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roMEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

NOTA BIOGRÁFICA*

Desembargador Sebastião Pereira de Souza

Nascido no dia 30 de janeiro de 1944, em 
Presidente Pena, distrito do Município mineiro de Carlos 
Chagas, Vale do Mucuri, o Desembargador Sebastião 
Pereira de Souza era filho de Germano Pereira de Souza 
e Etelvina Gonçalves de Souza. Formado em Direito pela 
Faculdade de Direito de Teófilo Otoni, especializou-se 
em Direito Processual Civil na Universidade Federal de 
Uberlândia em 1990.

No Ministério Público, foi Promotor de Justiça 
em Águas Formosas (1983) e Carlos Chagas (1984). 
Ingressou na Magistratura Mineira em 1985 e atuou 
nas Comarcas de Brasília de Minas (1985), Francisco 
Sá (1987) e Uberlândia (1989). Em Belo Horizonte, foi 
Juiz de Direito Auxiliar (1991) e Titular da 25ª Vara Cível 
(1992), Juiz Eleitoral e Presidente da Segunda Turma 
Recursal. 

O Magistrado foi promovido ao Tribunal de 
Alçada de Minas Gerais em 2003. Sua promoção a 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais ocorreu em 18 de março de 2005. Aposentou-se 
em 21 de janeiro de 2014.

No magistério, destacou-se como professor do 
Unicenter, em São Paulo (1975), professor de Inglês, 
Contabilidade Industrial e de Custos na Escola Estadual 
Cassiano Mendes, em Pedra Azul (1969-1977), e 
professor de Direito Processual na Faculdade de Direito 
do Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC), 
em Goiás.

No Município de Pedra Azul, na Região do 
Jequitinhonha, exerceu ainda os cargos de técnico em 
Contabilidade, representante do Conselho Regional de 
Contabilidade e vereador nos biênios de 1970/1971 e 
1972/1973.

Participou de diversos cursos, palestras e seminários 
no Brasil e no exterior, com destaque para o curso na 
National Schools, em Los Angeles, nos Estados Unidos 
(1971). 

O Desembargador recebeu diversas homenagens 
ao longo de sua vitoriosa carreira, entre elas: Medalha 

da Inconfidência, em Ouro Preto (2011); Colar de Mérito 
do Judiciário, pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais; Cidadão Honorário de Pedra Azul (1991); 
Comenda de Mérito Empreendedor - Renato de Freitas, 
em Uberlândia (2004); Medalha Santos Dummont 
(2008); Medalha Deputado João de Almeida (2008); 
Medalha Alferes Tiradentes (2009) e homenagem especial 
prestada pela Câmara Municipal de Carlos Chagas pelos 
relevantes serviços prestados à Magistratura Mineira, em 
29 de maio de 2009.

A última sessão de julgamento do Magistrado 
na 16ª Câmara Cível, em 11 de dezembro de 2013, 
quando de sua aposentadoria, foi marcada por diversas 
manifestações de apreço de colegas da Magistratura, 
servidores e familiares. O presidente da Câmara, 
Desembargador Batista de Abreu, ao destacar que 
era ocasião de descanso para Sebastião Pereira de 
Souza, afirmou:

“Temos tempo para tudo: para plantar, colher e passar o 
tempo. Você não terá mais que se preocupar com a pauta” 
(CENTRO DE IMPRENSA DO TJMG, 2013).

O Desembargador Sebastião Pereira de Souza 
faleceu em 1º de maio de 2014. 
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da matriz jurídica cunhada na Universidade 

de Coimbra no século XVIII*

A expressão ‘justiça’, no período colonial, assumia uma 
conotação bem mais ampla do que a atual. Àquela época, 
além de se referir à organização do aparelho judicial, também 
era utilizada como sinônimo de lei, legislação, direito. [...] 
A aplicação da justiça, desde os primórdios da colonização 
portuguesa na América, foi uma das preocupações essenciais 
da Coroa. Fazer cumprir a lei, evitar abusos e crimes, garantir 
a ‘tranquilidade social’. No Brasil, durante o período colonial, 
em particular, havia mais uma finalidade: a de controlar os 
próprios funcionários administrativos, principalmente os 
relacionados à Justiça (SALGADO, 1985, p. 73).

Tendo como premissa a administração e a aplicação 
da justiça como princípio basilar da existência do Estado, 
percebemos a importância de compreender a estrutura 
do aparelho judicial e as transformações sofridas em 
decorrência do estabelecimento de um novo pensamento 
jurídico, em consonância com as mudanças trazidas pelas 
ideias ilustradas e as novas demandas de modernização 
administrativa ocorridas no século XVIII.

A análise dos principais estudos que versam sobre 
a justiça no período tardo-medieval e moderno, em 
Portugal, propicia grandes contribuições para o estudo 
do tema no Brasil. As pesquisas possibilitam um olhar 
mais detalhado às origens do sistema jurisdicional 
português, à recepção na colônia e às adaptações 
sofridas na transplantação do modelo a uma realidade 
muito distinta daquela em que foi pensado e elaborado. 
Permitem, ainda, identificar as muitas permanências no 
modelo de justiça nos períodos subsequentes, podendo 
ser observadas, inclusive no momento de se forjar a 
identidade nacional, no Império brasileiro.

Conforme salienta Hespanha (2010), o entrela-
çamento entre secular e eclesiástico permeava o conceito 
de justiça no medievo português, e, assim, a Lei derivava 
das Sagradas Escrituras. As diferenças entre as criações 
divinas justificavam as diferenças entre os atores sociais, 
seu status e função dentro do corpo social. Questionar 
esse ordenamento era o mesmo que questionar a 
vontade divina.

Partindo desse arcabouço é que os teóricos da época 
vão elaborando o conceito de justiça que irá vigorar na 
era moderna em Portugal e seus domínios, especialmente 
em assuntos referentes à questão das graças e mercês.

As relações sociais, regidas pela visão teocêntrica 
de mundo, desdobram-se no conceito de justiça forjado 
no período, com a mistura dos foros de julgamento 

secular e eclesiástico. Os crimes, considerados na 
perspectiva espiritual e social, encontram penalização 
juridicamente definida em ambos os foros, como, por 
exemplo, a usura, a bigamia, a sodomia, o adultério, o 
furto e outros tantos. Essa leitura de mundo, associada 
ao espaço ocupado pelo clero na administração, dá à 
Igreja a função de ordenadora do corpo social, e, após 
o início dos descobrimentos, ela ganha novo papel, o de 
auxiliar essencial no processo de colonização dos povos 
das terras conquistadas.

Muitos são os reflexos do entrelaçamento entre 
Igreja e Estado que dão corpo e forma à administração 
portuguesa: querelas e contendas diversas poderiam ser 
apreciadas no juízo eclesiástico e também no secular. 
Eram as causas de mixti fori (foro misto), em que havia a 
alçada das duas justiças. Essa competência concorrente 
ocasionava constantes atritos e conflitos de jurisdição 
entre os dois foros e, na edição de textos de orientação, 
era clara a tensão entre os universos de julgamento.

Muito embora ambos os foros e seus agentes 
tivessem legitimidade de juízes para causas de foro misto, 
havia algumas particularidades. Nas causas julgadas 
pelos eclesiásticos, a coação física, os castigos e os açoites 
somente poderiam ser realizados pelo braço secular, 
pois a exclusividade da violência era prerrogativa do rei. 
Dessa forma, restava reservada ao Estado, representado 
na figura do monarca, a autoridade sobre seus súditos, 
que poderia, sempre, ser exercida por meio da força.

Em sua obra sobre a monarquia, Dante Alighieri 
(1992) define o arquétipo de monarca cunhado no 
século das luzes como o monarca com características de 
juiz supremo, capaz de dirimir qualquer litígio de forma 
perfeita, qualidade que garantia seu poder de decisão 
UNO e de última instância.

Além disso, o mundo é perfeitamente ordenado quando a 
justiça nele reina com maior plenitude. [...] A plena justiça 
só existe na Monarquia, por isso, para a ordem excelente e 
perfeita do mundo, é necessário a Monarquia ou o Império 
(ALIGHIERI, 1992, p. 18).

O poder do imaginário religioso prestava valorosa 
contribuição na conformação do corpo social e da ordem 
vigente e qualificava a dupla autoridade em uma via de 
mão dupla, pois, se a Igreja precisava do braço secular 
para exercer a vigilância espiritual e manter seu espaço 
político, a monarquia, por sua vez, valia-se da pedagogia 
do medo da perda da salvação espiritual para controlar os 
ânimos e manter a ordem e a legitimidade que o sagrado 
emprestava ao rei coroado. Essas relações de poder se 
faziam sentir na concepção e aplicação da justiça, pois, 
como salienta Subtil (2005), o bom governo, aquele que 
representa a vontade de Deus na terra, é aquele que 

NOTA HISTÓRICA

*  Ensaio elaborado por Carine Kely Rocha Viana e Andréa Vanessa da Costa Val, Assessora da Memória do Judiciário Mineiro, sob a super-
visão do Desembargador Lúcio Urbano Silva Martins, Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro.
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grande entre o conteúdo da lei regrada nos diplomas e 
sua efetiva aplicação, considerando a realidade díspar 
encontrada na colônia.

Logo, compreender a legislação e o arcabouço 
filosófico que a forja nos permite ousar adentrar o 
complicado universo das questões políticas, religiosas 
e econômicas e vislumbrar aberturas para investigar e 
identificar as ideias, os valores e os interesses em conflito. 
Da mesma forma, sua provável aplicabilidade revela 
aparte das disputas ideológicas, das lutas nos espaços de 
poder e as disputas no seio da administração.

As mudanças propostas por Pombal, inicialmente 
implementadas durante seu ministério e efetivadas anos 
mais tarde, derivavam das muitas viagens feitas pelo 
Marquês a outros países da Europa e estavam associadas 
à necessidade de fortalecimento do Estado e da figura do 
rei. Prezavam, ainda, pela objetividade e praticidade na 
organização dos assuntos da administração régia e da 
centralização do poder do monarca.

Durante todo o período colonial, o Brasil conheceu 
apenas as Relações de Salvador e do Rio de Janeiro. A 
primeira, durante quase um século, nos primórdios da 
colonização do território brasileiro, foi responsável pelos 
recursos de decisões proferidas pelos ouvidores nas 
comarcas em funcionamento.

Welingh (2004) destaca que as reformas atinentes 
à justiça foram muito significativas. Algumas de médio 
prazo, e outras de efeito mais imediato, como a avocação 
para os tribunais seculares de diversos espaços decisórios, 
até então nas mãos do clero.

Destacamos, ainda, as reformas pombalinas, 
ocorridas no seio da Universidade de Coimbra, que 
provocaram resultados mais profundos e duradouros na 
administração régia e que alteraram substancialmente 
o modo de aplicar a justiça em Portugal e seus 
domínios, diferentemente de outras medidas pontuais 
e aparentemente mais drásticas tomadas por Pombal. 
Nesse caso, podemos afirmar que a medida reformadora 
de maior impacto na modernização da administração 
régia foi a reforma da Universidade de Coimbra, pois, 
assim, se forjou o pensamento ilustrado e, através de seu 
papel de seletor de agentes régios, engendrou-se por 
toda a estrutura governativa.

Conforme destaca Subtil (1996), em seu trabalho 
sobre o Desembargo do Paço, uma nova geração, 
formada na Coimbra pós-reforma, vai paulatinamente 
assumindo cargos na magistratura, na docência, nos 
altos cargos da administração, modificando sua forma 
de atuação e funcionando como elemento de coesão de 
pensamento entre os operadores do direito, principalmente 
aqueles que possuíam assento do Desembargo do Paço, 
responsáveis pelo exame de bacharéis.

O Desembargo do Paço, criado em 1582, exercia 
o papel de administrador da justiça, e não lhe competiam 
julgamentos de causas jurídicas, pois eram da alçada da 
Casa de Suplicação de Lisboa. Sua esfera de atuação era 

aplica a boa justiça aos seus súditos, dando a cada um o 
que lhe é de direito conforme a Lei Divina.

Tais práticas serviam para reafirmar e demarcar, 
através da sacralidade, o poder régio, fosse pela 
ritualística, pelas indumentárias e pelas cerimônias, em 
que a função da justiça se desligava do justiçamento no 
sentido de vingança e proclamava-se como ente corretor 
dos desvios de conduta do corpo social em benefício 
da coletividade.

Durante toda a época moderna, eram constantes 
os embates entre a Coroa portuguesa e a Sé Romana, 
e as disputas de poder refletiam o momento vivido pela 
Europa, das ideias iluministas e ilustradas e também o 
fortalecimento da centralização do poder régio. 

Nesse contexto, a reforma pombalina, especialmente 
as mudanças introduzidas na Universidade de Coimbra, 
abre caminho para a efetivação de modificações 
administrativas no campo do direito, influenciando, a 
partir daí, diversas características da estrutura judicial e 
legal do Judiciário brasileiro.

O caráter doutrinário do ensino em Coimbra foi 
ferramenta fundamental na implementação das mudanças 
perpetradas pelo ministério pombalino na administração 
régia. A atuação de agentes formados com base no 
pensamento ilustrado, profundamente leais ao rei, e a 
execução objetiva das Leis Pátrias foram determinantes 
para o sucesso do projeto reformador idealizado por 
Pombal. Ademais auxiliava na compreensão da formação 
da consciência de grupo, existente entre os operadores 
do direito.

A reforma pombalina e a adoção de Leis Pátrias 
ocorrem conjuntamente com o movimento de afirmação 
do poder de legislador do soberano, ambas em busca de 
uma padronização da legislação, que deveria ser aplicada 
de forma linear e objetiva em detrimento de interpretações 
do direito romano e seus inúmeros comentadores.

O direito canônico perde espaço na formação dos 
bacharéis dando lugar a cátedras dedicadas ao direito 
pátrio. No mesmo sentido, o direito natural romano vai 
perdendo espaço no universo jurídico.

Desaparece o intérprete do direito e surge o 
operador do direito, o executor das leis de forma objetiva, 
clara e padronizada. É a profissionalização da burocracia 
administrativa com a adoção de padrões e regulamentos 
que buscam dar caráter coeso e perfil definido às ações 
do Estado. Demarca-se mais, assim, o espaço de arbítrio 
do monarca, cada vez mais pontual, avocando para 
si a regulamentação do cotidiano e da administração 
através da lei escrita. É a segurança jurídica objetiva em 
oposição a entendimentos subjetivos e dependentes de 
interpretações excessivas.

Porém, cabe salientar que a adoção desses diplomas 
legais, bem como a eficácia de sua aplicação na América 
portuguesa, esbarra nas especificidades locais e na 
necessidade constante de negociação entre os colonos 
e os agentes régios. Há sempre uma distância muito 
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apenas nas questões de cunho político-administrativo. A 
estrutura montada e a forma dos trabalhos nos tribunais 
superiores criados pela Coroa no Brasil em muito se 
assemelhavam ao Desembargo. Nas cortes recursais 
criadas na colônia, havia o acúmulo de atividades 
administrativas e julgamentos de causas jurídicas.

Subtil (1996) também afirma que a estabilidade 
propiciada pelo assento nos tribunais levava os que 
ingressavam na magistratura a seguirem carreira. Aqueles 
que provinham de Coimbra chegavam às cortes recursais 
tão logo se formavam na universidade. Contudo, a regra 
era o ingresso como juiz de fora e, após, ouvidor, e, 
seguindo a ordem das promoções, chegar à Casa de 
Suplicação ou ao Desembargo do Paço. Ainda segundo 
o autor, os bacharéis em direito poderiam exercer 
muitos cargos na administração régia, muitas vezes com 
remunerações mais vantajosas.

Mesmo quem não se dedicava à magistratura 
usava o conhecimento jurídico como forma de acesso a 
cargos na administração, de forma que o bacharelismo 
conferia aos diplomados distinção e melhores colocações 
profissionais. Em uma sociedade majoritariamente 
analfabeta, o domínio das letras, por si só, já era um 
grande diferencial. Apesar de toda a tradição de oralidade, 
o direito português sempre se pautou em regramentos 
escritos, leis, decretos, ordens régias. Ser um conhecedor 
e operador desse universo fazia dos bacharéis em direito 
seres especiais e privilegiados dentro do corpo social.

Os estudos de Subtil (1996) e Wheling (2004) 
demonstram que, dentro da estrutura da máquina 
administrativa, observa-se um esvaziamento de diversos 
espaços ocupados pela Igreja, que passam a ser geridos 
diretamente por agentes régios, formados na Coimbra 
reformada. O mais importante talvez seja o controle 
das leituras e publicações, numa demonstração de 
força do Estado que reúne em si mesmo sua razão de 
ser, buscando controlar e doutrinar o pensamento, 
defendendo seus interesses.

Apesar da laicização de diversas instâncias de poder, 
dos inúmeros conflitos de jurisdições secular e eclesiástica, 
da afirmação das Leis Pátrias sobre o direito romano e 
o canônico, há uma grande tensão que, contudo, não 
culmina numa ruptura entre Coroa e Igreja. A monarquia 
segue afirmando sua proteção à Igreja, que lhe empresta 
grande legitimidade junto aos súditos. Mas esta, agora 
subordinada ao poder real, vai paulatinamente tendo 
suas ações circunscritas ao universo religioso e perdendo 
alçada sobre questões de administração e justiça.

[...] este é o Espírito e Fundamento da Predita Lei do Reino 
que constitui uma Legislação Geral e obrigatória de todos 
os súditos e vassalos tanto Seculares como Eclesiásticos, 
por isso que uma das primeiras obrigações consiste no 
respeito inalterável e pontual observância que se lhe 
deve Ordenação. [...] Menos favorece ao Juiz Recorrido a 
orgulhosa interpretação que dá a supracitada Ordenação [...] 
asseverando que a mesma só procede a respeito dos Juízes 

seculares Inferiores dos quais nos eu sentir das Leis de Vossa 
Majestade não confiaram a reta administração da Justiça 
no crime; primeiramente porque as Leis quando são claras 
como as do dito Livro III e Livro V por citadas não admitem 
interpretação alguma, e ainda a ser o seu sentido obscuro 
ou duvidoso, não é o Juiz Recorrido que tem a necessária 
autoridade de declarar seu entendimento e e, segundo lugar 
porque aonde a Lei não distingue nos não é dado distinguir e 
quando ela nos manda sem distinção indistintamente observar 
(Desafio com armas curtas - Tribunal Eclesiástico. Réu: Padre 
Cristovão Jorge de Barcellos).

Estrutura precária com poucos magistrados, 
comarcas imensas compostas por vilas e povoados, 
dificuldade na fiscalização dos agentes régios, entre outros 
elementos, constituíam um obstáculo quase intransponível 
para a execução adequada da administração da justiça 
e do recolhimento de tributos. Seguindo o entendimento 
de Velasco (2004), a administração da justiça na colônia, 
em especial nas zonas mineradoras e nos sertões, era um 
grande desafio. As negociações entre Coroa e colonos 
eram uma constante. Inúmeras vezes, Lisboa determinou 
mudanças administrativas, que, pela intensidade da 
resistência, forçaram o governo metropolitano a recuar 
total ou parcialmente, como no caso das casas de 
fundição ou das temíveis derramas.

Ao realizar tal manobra, o monarca atingia dois 
objetivos aparentemente antagônicos, mas que, na 
prática, eram mesmo complementares: ao abrandar 
uma decisão, mostrava seu poder decisório e sua face 
misericordiosa; por outro lado, criava nos colonos 
um sentimento de fidelidade e confiança. Essas ações 
demonstravam, ainda, que as mudanças eram paulatinas 
e disformes e iam se adaptando à cultura política local e 
moldando a sociedade aos novos valores defendidos pelo 
Estado português.

A aplicação do direito na colônia também encontrou 
resistência entre aqueles ambientados na tradição e os 
mensageiros do novo direito. Corroborando tal assertiva, 
Antunes (2013) usa o caso de dois advogados, um mais 
velho formado na tradição escolástica dos comentadores 
do direito, e o outro egresso da Coimbra reformada. 
Em causas em que advogaram em lados opostos, a 
construção dos argumentos ilustra a formação de ambos 
e revela como a formação do direito bem como as leituras 
pessoais de cada um influenciam seus pareceres:

Todavia, o uso de um ou outro livro, ou a forma como as 
leituras eram associadas à situação e às leis remetiam a 
formações distintas entre os advogados. Em parte, essas 
diferenças corroboram a suspeita lançada por Hespanha e 
Xavier, de que, após as reformas pombalinas, teria havido 
uma ‘separação no universo de leituras’, em que ‘modernos 
e antigos’ estariam trilhando caminhos distintos em meio aos 
livros. [...] Ribeiro [...], ao citar suas leituras, cuidava para que 
fossem pertinentes, o que acordava com sua instrução assim 
jusnaturalismo e a valorização das Leis Pátrias. [...] Silva e 
Souza também recorria às Ordenações, porém as citações 
que fazia das leis vinham acompanhadas, quase sempre, de 
um sem-número de autores que teciam comentários sobre as 
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mesmas. A profusão de citações parecia contrapor a ideia 
de que o supérfluo deve ser evitado, em favor da clareza da 
exposição. Em suas citações, havia indícios de uma educação 
pré-pombalina (ANTUNES, 2004, p. 219).

Muito embora a justiça de segundo grau tenha se 
instalado nas Minas Gerais apenas no último quartel 
do século XIX, podemos observar, na sua arquitetura 
funcional, diversos traços da organização dos tribunais 
superiores dos primórdios da justiça em Portugal. 
Igualmente, permite-nos identificar elementos que foram 
sendo moldados à realidade local.

Assim, pode-se afirmar que, no século XVIII, a 
modernização do ensino do direito em Coimbra permitiu 
à monarquia portuguesa formar, mais que operadores 
do direito, agentes especiais imbuídos de valores para 
defender os interesses régios em todo o império português, 
fazendo da justiça a expressão maior de legitimidade real. 
Já no século XIX, sabemos que os bacharéis atuaram na 
formação da identidade nacional e que, assim como 
no século XVIII, a unidade de pensamento nascia na 
formação superior, inicialmente feita em Coimbra, 
durante o período colonial e início do Império, e depois 
terminado nas universidades de São Paulo e Olinda.

Com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, 
em 1808, a estrutura da administração da justiça, seu 
formato e operacionalidade foram alocados e adaptados 
na colônia. Porém, com a independência em 1822 e o fato 
de o imperador ser um Bragança, herdeiro das tradições e 
do sangue lusitano, boa parte da estrutura transplantada 
foi readaptada à realidade local. As relações de poder 
estabelecidas pela realeza, em formação nesse momento, 
em muito se assemelhavam às práticas portuguesas de 
outrora. Com relação à parte legal, poucas foram as 
alterações, sendo que as Ordenações Filipinas vigoraram 
até por volta de 1840, ano em que é publicado o Código 
Penal do Império.
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1 Introdução

Com a expansão do crédito bancário e os incen-
tivos fiscais ao setor automobilístico, cresceram vertigino-
samente as vendas de veículos nos últimos anos, sobre-
tudo por meio de contratos de arrendamento mercantil 
ou de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Ocorre que o índice de inadimplência do consu-
midor também acompanhou o acréscimo nas vendas, o 
que culminou no aumento de ajuizamento de ações de 
busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69 
e de ações de reintegração de posse, visando à rescisão 
dos contratos e à retomada dos veículos.

Em meio ao turbilhão de ações dessa espécie, que 
abarrotam o Poder Judiciário, a localização e a apreensão 
dos automóveis têm-se mostrado cada vez mais difícil, e, 
por isso, as instituições financeiras passaram a requerer 
aos magistrados a inclusão de restrição judicial de 
circulação no prontuário do veículo, preferencialmente 
via sistema Renajud, sendo que a matéria se tornou 
controversa na jurisprudência, sobretudo no eg. Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O presente trabalho surgiu de pesquisa de jurispru-
dência do TJMG realizada ao longo dos anos de 2013 e 
2014, na qual se observou que a maior parte dos pedidos 
das instituições financeiras é indeferida pelos magis-
trados, sobretudo em grau recursal, valendo-se principal-
mente de cinco argumentos recorrentes.

Além disso, verificou-se a tendência de os magis-
trados utilizarem como fundamentação a simples citação 
de outros julgados anteriores, criando um círculo retroali-
mentado de indeferimento dos pedidos.

Espera-se que este texto seja subsídio para reflexão 
e eventual mudança de posicionamento, tendo em vista 
as vantagens que a inclusão da restrição judicial de 
circulação pode ocasionar.

2 Contextualização

Após a alienação de um automóvel por meio de 
contrato de financiamento garantido por alienação fidu-
ciária ou por meio de contrato de arrendamento mercantil, 
a instituição financeira lançará, no prontuário do veículo, 
administrativamente, via Sistema Nacional de Gravame 
- SNG, os gravames de alienação fiduciária ou arrenda-
mento mercantil. 

Tais gravames, que serão impressos inclusive no 
Certificado de Licenciamento do veículo, têm a função de 
informar terceiros quanto à existência do contrato e têm o 
condão de impedir a alteração de titularidade do veículo 
junto ao Detran, uma vez que qualquer transferência de 
titularidade do bem deve ser submetida previamente à 
anuência e aprovação da instituição financeira credora.

As ações de busca e apreensão e de reintegração 
de posse são o instrumento processual que as institui-
ções financeiras possuem para reaver o veículo objeto 
de contrato de alienação fiduciária ou arrendamento 
mercantil, após a verificação da inadimplência.

Estando em termos a petição inicial, é deferida a 
liminar de busca e apreensão ou reintegração de posse 
do veículo; não obstante, na maioria dos casos, os 
mandados retornam sem cumprimento, por não ter sido 
localizado o bem objeto da lide, o qual foi ocultado pelo 
réu ou repassado para terceiros.

Atualmente, é corriqueiro que os veículos objeto de 
alienação fiduciária e arrendamento mercantil tenham 
sua posse transferida para terceiros sem o consenti-
mento das instituições financeiras, por meio da “compra 
e venda” dos direitos e da posse do bem, sem que se 
realize a transferência do veículo junto ao Detran e sem a 
regularização da documentação.

Trata-se de modalidade de estelionato, popular-
mente conhecida como “rolo”, “confusão” ou “golpe 
do financiamento”, praticada tanto por pessoas físicas 
isoladas quanto por organizações criminosas especia-
lizadas, que consiste na aquisição de veículo mediante 
financiamento ou arrendamento, com o dolo de não 
pagar as prestações e repassá-lo a terceiros a preços 
abaixo do mercado, que irão usufruir do veículo até que 
seja finalmente apreendido por ordem judicial.
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Em reportagem publicada pelo jornal Hoje em Dia, 
em 09.01.2013, o Delegado de Polícia José Márcio 
Carneiro esclarece o funcionamento do modus operandi 
de uma das quadrilhas desbaratadas em Juiz de Fora/
MG:

O esquema consistia em financiar veículos 0 Km junto a 
bancos ou financeiras da cidade, utilizando para isso de 
‘laranjas’ e documentos falsos ou adulterados (identidade de 
uma pessoa e CPF de outra, por exemplo) para a aquisição 
dos carros.
Os golpistas pagavam apenas o valor mínimo para o finan-
ciamento e depois revendiam os automóveis bem abaixo de 
seu valor de mercado, deixando de pagar as prestações da 
transação e os impostos.
Os bancos demoram para perceber que foram vítimas de um 
crime, pois a falta de pagamento, a princípio, induz a uma 
ação na esfera cível em desfavor do comprador. Só aí eles 
perceberão que este comprador não existe ou é um ‘laranja’ 
(Hoje em Dia, 09.01.2013).

Como se pode perceber, a prática criminosa acar-
reta danos consideráveis, pois a detenção ilícita do bem, 
além do manifesto descumprimento contratual, geral-
mente, é acompanhada da falta de pagamento dos 
tributos incidentes sobre o veículo. 

E é difícil sua repressão, pois envolve diversos 
agentes e até mesmo compradores que de fato são 
inocentes, os quais alegam aquisição de boa-fé. Como o 
Poder Judiciário deve observar sempre o contraditório e o 
devido processo legal, tais casos inevitavelmente passam 
por longos anos de tramitação judicial.

Em razão das dificuldades de localização e 
apreensão dos veículos, as instituições financeiras têm 
pedido aos magistrados que lancem restrição judicial de 
circulação, via sistema Renajud.

O sistema Renajud é ferramenta eletrônica dispo-
nível para todos os magistrados, que permite ao Juiz 
lançar, eletronicamente, via internet, restrições sobre 
veículos automotores registrados na base de dados do 
Departamento Nacional de Trânsito - Denatran, que 
congrega os cadastros de veículos dos Departamentos de 
Trânsito - Detrans estaduais.

As três modalidades de restrição judicial disponí-
veis permitem impedir a transferência, o licenciamento e 
a circulação dos veículos, sendo que as últimas possuem 
efeitos cumulativos com as primeiras. Logo, a restrição 
de circulação gera também a impossibilidade de transfe-
rência e de licenciamento do veículo.

3 Crítica aos argumentos da atual jurisprudência sobre 
o tema

Após pesquisa de jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais1, realizada ao longo 
dos anos de 2013 e 2014, observou-se que a maior 

parte dos pedidos de inserção de restrição judicial de 
circulação é indeferida pelos magistrados, sobretudo em 
grau recursal, sob os seguintes argumentos principais:

a) inexiste previsão legal para a inclusão da restrição 
judicial de circulação;

b) não pode ser lançada a restrição judicial de 
circulação sem a prévia oportunização do contraditório; 

c) a restrição judicial de circulação caracteriza uma 
intervenção indevida no direito de propriedade; 

d) a inclusão da restrição judicial de circulação é 
desnecessária para evitar a transferência de titularidade 
do veículo, pois os gravames de alienação fiduciária ou 
de arrendamento mercantil já impedem a transferência; e

e) o ônus da localização e apreensão dos 
veículos objeto da lide não pode ser transferido para os 
órgãos estatais.

A seguir, será feita a análise de cada um dos argu-
mentos contrários encontrados.

3.1 Fundamento legal da restrição judicial de circulação

De fato, não há dispositivo legal específico e 
expresso regulamentando a inserção de restrição judicial 
de circulação do veículo, porém isso não significa que 
inexiste fundamento legal.

A efetividade das decisões judiciais deve sempre ser 
garantida, caso contrário, a atividade jurisdicional seria 
inócua. Para tanto, “poderá o juiz determinar as medidas 
provisórias que julgar adequadas, quando houver 
fundado receio de que uma parte, antes do julgamento 
da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil 
reparação”, com fundamento no poder geral de cautela, 
inserto no art. 798 do Código de Processo Civil.

Segundo Humberto Theodoro Junior, “[...] podemos 
definir a medida cautelar como a providência concreta 
tomada pelo órgão judicial para eliminar uma situação 
de perigo para direito ou interesse de um litigante [...]” 
(THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 540).

Assim, é possível a inclusão da restrição judicial 
de circulação de veículo objeto de contrato de arren-
damento mercantil ou alienação fiduciária, no bojo de 
ação de busca e apreensão ou ação de reintegração de 
posse, desde que demonstrado, nos autos, o fundado 
receio de lesão grave e de difícil reparação ao direito da 
parte autora.

Em geral, tal requisito estará presente nos autos, 
pois o veículo alienado ou arrendado estará trafegando 
livremente na posse da parte ré ou de terceiros, em que 
pese tenha sido deferida a ordem judicial de busca e 
apreensão ou reintegração de posse, estando o bem 
sujeito a: multas por infração de trânsito; depreciação do 
seu valor em virtude do uso; e risco de perda, em virtude 
de acidentes.

1 Nota do autor: para reforçar o caráter puramente acadêmico das críticas feitas neste artigo, optou-se por suprimir o nome do relator dos 
acórdãos nas citações ao longo do texto, mantendo-o somente nas referências bibliográficas ao final do artigo.
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Nesse contexto, embora não haja dispositivo legal 
específico e expresso dispondo sobre a inclusão de 
restrição de circulação no prontuário do veículo alienado 
ou arrendado, a lei autoriza o juiz a fazê-lo, por meio do 
art. 798 do Código de Processo Civil, uma vez presentes 
os requisitos legais.

Na mencionada pesquisa jurisprudencial, encon-
tram-se votos favoráveis à inserção da restrição judicial 
de circulação, com fundamento no art. 461 do Código 
de Processo Civil:

Peço vênia para divergir do ilustre Relator, pois a impo-
sição de restrição à circulação de veículo é medida apro-
priada para dar efetividade à liminar de busca e apreensão 
concedida, estando autorizada pela disposição do § 5º, do 
art. 461, do CPC. Por se tratar de medida cautelar, expres-
samente prevista no Decreto-Lei nº 911/69, a busca e 
apreensão não está submetida ao princípio do contradi-
tório, senão depois de sua efetivação, quando poderá o réu 
oferecer defesa ou purgar a mora (TJMG, Agravo de Instru-
mento Cv nº 1.0024.13.104897-7/001).

Todavia, entende-se que a fundamentação no 
art. 461 do Código de Processo Civil, embora possível, 
não se mostra tecnicamente a mais correta, visto que a 
ação de busca e apreensão e a ação de reintegração de 
posse não são ações que contenham obrigação de fazer 
ou não fazer.

3.2 Inexistência de ofensa ao contraditório

Não se vislumbra nulidade no caso, justamente 
porque a citação do réu, na ação de busca e apreensão 
- Decreto-Lei nº 911/69 e na ação de reintegração de 
posse, é condicionada ao prévio cumprimento da medida 
liminar, ou seja, sem que a liminar seja cumprida (e 
apreendido o veículo), não se pode sequer falar em possi-
bilidade de citação do réu.

Ainda que assim não fosse, 

[...] atento à finalidade preventiva do processo cautelar, o 
Código permite ao juiz conceder medida cautelar, sem ouvir o 
réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torná-la 
ineficaz (art. 804). [...] O que justifica a liminar é simples-
mente a possibilidade de o dano consumar-se antes da 
citação, qualquer que seja o motivo. Impõe-se o provimento 
imediato, porque, se tiver de aguardar a citação, o perigo 
se converterá em dano, tornando tardia a medida cuja fina-
lidade é, essencialmente, preveni-lo (THEODORO JÚNIOR, 
2007, p. 588).

Vale dizer, se o réu já foi citado, é porque o veículo 
já foi apreendido.

3.3 Inexistência de restrição ao direito de propriedade

Em razão das características dos contratos de alie-
nação fiduciária e de arrendamento mercantil, os adqui-
rentes dos veículos não possuem a propriedade do auto-
móvel, mas somente a posse direta sobre ele, enquanto 
durar o contrato.

Além disso, se já foram propostas ação de busca e 
apreensão ou ação de reintegração de posse, é porque 
o adquirente está inadimplente, tendo a posse direta se 
transmudado em esbulho. Em regra, haverá até mesmo o 
vencimento antecipado e integral da obrigação, por força 
de cláusula prevista em quase todos os contratos das insti-
tuições financeiras, cuja validade já foi reconhecida pelo 
Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não há falar em restrição indevida ao 
direito de propriedade, simplesmente porque não existe 
direito de propriedade do réu. Aliás, recentemente, o 
Superior Tribunal de Justiça decidiu, em Recurso Especial 
(STJ, REsp 1418593/MS), submetido ao rito dos recursos 
repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), 
que, na ação de busca e apreensão, não é possível nem 
mesmo a purga da mora. Ou seja, ou o veículo é apreen-
dido, ou o adquirente quita integralmente o contrato. 

Logo, não há razão para que o automóvel perma-
neça em seu poder, nem mesmo quando tiver ajuizado 
ação revisional de contrato, podendo ser caracterizado 
até o abuso do direito de defesa, que “ocorre quando o 
réu apresenta resistência à pretensão do autor, totalmente 
infundada ou contra direito expresso e, ainda, quando 
emprega meios ilícitos ou escusos para forjar sua defesa” 
(THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 762.)

3.4 Objetivos da restrição judicial de circulação

Levando em conta as considerações do item 2 deste 
texto, verifica-se que, de fato, se o veículo já é objeto 
de gravame de alienação fiduciária ou arrendamento 
mercantil, a inserção de restrição judicial com o obje-
tivo único de impedir a transferência de titularidade do 
veículo junto ao Detran é desnecessária, pois a transfe-
rência dependeria da anuência da instituição financeira.

Entretanto, eventual restrição judicial teria função 
de impedimento, reforçando a impossibilidade de transfe-
rência do registro do bem junto ao Detran, pois qualquer 
alteração registral somente poderia ocorrer com anuência 
tanto da instituição financeira, quanto do Juiz.

Mas não é esse o único propósito da restrição judi-
cial nas ações de busca e apreensão e de reintegração 
de posse.

Tendo em vista o crescimento das fraudes envol-
vendo financiamento de veículos, a restrição judicial sobre 
o veículo alienado ou arrendado tem também o objetivo 
de dar ampla publicidade da existência de ação de busca 
e apreensão ou de reintegração de posse sobre o bem, 
afastando a boa-fé de quem quer que venha a adquirir o 
veículo ou os direitos sobre este, a qualquer título, já que 
a prévia consulta aos cadastros do Detran constitui dili-
gência básica de todo comprador de veículo automotor.

Na pesquisa de jurisprudência, podemos perceber 
que alguns julgados já reconhecem essa função de infor-
mação da restrição judicial:
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Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. 
Veículo não encontrado. Pedido de lançamento de impedi-
mento judicial, através do sistema Renajud. Parcial deferi-
mento. Averbação no prontuário do veículo da existência de 
ação de reintegração de posse, inclusive com a concessão 
de liminar. Recurso parcialmente provido. [...] - Por não ter 
sido ainda encontrado o veículo descrito na inicial, a fim de 
que seja apreendido judicialmente, em razão da existência da 
ação de reintegração de posse, entendo que deve ser deter-
minado não o ‘bloqueio do veículo’, que impediria a sua 
livre circulação e pagamento de IPVA, mas, sim, a averbação 
em seu prontuário da existência de ação de reintegração de 
posse, inclusive com a concessão de liminar, o que não impe-
diria a sua circulação e pagamento do imposto até a sua 
apreensão judicial, mas daria ciência a terceiros de boa-fé 
da existência da demanda. - Recurso parcialmente provido 
(TJMG, Agravo de Instrumento Cível nº 1.0126.11.000597-
5/001).

Porém, se o objetivo da restrição judicial sobre o 
veículo fosse somente o de dar publicidade da existência 
de ação de busca e apreensão ou de reintegração de 
posse, bastaria que fosse inserida a restrição de transfe-
rência, conforme reconhecido no julgado acima, sendo 
desnecessária a inserção de restrição de circulação, que 
é mais gravosa.

Ocorre que, como visto, na maioria das ações de 
busca e apreensão e de reintegração de posse, é deferida 
a liminar, e os mandados retornam sem cumprimento, por 
não ter sido localizado o bem objeto da lide.

A inclusão de restrição judicial de circulação no 
prontuário do veículo automotor tem também, assim, 
função de efetivação, que objetiva imprimir efetividade ao 
provimento jurisdicional liminar de busca e apreensão ou 
de reintegração de posse, pois irá facilitar a localização e 
interceptação do automóvel. Afinal, “o que está em jogo 
na atividade cautelar é o interesse público do Estado na 
preservação da efetividade de sua função jurisdicional” 
(THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 781).

Desse modo, pode-se concluir que a inserção 
de restrição judicial de circulação sobre o veículo tem 
tripla função:

a) Função de impedimento – reforçar o impedi-
mento de transferência já gerado pelo gravame de alie-
nação fiduciária ou arrendamento mercantil;

b) Função de informação – dar ampla publicidade 
para terceiros da existência da ação judicial, afastando a 
boa-fé do adquirente;

c) Função de efetivação – dar efetividade ao provi-
mento liminar de busca e apreensão ou reintegração 
de posse.

3.5 Ausência de ônus adicional aos órgãos executivos 
estatais

O principal argumento judicial para o indeferimento 
do pedido de inserção de restrição de circulação é o de 
que não compete às autoridades policiais ou de trânsito 

a apreensão do bem. Confiram-se julgados recentes, de 
diferentes Câmaras do TJMG:

[...] O descumprimento de contrato de financiamento garan-
tido por alienação fiduciária não autoriza o deferimento de 
ordem para restrição de circulação do veículo, devendo o 
bem ser apreendido por meio de mandado expedido pelo 
Poder Judiciário e não pela autoridade policial (TJMG. 
Agravo de Instrumento Cível nº 1.0407.13.000549-6/001).

[...] Tratando-se de alienação fiduciária, o lançamento de 
restrição judicial sobre o veículo que se encontra na posse 
direta da devedora fiduciante não produz nenhum resul-
tado útil, notadamente pelo fato de que o automóvel já 
possui gravame, que impede a transferência do veículo, sem 
a anuência do credor fiduciário. Igualmente, ocorre com o 
lançamento de impedimento de circulação, pois inexiste 
previsão legal que possibilite aos empregados do Detran a 
apreensão de veículos, sendo, portanto, inócua tal medida 
(TJMG, Agravo de Instrumento Cível nº 1.0123.10.037641-
7/001) (grifei).

[...] A restrição de circulação de veículo somente é cabível em 
decorrência do cumprimento de mandado judicial exarado 
nos autos da ação de busca e apreensão, a ser cumprido por 
oficiais de justiça e não por funcionário do Detran (TJMG, 
Agravo de Instrumento Cível nº 1.0024.08.221045-1/002).

Esse entendimento decorre, em parte, da interpre-
tação restritiva dos pedidos formulados pelas instituições 
financeiras, que, em geral, solicitam a restrição judicial 
de circulação por meio de expedição de ofício às Polí-
cias Rodoviárias, para que estas procedam à busca pelo 
veículo, o que, de fato, não constitui seu dever primordial.

Embora o pedido da parte autora não possa ser 
acolhido nesses termos, também não precisa ser indefe-
rido de plano, pois

[...] o campo de atuação do juiz é mais livre no pertinente às 
medidas cautelares, em que prevalece o princípio da fungi-
bilidade (CPC, art. 805), capaz de autorizar o deferimento 
de providência prática diferente do que fora requerida pela 
parte. Preocupado o juiz em preservar a utilidade prática do 
processo, é possível o deferimento de providência externa 
completamente distinta da medida de mérito esperada [...] 
(THEODORO JÚNIOR, 2007, p. 790).

Nesse diapasão, a inserção da restrição judicial de 
circulação do veículo, via Renajud, não implicará conduta 
ativa por parte das autoridades de trânsito, isto é, os 
agentes estatais não sairão pelas ruas para proceder à 
“busca e apreensão” do bem.

Ora, a observação prática demonstra que nem 
mesmo nos casos de furto ou roubo de veículo há intensa 
persecução pelos órgãos policiais. Não se pode aventar 
que tal esforço existiria nos casos de mero inadimple-
mento contratual.

O que se pretende com a inserção da restrição judi-
cial de circulação do veículo é subsidiar as atividades 
ordinárias das autoridades de trânsito, dentro dos seus 
limites próprios e legais de atuação, sem qualquer ônus 
ou obrigação adicional. 
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Em outras palavras, haverá uma conduta “passiva”, 
integrada à fiscalização ordinariamente já realizada. 
Após a inserção da restrição judicial de circulação, se, 
porventura, o automóvel objeto dessa ação for parado 
em alguma blitz rotineira, será tão somente retido e 
levado a depósito. Tal fato será comunicado ao Juízo pela 
autoridade de trânsito, para que, então, seja expedido 
mandado judicial para que o Oficial de Justiça proceda 
à apreensão e depósito do bem em mãos da instituição 
financeira autora.

Nesse contexto, não se pode falar em ausência de 
competência das autoridades de trânsito para cumprirem 
a ordem judicial. Isso porque, conforme acima exposto, 
não cabe à autoridade executiva de trânsito cumprir a 
liminar de busca e apreensão ou de reintegração de 
posse (o que será feito pelo Oficial de Justiça), mas tão 
somente cumprir a ordem judicial de impedir a circulação 
do veículo e noticiar ao Juízo a sua retenção em barreira 
policial (o que constitui a competência ordinária do Poder 
Executivo).

4 Considerações finais

A restrição judicial de circulação impede a trans-
ferência, licenciamento e circulação do veículo sobre o 
qual recai.

A inclusão da restrição judicial de circulação tem 
três funções:

a) Função de impedimento - necessária para 
reforçar o impedimento de transferência de titularidade 
do veículo junto ao Detran, pois qualquer alteração regis-
tral somente poderia ocorrer com anuência tanto da insti-
tuição financeira, quanto do Juiz;

b) Função de informação - dá ampla publicidade 
da existência de ação de busca e apreensão ou de rein-
tegração de posse sobre o bem, afastando a boa-fé de 
quem quer que venha a adquirir o veículo ou os direitos 
sobre este, a qualquer título, já que a prévia consulta aos 
cadastros do Detran constitui diligência básica de todo 
comprador de veículo automotor, evitando, assim, o 
prolongamento indefinido da lide e inviabilizando even-
tual oposição de embargos de terceiro, facilitando o fim 
do processo;

c) Função de efetivação - dar efetividade ao provi-
mento liminar de busca e apreensão ou reintegração 
de posse.

Embora não haja dispositivo legal específico e 
expresso disciplinando a matéria, é possível a inclusão 
da restrição judicial de circulação de veículo objeto de 
contrato de arrendamento mercantil ou alienação fidu-
ciária, no bojo de ação de busca e apreensão ou ação de 
reintegração de posse, com fundamento no poder geral 
de cautela previsto no art. 798 do Código de Processo 
Civil, mediante requerimento da instituição financeira 
autora, quando demonstrado, nos autos, o fundado 

receio de lesão grave e de difícil reparação ao direito da 
parte autora.

Tais requisitos, em geral, estão presentes, uma vez 
que o veículo alienado ou arrendado estará trafegando 
livremente na posse da parte ré ou de terceiros, em que 
pese tenha sido deferida a ordem judicial de busca e 
apreensão ou reintegração de posse, estando o bem 
sujeito a multas por infração de trânsito, depreciação do 
seu valor em virtude do uso, e até mesmo sujeito à perda, 
em virtude de acidentes.

Não se pode falar em réu, no caso de violação ao 
contraditório, em razão do deferimento da inserção da 
restrição de circulação, antes da sua citação, pois, na 
ação de busca e apreensão - Decreto-Lei nº 911/69 e na 
ação de reintegração de posse, a citação do réu é condi-
cionada ao prévio cumprimento da medida liminar, ou 
seja, sem que a liminar seja cumprida (e apreendido o 
veículo), não há possibilidade de citação do réu.

O adquirente do veículo, mediante contrato de alie-
nação fiduciária ou arrendamento mercantil, não possui 
a propriedade do veículo. Se já foi ajuizada a ação, é 
porque está inadimplente, e ocorreu o vencimento ante-
cipado de toda a dívida. Logo, inexiste restrição indevida 
ao direito de propriedade, pois não há direito de proprie-
dade, apenas posse direta, que, inclusive, já se trans-
mudou em esbulho.

A restrição judicial de circulação não transfere para 
o Estado o ônus de localizar o veículo e cumprir a liminar 
de busca e apreensão ou de reintegração de posse. 
Nenhum policial irá procurar ativamente o veículo. Cabe 
aos agentes estatais tão somente cumprir a ordem judicial 
de impedir a circulação do veículo, caso este seja retido 
em barreira policial rotineira. Essa é a competência ordi-
nária do Poder Executivo.

Após receber a notícia da retenção do veículo em 
barreira policial, o Juízo expedirá mandado para que o 
Oficial de Justiça proceda à apreensão e depósito do 
bem em mãos da instituição financeira autora.

Pode-se perceber, assim, que os argumentos mais 
comuns para indeferimento do pedido de inserção de 
restrição judicial de circulação de veículos, nas ações de 
busca e apreensão e reintegração de posse, não podem 
prevalecer, em razão da manifesta legalidade, necessi-
dade e efetividade da medida.

Com a restrição, o veículo não poderá ser transfe-
rido para terceiros junto ao Detran sem autorização judi-
cial; haverá ampla divulgação da existência da ação judi-
cial; e o veículo que vier a ser abordado, em fiscalização 
rotineira de trânsito, será retido, para posterior apreensão 
pelo Oficial de Justiça.

Essa simples medida gera reflexos positivos no 
âmbito judicial (reduz tempo de tramitação dos processos 
e inibe o ajuizamento de ações incidentes, como embargos 
de terceiro), no âmbito econômico (facilita a recuperação 
do crédito pelas instituições financeiras), e até no âmbito 
criminal (dificulta a atuação de organizações criminosas). 
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O Poder Judiciário, em parceria com o Poder 
Executivo, deve-se valer desse mecanismo eletrô-
nico barato e célere, para viabilizar a entrega da pres-
tação jurisdicional.
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solução harmônica com o ordenamento jurídico quanto 
à possibilidade de oitiva das testemunhas arroladas no 
prazo estabelecido no art. 407 do Código de Processo, 
já que, no presente estudo, não se pretende analisar 
o prazo para apresentação do rol de testemunhas no 
procedimento sumário.

Este estudo é de grande valia para os operadores 
do direito, sobretudo para a correta compreensão quanto 
à possibilidade de oitiva das testemunhas arroladas 
tempestivamente no processo de conhecimento, pelo rito 
ordinário, ainda que ausente a manifestação da parte 
quando intimada para especificação das provas.

2 Prazo para apresentação do rol de testemunhas no rito 
ordinário

No processo, não se deve confundir o momento 
adequado para requerer a prova testemunhal com o 
prazo para apresentação do rol de testemunhas, visto 
que, em se tratando de procedimento ordinário, as 
partes, autor e réu, respectivamente, na peça inicial (CPC, 
art. 282, VI) e na contestação (CPC, art. 300), declaram 
as provas que pretendem produzir, para comprovação de 
suas alegações; enquanto o prazo para apresentação do 
rol de testemunhas se encontra estabelecido no art. 407 
do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará ao 
designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de 
testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e 
o local do trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado 
até 10 dias antes da audiência.

Como se vê, a parte deverá apresentar o rol de 
testemunhas no prazo assinado pelo juiz no despacho que 
designar a audiência de instrução e julgamento, sendo 
certo que, na ausência de prazo fixado pelo juiz, o rol de 
testemunhas deve ser apresentado no prazo legal de até 
10 (dez) dias antes da audiência, sob pena de preclusão, 
visto que o prazo do art. 407 do CPC é preclusivo.

Sobre o assunto, assim decidiu o colendo Superior 
Tribunal de Justiça:1

Processual civil. Rol de testemunhas. Prazo. Fixação judicial. 
Descumprimento. Preclusão. - Sob pena de preclusão, cabe 
à parte apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado 
pelo juiz, quando da marcação da audiência de instrução e 
julgamento. Apenas se o despacho designativo for silente a 
respeito é que passa a ser observado o prazo de 10 (dez) dias 
fixado no artigo 407 do Código de Processo Civil. Recurso 
não conhecido

No que concerne à contagem do prazo legal 
(CPC, art. 407) de até 10 (dez) dias antes da audiência, 
convém observar que se conta regressivamente, conforme 

Ausência de preclusão pela inércia da parte 
quando intimada para especificação de provas

Yeda Monteiro Athias*

Sumário: 1 Introdução. 2 Prazo para apresentação do 
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Resumo

Este trabalho tem o objetivo de fazer um estudo sobre 
a ausência de preclusão pela inércia da parte quando 
intimada para especificação de provas no processo de 
conhecimento, pelo rito ordinário, visto que é costumeiro 
os advogados, na audiência de instrução e julgamento, 
insurgirem-se sobre a colheita da prova testemunhal. 
Para tanto, foram analisadas as normas legais que 
estabelecem o tema de pesquisa, de acordo com a 
doutrina, jurisprudência e precedentes dos Tribunais 
Superiores, utilizando-se as lições de hermenêutica, a fim 
de encontrar a solução harmônica com o ordenamento 
jurídico vigente, quanto à possibilidade de serem ouvidas 
as testemunhas, desde que arroladas tempestivamente.

Palavras-chave: Prova testemunhal. Procedimento 
ordinário. Prazo para arrolar testemunhas. Preclusão.

1 Introdução

O presente tema exsurgiu pelo fato de ser usual, na 
prática do processo de conhecimento, pelo procedimento 
ordinário, não somente o magistrado valer-se do 
despacho de especificação de provas, como também 
ser este utilizado em ato ordinatório pelas secretarias do 
juízo, sendo que nem sempre as partes se manifestam 
quando intimadas do referido despacho, o que leva 
à interpretação equivocada de preclusão da prova 
testemunhal em audiência. 

Portanto, pretende-se discorrer sobre o prazo 
estabelecido no Código de Processo Civil para 
apresentação do rol de testemunhas, bem como sobre 
o instituto da preclusão quando as testemunhas forem 
arroladas extemporaneamente.

Após análise das normas que regulamentam o tema 
de pesquisa, de acordo com a doutrina, jurisprudência 
e precedentes dos Tribunais Superiores, serão utilizadas 
as lições de hermenêutica, a fim de se encontrar a 

 Juíza de Direito da 24ª Vara Cível de Belo Horizonte
1 REsp 828.373, Rel. Min. Castro Filho, j. em 17.08.2006.
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testemunhas é em benefício da parte contrária, para 
ter ciência dos nomes e qualificação das pessoas que 
irão depor e possibilitar eventual contradita e se, no 
prazo da nova audiência designada, for apresentado o 
rol de testemunhas, além de não haver prejuízo à parte 
contrária, não se verifica nenhuma restrição no art. 407 
do CPC quanto à possibilidade de produção da prova 
testemunhal, por não ter sido iniciada a instrução.

Nesse ponto, foi o posicionamento da 4ª Turma do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça:5

Recurso especial. Apresentação do rol de testemunhas 
(art. 407 do CPC). Audiência de instrução e julgamento 
adiada. Preclusão. Não ocorrência. Garantia do contraditório 
assegurada. Recurso conhecido e provido. - 1. Possui o artigo 
407 do CPC dupla finalidade: uma, meramente operacional, 
qual a de garantir antecedência suficiente para permitir a 
intimação, em tempo hábil, das testemunhas; e outra, mais 
importante, de assegurar à parte contrária a prévia ciência 
de quais pessoas que irão depor. 2. No caso em testilha, 
houve o adiamento da audiência, sem que houvesse o início 
da instrução, visto que dois dos requeridos não haviam sido 
intimados a tempo para o ato processual; parece claro que, 
em tal situação, não se vulnerou qualquer das garantias 
objetivadas pela norma; por isso, não se afigura correto haver 
como preclusa a faculdade, como entendeu o Tribunal a quo. 
3. Recurso especial conhecido e provido.

Ainda no que concerne ao adiamento da audiência, 
sem que a parte tenha arrolado as testemunhas no prazo 
da audiência adiada, é oportuno anotar que a exigência 
do prazo do art. 407 do CPC advém da necessidade de 
a parte ter os elementos indispensáveis para identificar as 
pessoas arroladas como testemunhas, a fim de possibilitar 
eventual contradita de testemunha. Logo, se a audiência 
não se realizar na data marcada e sequer for iniciada 
a instrução, pelo princípio da instrumentalidade das 
formas, nada obsta à parte arrolar e até mesmo substituir 
as testemunhas, observado o prazo estabelecido no caput 
do art. 407 do CPC, contado regressivamente da data da 
nova audiência, bem como o parágrafo único do art. 407, 
no que se refere ao número de testemunhas para a prova 
do fato, por não prejudicar a parte contrária e não criar 
nenhum obstáculo ao regular andamento do processo, 
conforme vem entendendo os Tribunais Superiores. 

3 Preclusão da prova testemunhal pela juntada 
extemporânea do rol de testemunhas

Sobre o fenômeno da preclusão e sua essência, o 
Prof. Humberto Theodoro Junior,6 citando Chiovenda, 
assim preleciona:

o art. 184 do CPC, iniciando-se a partir da data da 
audiência, com exclusão deste dia e inclusão do dia do 
vencimento, antecipando-se a entrega do rol quando a 
contagem encerrar em dia não útil, sendo certo que o 
referido prazo para apresentação do rol de testemunhas 
deve ser observado pela parte, ainda que as testemunhas 
compareçam à audiência, independentemente 
de intimação.

É oportuno observar que a imposição de prévia 
apresentação do rol de testemunhas tem por escopo não 
só possibilitar à parte elaborar seu questionamento, como 
também investigar as pessoas arroladas, a fim de tornar 
possível eventual contradita da testemunha pela parte 
contrária, haja vista que, o rol de testemunhas deverá 
conter a identificação precisa da pessoa que prestará 
depoimento como testemunha, com nome, profissão, 
residência e local de trabalho.

Sobre o tema, nada melhor do que transcrever a 
lição do Prof. Humberto Theodoro Junior:2

Esse prazo é estabelecido pelo Código em benefício da parte 
contrária, a fim de que possa conhecer com a necessária 
antecedência a idoneidade da prova que contra si vai 
ser produzida.

No mesmo sentido, é o ensinamento do Prof. Ernane 
Fidelis dos Santos:3

A finalidade da apresentação do rol de testemunhas 
antecipadamente é dar oportunidade à parte contrária de 
examinar a prova. Se a audiência for adiada, o prazo se 
reabre, porque tal fim não fica frustrado.

Há que se observar que ainda remanesce a 
controvérsia quanto à possibilidade de apresentação do 
rol de testemunhas se adiada a audiência de instrução e 
julgamento, pois, para alguns, ainda que haja o adiamento 
da audiência de instrução e julgamento e a parte não 
apresente o rol de testemunhas para a audiência que foi 
adiada, não lhe cabe alegar o direito de depositar o rol, 
por não se admitir a apresentação do rol de testemunhas 
fora do prazo do art. 407 do CPC, que é preclusivo e 
peremptório, não se prorrogando em razão de suspensão 
ou adiamento da audiência, conforme foi decidido, por 
maioria, pela Corte Superior do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, no Mandado de Segurança4 

impetrado contra o ato do Desembargador Relator no 
Agravo de Instrumento nº 1.0024.04.444046-9/001.

Enquanto outros, com base nos ensinamentos dos 
Professores Humberto Theodoro Junior e Ernani Fidelis 
dos Santos, sustentam que, se o prazo para arrolar 

2 Curso de direito processual civil. 48. ed. Forense: Rio de Janeiro: 2008, v. 1, p. 536.
3 Manual de direito processual civil. 10. ed. Saraiva, São Paulo: 2007, v. I, p. 499. 
4 Mandado de Segurança nº 1.0000.08.472657-9/000, Rel. Des. Duarte de Paula, j. em 22.09.2010.
5 REsp 209.456/MG, Rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, j. em 27.08.2007.
6 Curso de direito processual civil. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. 1, p. 609. 
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Com efeito, de acordo com a sistemática processual 
vigente, basta o requerimento de produção de provas 
na petição inicial (CPC, art. 282, VI) e na contestação 
(CPC, art. 300), inadmitindo-se o reconhecimento da 
preclusão quando as partes deixarem de se manifestar 
sobre o despacho para “especificação de provas”, visto 
que, além de o referido despacho e/ou ato ordinatório 
não constar em nosso ordenamento jurídico, não gera 
qualquer efeito, conforme vem decidindo o nosso Tribunal 
de Justiça, verbis:

Ação de cobrança. Requerimento de provas. Inicial. Momento 
adequado. Despacho de especificação de provas. Silêncio 
do autor. Irrelevância. Preclusão. Inocorrência. Falta de 
manifestação do magistrado. Sentença cassada. - Segundo 
determina o Código de Processo Civil (artigo 282, VI), as 
provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos 
fatos devem ser indicadas na petição inicial. Portanto, o Juiz 
deve se manifestar sobre o requerimento expresso de provas 
formulado na inaugural, independentemente do silêncio da 
parte frente ao despacho que determinou a especificação de 
provas, não se operando a preclusão. Deixando o Magistrado 
de se pronunciar sobre tal pedido, a cassação da sentença é 
medida que se impõe.9

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Produção de prova 
testemunhal. Momento oportuno de especificação. Silêncio 
da parte. Designação audiência de instrução e julgamento. 
Possibilidade de ambas as partes arrolarem testemunhas. 
Princípio do contraditório e da ampla defesa. - Apesar de 
ter o agravante se mantido silente no momento oportuno de 
especificação de provas, o mesmo tem o direito de produzir 
prova testemunhal de seu interesse em audiência quando esta 
é designada pelo juiz, independente do seu requerimento, 
observado o disposto no art. 407 do CPC. Homenagem ao 
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.10 

Agravo de instrumento. Despacho que determina a 
especificação de provas. Silêncio da parte. Preclusão. 
Inocorrência. - De acordo com a sistemática processual civil 
pátria, a especificação de provas deve ser feita na petição 
inicial, a teor do artigo 282, VI, e na contestação (art. 300 
do CPC). Qualquer oportunidade que se conceda às partes 
para indicar ou especificar provas não gera qualquer efeito, 
nem induz preclusão, não se aplicando os arts. 183 e 185, 
ambos do CPC.11

Ação anulatória. Pedido de prova pericial formulado na 
inicial. Intimação para especificação de provas. Inércia 
do autor. Julgamento antecipado. Improcedência do 
pedido. Cerceamento de defesa. Petição inicial é o 
momento processual de indicação de provas. Despacho de 
especificação. Ausência de previsão legal. Inércia do autor 
que já indicou as provas na inicial não pode prejudicá-lo.12

A essência da preclusão para Chiovenda vem a ser a perda, 
a extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo 
fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei 
ao seu exercício (grifei). 

Em outras palavras, a preclusão é “um dos efeitos 
da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de 
praticar o ato processual”.7

É pacífico na doutrina e jurisprudência que o 
prazo do art. 407 do Código de Processo Civil é 
preclusivo. Logo, somente não se admitirá a oitiva das 
testemunhas quando arroladas extemporaneamente, isto 
é, quando inobservado o referido dispositivo legal que 
estabelece o prazo de 10 (dez) dias antes da audiência 
para apresentação do rol de testemunhas, quando 
não fixado outro prazo pelo juiz na ocasião em que 
proferiu o despacho designando audiência de instrução 
e julgamento.

4 Admissibilidade de oitiva de testemunhas arroladas 
tempestivamente, ainda que não haja manifestação da 
parte quando intimada para especificação das provas

A princípio, convém observar que o despacho ou 
ato ordinatório de “especificação de provas” não está 
previsto na legislação processual vigente, com exceção 
da revelia (CPC, art. 324), sendo praxe usual adotada, 
com amparo no Código de Processo Civil de 1939.

Sobre o tema, Alexandre Freitas Câmara8 

discorre que:

É praxe no procedimento ordinário, após o oferecimento da 
réplica, determine o juiz às partes que especifiquem as provas 
que pretendem produzir. Tal costume está intimamente ligado 
a um dos vícios dos advogados, que nas petições iniciais e nas 
contestações raramente especificam as provas que pretendem 
produzir, preferindo apresentar um genérico ‘protesto’ pela 
produção de todos os meios de prova admissíveis. A ausência 
de especificação de provas na petição inicial e na contestação 
leva os juízes a determinar que tal especificação se faça após 
o oferecimento da réplica.

Portanto, a hipótese de a parte não se manifestar 
sobre a produção de provas, quando intimada no curso 
do processo, não significa dizer que desistiu das provas 
requeridas oportunamente, seja na inicial, pelo autor 
(CPC, art. 282, VI), seja na contestação, pelo réu (CPC, 
art. 300). Logo, é forçoso reconhecer que não ocorre a 
preclusão pela inércia da parte diante do despacho que 
determinou a especificação de provas, desde que seja 
apresentado o rol de testemunhas no prazo estabelecido 
no art. 407 do Código de Processo Civil.

7  ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. II, 1987.
8  Lições de direito processual civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, v. I, p. 349.
9 Apelação Cível nº 1.0702.04.171505-4/002, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. em 30.11.2006.
10 Agravo nº 1.0079.04.164693-0/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. em 08.03.2007.
11 Apelação Cível nº 1.0702.07.391019-3/001, Rel. Des. Osmando Almeida, j. em 07.10.2006.
12 Apelação Cível nº 1.0024.07.383488-9/002, Rel. Des. Brandão Teixeira, j. em 12.02.2008.
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 5 Conclusão

Diante do estudo realizado sobre o tema, outra não é 
a conclusão, senão a de admissibilidade de serem ouvidas 
as testemunhas, quando arroladas no prazo previsto no 
art. 407 do Código de Processo Civil, isto é, 10 (dez) dias 
antes da audiência de instrução e julgamento, quando não 
fixado outro prazo pelo juiz na ocasião do despacho que 
designou audiência de instrução e julgamento, ainda que 
haja inércia da parte quando intimada para especificação 
de provas, por ausência de preclusão, desde que haja o 
requerimento das provas oportunamente, seja na inicial, 
pelo autor (CPC, art. 282, VI), seja na contestação, pelo 
réu (CPC, art. 300). 
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1 Introdução

O tempo produz inegáveis efeitos jurídicos. Possui 
o condão de extinguir e implementar direitos, modificar 
relações jurídicas e estabilizar outras.

A prescrição intercorrente, no âmbito tributário, tem 
suscitado interpretações diversas na doutrina e na juris-
prudência. De um lado, vislumbra-se o interesse público 
que permeia a arrecadação fiscal, que abastece os 
cofres estatais e possibilita a manutenção da estrutura de 
governo. Do outro, os direitos fundamentais dos contri-
buintes, as limitações constitucionais ao poder de tributar 
e a posição de sujeição dos cidadãos perante o Fisco.

É sempre muito abordado pela doutrina o caráter 
punitivo da prescrição, que consubstancia uma resposta 
do Direito à inércia do credor. Todavia, deve ser anali-
sado - também e especialmente -, o objetivo de pacifi-
cação social e estabilização do conflito, que decorre da 
necessidade de segurança jurídica.

Este estudo pretende traçar a evolução do fenômeno 
da prescrição no ordenamento brasileiro, com ênfase no 
seu interesse público, que extrapola a simples proteção 
do devedor, pois envolve a estabilidade das relações jurí-
dicas perpetuadas no tempo.

O enfoque do trabalho será o art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais e os valores que permeiam a pres-
crição, destacando-se os requisitos necessários para a 
decretação da prescrição intercorrente no executivo fiscal.

2 As modalidades de prescrição intercorrente no direito 
tributário

Ao se tratar da prescrição intercorrente no direito 
tributário, de forma quase automática, o estudo é dire-
cionado para o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Isso 
transmite uma falsa percepção de que o instituto foi intro-
duzido pela inserção do § 4º no art. 40 da Lei 6.830/80, 
efetivada pela Lei 11.051/2004, o que não corresponde 
à realidade. 

O fundamento do fenômeno da intercorrência é a 
própria prescrição tributária, prevista no art. 174, pará-
grafo único, inciso I, do CTN, vindo a Lei 6.830/80 
apenas regular seus aspectos processuais. Entendimento 
diverso contrariaria a previsão constitucional do art. 146, 
III, b,1 da Constituição Federal, no sentido de que a pres-
crição e a decadência são matérias gerais de direito tribu-
tário, reservadas à Lei Complementar.

Prescrição tributária e a interpretação 
do art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80

Aline Damasceno Pereira de Sena*

Sumário: 1 Introdução. 2 As modalidades de prescrição 
intercorrente no direito tributário. 3 O art. 40 da Lei de 
Execuções Fiscais: interpretação à luz do art. 146, III, 
b, da Constituição Federal. 4 Conclusão. 5 Referên-
cias bibliográficas.

Resumo 

A prescrição intercorrente no direito tributário é um tema 
carente de estudos que analisem as particularidades do 
instituto nessa seara. Neste artigo, as nuances de ordem 
prática que cercam o fenômeno e os princípios constitu-
cionais são sopesados na análise dos interesses aparen-
temente conflitantes que exsurgem da aplicação da pres-
crição. Pretende-se conferir uma interpretação sistemática 
às normas da Lei de Execuções Fiscais, notadamente ao 
seu art. 40, compatibilizando-o com os art. 146, III, b, da 
CF/88 e art. 174 do CTN. Por fim, é conferido destaque à 
paralisação do feito em virtude da frustração da execução 
fiscal, concluindo-se pela possibilidade de reconheci-
mento da prescrição em tais hipóteses, ainda que não se 
possa falar em inércia do exequente.

Palavras-chave: Tributário. Prescrição intercorrente. Segu-
rança jurídica. Execução frustrada. Lei de Execuções Fiscais.

Abstract

The “intercurrent prescription” in tributary law is a theme 
deprived of studies with good analysis of the particula-
rities of the institute on these cases. In this article, the 
practical nuances which surround this phenomenon and 
the constitutional principles are counterweighted in the 
analysis of apparently conflicting interests that appears in 
the prescription application. This article means to bestow a 
systematic interpretation of the rules of the Law 6.830/80, 
notably its article 40, compatibilizing it with article 146, 
III, b of Brazilian Constitution and article 174 of Brazilian 
Tributary Code. Finally, the paralisation of the process due 
to the fiscal execution frustration is highlighted, concluding 
by the possibility of prescription recognition in these 
hypotheses, although the lethargy of the petitioner can’t 
be discussed.

* Assessora Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Pós-graduada em Direito Tributário. Bacharel em Direito pela UFMG.
1 “Art. 146. Cabe à lei complementar:

[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;”
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Primeira Seção, j. em 12.08.1998, DJ de 15.05.2000, 
p. 114).

A tese acima esposada baseia-se no julgado do 
STF que salientou que a expressão “suspensão do curso 
da execução” prevista no art. 40 da Lei de Execuções 
Fiscais - ainda sem as alterações promovidas pela Lei 
nº 11.051/2004 -, não poderia conduzir à imprescritibili-
dade do procedimento executivo, sob pena de afronta ao 
art. 174 do CTN:

Execução fiscal. A interpretação dada, pelo acórdão recor-
rido, ao art. 40 da Lei n. 6.830-80, recusando a suspensão 
da prescrição por tempo indefinido, é a única susceptível de 
torná-lo compatível com a norma do art. 174, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional, a cujas disposições 
gerais é reconhecida a hierarquia de lei complementar (RE 
106217, Relator: Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, j. 
em 08.08.1986, DJ de 12.09.1986, p. 16.425, Ement. vol. 
01432-02, p. 411) .

Conclui-se, segundo o trato jurisprudencial dado à 
matéria e pela própria natureza do instituto, que, ainda 
que não existissem os comandos da Lei 6.830/80, subsis-
tiria o fenômeno da prescrição intercorrente, como conse-
quência do próprio art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

A Lei de Execuções Fiscais limitou-se a autorizar a 
decretação ex officio da prescrição intercorrente - o que 
se tratava de novidade, uma vez que a alteração na Lei 
6.830/80 foi anterior à do CPC nesse mesmo sentido -, 
limitando seu escopo de abrangência às hipóteses em 
que “não forem encontrados bens sobre os quais possa 
recair a penhora”.2

Cediço que a inércia da exequente também confi-
gura causa eficiente para decretação da prescrição inter-
corrente, porém, não deve ser confundida com a hipótese 
a que se refere o art. 40 da Lei 6.830/80, que diz respeito 
às execuções frustradas, como deixa clara a dicção do 
citado dispositivo.

O prof. Teodoro Jr. (2011, p. 254-256), de forma 
extremamente didática, traça um panorama da evolução 
da intercorrência em âmbito tributário:

Antes da Lei n. 11.051/2004, houve época em que o tema 
da prescrição intercorrente ensejava polêmica, porque o 
sistema de interrupção adotado pelo Código Civil somente 
previa a retomada do fluxo prescricional depois de encerrado 
o processo.
Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudência 
firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não podia 
abandonar a execução fiscal pendente sem correr o risco da 
prescrição intercorrente, desde, é claro, que a paralisação 
durasse mais do que o quinquênio legal.
Assim, o STF reconheceu que, não tendo a Fazenda Pública 
requerido a prorrogação de que cuida o art. 219, §§ 3º e 
4º, do CPC, e nada tendo diligenciado para que a citação 

Segundo Sakakihara (1998, p. 543), a prescrição 
intercorrente é efeito próprio e obrigatório da prescrição, 
de forma que, uma vez prevista em lei, a intercorrência 
ser-lhe-ia característica imanente, constituindo efeito 
obrigatório e inafastável, sob pena de aniquilação da 
própria prescrição.

Galiano (2008, p. 467-468) explica que:

A inspiração doutrinária da prescrição intercorrente remonta 
aos ensinamentos do processualista Carnelutti, que já antevia 
as denominadas ‘crises do procedimento’, fenômenos anor-
mais que surgem no curso do procedimento e que lhe alteram 
a habitual tramitação. E como o direito não tolera a incer-
teza no âmago das relações jurídicas, com a perenização de 
conflitos insolúveis (o que atenta à própria razão de ser do 
direito), a prática judiciária demandou a criação de meca-
nismos paliativos e de acomodação para tais situações inde-
sejadas. 
O próprio Código Tributário Nacional (art. 174, parágrafo 
único, I), por se referir ao despacho para citação do devedor 
como marco interruptivo do prazo prescricional, traz consigo 
a ideia de que referido prazo possa voltar a correr em algum 
momento depois da interrupção.

Em outros termos, o art. 40 da Lei 6.830/80, ao 
prever a suspensão da execução no caso de não loca-
lização do devedor ou de bens penhoráveis, não deu 
origem à prescrição intercorrente tributária. Tão somente 
conferiu uma interpretação ao art. 174, parágrafo único, 
inciso I, do CTN, notadamente quanto ao momento em 
que seria reiniciada a contagem do quinquídio prescri-
cional. 

A respeito, foi, inclusive, editada a Súmula nº 314 
do eg. STJ, visando compatibilizar o art. 174 do CTN e o 
original art. 40 da LEF: “Em execução fiscal, não locali-
zados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quin-
quenal intercorrente”.

Assim sendo, o instituto da intercorrência remonta 
ao próprio CTN, como consequência lógica do parágrafo 
único, inciso I, do art. 174 - e não da Lei nº 6.830/80 
-, como se extrai dos precedentes que deram origem ao 
enunciado sumulado no STJ:

Tributário e processual civil. Execução fiscal. Processo para-
lisado por mais de cinco anos. Prescrição: reconhecimento. 
Precedentes do STJ e do STF. Embargos de divergência rejei-
tados. - I - Se o processo executivo fiscal ficou paralisado 
por mais de cinco anos, especialmente porque o exequente 
permaneceu silente, deve ser reconhecida a prescrição 
suscitada pelo devedor. A regra inserta no art. 40 da Lei n. 
6.830/80 não tem o condão de tornar imprescritível a dívida 
fiscal, já que não resiste ao confronto com o art. 174, pará-
grafo único, I, do CTN.
II - Embargos de divergência rejeitados. ‘Confirmando-se’ o 
acórdão embargado e as decisões proferidas nas instâncias 
ordinárias (EREsp 97328/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, 

2 Propositalmente, não se mencionou o caso de “não localização do devedor”, expresso no art. 40, caput, da Lei 6.830/80, por ser de difícil 
ocorrência na prática, uma vez que, estando o executado em local incerto ou não sabido, deverá a Fazenda requerer a citação editalícia, 
o que autorizará o prosseguimento do feito.
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da inércia da exequente, mas da mera inviabilidade de 
prosseguimento do executivo fiscal, como demonstra a 
literalidade do próprio dispositivo.3

Nesse sentido, pondera Vargas (2008, p. 441): 

A prescrição intercorrente que decorre da ausência de bens 
penhoráveis do contribuinte é uma modalidade de prescrição 
que não está ligada à inércia do titular do direito, pois tem 
como pressuposto uma circunstância alheia à sua vontade, 
mas que também atende ao interesse público de evitar o 
prolongamento demasiado dos litígios.

A nova tendência em matéria de prescrição, com 
a publicização do instituto, a valorização da segurança 
jurídica e da duração razoável do processo, denota que 
o art. 40 da LEF veio regular uma espécie de prescrição 
intercorrente que não se liga à inércia, mas, sim, à simples 
frustração da execução.

A respeito das “causas eficientes” da prescrição, 
pondera Toniolo (2007, p. 139):

A causa eficiente da prescrição intercorrente não necessita 
ligar-se sempre à desídia do titular do direito. Corroboram tal 
mudança de paradigma as recentes alterações legislativas, 
que causaram reviravolta no Direito Pátrio ao retirar a pres-
crição das mãos do devedor, tornando a matéria conhecível 
de ofício pelo juiz.
Alterou-se a concepção existente entre nós desde a ‘época das 
caravelas’, da prescrição como defesa do devedor (exceção 
de Direito Material), para se construir a regra da decretação 
de ofício. Neste sentido, a prescrição deixou de repousar 
exclusivamente nas mãos do devedor, passando a ser decre-
tável de ofício pelo juiz. A reforma atende à nova concepção 
do instituto em atenção à preservação da segurança jurídica 
de toda a coletividade, pela eliminação de situações desar-
moniosas perpetuadas no tempo.
Além disso, a mudança veio desafogar o Poder Judiciário 
de demandas que se tornaram inviáveis pelo transcurso do 
tempo, permitindo o direcionamento do aparato jurisdicional 
ao julgamento das questões realmente relevantes, em atenção 
à garantia da efetividade da tutela jurisdicional, observada a 
prestação da jurisdição em seu conjunto, e não de forma indi-
vidual. Evidencia-se a vinculação das transformações mencio-
nadas ao disposto no inciso LXXVIII, introduzido no art. 5º da 
Constituição Federal pela EC n. 45.
Nesse aspecto, também o arquivamento dos autos por 
período superior a 5 anos, em decorrência da frustração da 
execução, pode dar ensejo à prescrição intercorrente. Embora 
não se possa falar em inércia do credor, mas sim em inati-
vidade desse, que se encontra manietado pela frustração 
da execução, trata-se de agregar à prescrição nova causa 

do devedor se cumprisse antes de completar o prazo prescri-
cional, caracterizou-se a inércia suficiente para que a pres-
crição intercorrente se consumasse (RE 99.867-5-SP, 1ª T., 
Rel. Min. Néri da Silveira, AC. De 30-4-1984, DJU, 1º mar. 
1984, p. 2.098).
Com o advento do Superior Tribunal de Justiça, não houve 
inovação jurisprudencial a respeito do tema.
[...]
Convém ressaltar, no entanto, que a prescrição intercorrente 
pressupunha inércia imputável à Fazenda Pública exequente, 
pelo que, se o atraso se devesse a outros interessados, a 
extinção da execução fiscal não se daria. Era o caso, por 
exemplo, do retardamento na condução dos embargos 
do devedor.
[...]
De qualquer maneira, a questão prescricional tinha de ser 
suscitada pelo devedor. ‘Não pode o juiz reconhecer, de 
ofício, a prescrição, antecedente ou intercorrente, da ação 
de execução fiscal, por tratar-se, no caso, de direito patrimo-
nial disponível (arts. 166 do CC e 219, § 5º, do CPC, este 
a contrário sensu)’ (TRF 1ª R. Ap. 1998.01.00.070505-8/
RO, Rel. Juiz Antônio Ezequiel, ac. de 28.06.1999, DJU, 24 
mar. 2000). Nesse sentido: STJ, 1ª T., AgRg no AgI 492.141/
PR, Rel. Min, José Delgado, AC. de 12.08.2003, DJU, 24 
nov. 2003, p. 220). 
Com o advento da Lei n. 11.051/2004, que acrescentou 
o § 4º ao art. 40 da Lei n. 6.830/80, o regime da pres-
crição intercorrente na execução fiscal passou a contar com 
expressa disciplina legal, pelo menos para a hipótese de 
paralisação do processo em virtude da não localização de 
bens a penhorar. Para outros motivos de abandono do feito 
pela exequente continuam prevalecendo os termos da juris-
prudência anterior à Lei n. 11.051. 

Verifica-se, portanto, que o art. 40 da LEF traz 
apenas uma das hipóteses de prescrição intercorrente 
- execução frustrada por ausência de bens penhorá-
veis -, não podendo o instituto ser resumido à citada 
previsão legal.

A própria jurisprudência anterior à Lei 
nº 11.051/2004 deixa evidente outra situação que enseja 
a intercorrência, embora não prevista de forma expressa 
na Lei 6.830/80, mas consectário lógico do fenômeno 
prescricional: a inércia da Fazenda em impulsionar a 
execução fiscal.

Esta última causa de decretação da prescrição não 
enseja grandes polêmicas justamente em virtude da arrai-
gada visão da prescrição como punição à inércia do 
credor. Contudo, não deve ser confundida com a hipótese 
a que se refere o art. 40 da Lei 6.830/80, que não deriva 

3 “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair 
a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 
arquivamento dos autos.
§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, 
de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)
§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja 
inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
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mática, tomando como analogia o § 2º do citado dispo-
sitivo da Lei 6.830/80, o STJ entendeu que, não obstante 
o feito executivo permanecesse paralisado por ausência 
de bens penhoráveis, a prescrição quinquenal voltaria a 
correr após um ano.

Passível de questionamento, a própria suspensão 
ânua prevista na Súmula 314 do STJ, afinal, poderia ser 
apontada como uma causa suspensiva da prescrição 
não expressamente prevista em Lei Complementar, esta-
belecida por uma construção pretoriana fulcrada na Lei 
6.830/80. Contudo, considerando as especificidades 
da prescrição advinda da execução frustrada, a interpre-
tação conferida afigura-se razoável para fixar o termo a 
partir do qual se considera paralisado o feito executivo. 
Deve haver um marco para se afirmar a inviabilidade (ao 
menos aparente) de prosseguimento da execução por 
ausência de bens penhoráveis, uma vez que a localização 
de ativos para a satisfação do crédito não ocorre de forma 
automática, com a simples propositura da demanda. 

A respeito, interessante a reflexão de Toniolo (2007, 
p. 154-156), no sentido de que a suspensão de um ano 
da Súmula nº 314 do STJ não se trataria propriamente 
de suspensão da prescrição, mas, sim, de ausência de 
causa eficiente para reinício da contagem do lustro pres-
cricional, o que serviria, inclusive, para diferenciar tal 
modalidade daquela decorrente da inércia do exequente:

Como mencionamos, a prescrição intercorrente e o processo 
de execução guardam íntima correlação, constituindo a 
inércia no exercício dos ônus e das faculdades processuais 
por aquele que ocupa o polo ativo da relação jurídica instru-
mental, a principal causa eficiente da prescrição intercorrente.
Já os casos de suspensão do processo pela inexistência de 
bens não se enquadram no conceito de inércia, apresen-
tando-se razoável que, nessas hipóteses, nas execuções 
fiscais, a prescrição intercorrente encontre seu dies a quo no 
final do prazo de um ano de suspensão do processo determi-
nado pelo art. 40 da LEF. 
Trata-se de solução harmoniosa, que assegura o equilíbrio 
entre o direito do credor à satisfação do crédito, através de 
uma execução efetiva, e a segurança e a estabilidade das 
relações jurídicas, preenchendo de forma adequada e equi-
librada o conteúdo do instituto da prescrição intercorrente.
Deste modo, supera-se a discussão acerca da não-recepção 
do art. 40 da Lei n. 6.830/80 pela Constituição Federal 
de 1988. Embora a lei ordinária não possa dispor sobre a 
suspensão ou sobre a interrupção da prescrição dos créditos 
de natureza tributária, em razão do disposto no art. 146, 
III, b, da CF, o art. 40 da LEF estabelece de forma mera-
mente interpretativa - hoje aceita pela jurisprudência sumu-
lada do STJ, um razoável marco, a partir do qual, inviabili-
zada a execução por razões alheias às ações e à vontade do 
exequente, inicia-se a contagem do prazo prescricional, pela 
incidência de nova causa eficiente da prescrição intercorrente, 
fornecida pelo ordenamento jurídico: a inatividade decorrente 
da inviabilidade da satisfação do crédito executado (execução 
frustrada).
Consideramos acertada a posição firmada pelo Superior 
Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 314, estabelecendo 
que ‘em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, 
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o 
prazo de prescrição quinquenal intercorrente’.

eficiente, atendendo-se aos valores esculpidos no sistema jurí-
dico como um todo, mais ainda quando possuem reflexos no 
ordenamento constitucional. 

Com frequência, o feito executivo não chega ao fim 
pela simples inexistência de bens capazes de satisfazer o 
crédito exequendo. Não se trata de má-fé ou ocultação 
de bens pelo devedor - condutas ilícitas e reprimidas 
pelo ordenamento -, mas mera ausência de capacidade 
econômica dele para responder pelos valores executados. 

Ilógico e contraprudecente que sejam mantidos ad 
eternum tais procedimentos fiscais, cuja probabilidade de 
sucesso é ínfima, mormente diante do notório abarrota-
mento do Judiciário, que se mostra ainda maior nas Varas 
de Feitos Tributários, como menciona Machado (2008, 
p. 326):

Por outro lado, não se pode esquecer que não há qualquer 
utilidade para a Fazenda Pública, em manter arquivadas, nas 
Secretarias das Varas, milhares de execuções fiscais inviá-
veis, propostas contra pessoas inexistentes, ou que não têm 
como ser localizadas. É muito melhor concentrar o tempo, 
os esforços e as energias do Judiciário, e das procuradorias 
das fazendas exequentes, naquelas execuções viáveis, em 
face das quais o Poder Público tem chances de efetivamente 
receber o que lhes é devido.

3 O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais: interpretação à 
luz do art. 146, III, b, da Constituição Federal 

Em diversos momentos, a jurisprudência afastou 
dispositivos da Lei 6.830/80, por entendê-los incompa-
tíveis com o art. 146, III, b, da CF/88 e com o Código 
Tributário Nacional.

É o caso, por exemplo, da interpretação conferida 
ao § 3º do art. 2º da Lei 6.830/80, que estabelece que 
a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição, para 
todos os efeitos de direito, por 180 dias ou até a distri-
buição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 
aquele prazo. A jurisprudência consolidou o entendi-
mento de que tal dispositivo aplica-se somente às dívidas 
não tributárias, justamente por estabelecer um caso de 
suspensão da prescrição não previsto no Código Tribu-
tário Nacional. 

Pelo mesmo motivo, afastava-se a aplicação do 
art. 8º, § 2º, da LEF - que prevê a interrupção do lustro 
prescricional pelo despacho do juiz que ordenar a citação 
-, antes da inserção da norma no CTN, promovida pela 
Lei Complementar nº 118/2005, visto que a redação 
original do art. 174, parágrafo único, inciso I, dispunha 
que a interrupção da prescrição ocorreria apenas com a 
citação do executado.

A própria edição da Súmula 314 do STJ, já mencio-
nada neste trabalho, foi igualmente motivada pelo 
art. 146, III, b, da CF/88. Na ocasião, tanto o STF 
quanto o STJ entenderam que a suspensão a que se 
refere o art. 40 da LEF não poderia implicar a suspensão 
do prazo prescricional sine die, sob pena de ofensa ao 
art. 174 do CTN. Com fulcro numa interpretação siste-
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Sujeitar o reinício do lustro prescricional ao arqui-
vamento dos autos conduziria, mais uma vez, à possível 
imprescritibilidade já rechaçada pela jurisprudência ao se 
examinar o art. 40 da LEF antes da inclusão do § 4º.  
Explico: nas situações idealizadas pela Lei 6.830/80, em 
que há suspensão seguida de arquivamento ininterrupto 
por cinco anos, o § 4º não traria quaisquer problemas. 
No entanto, nas hipóteses em que o magistrado deixa 
de determinar o arquivamento dos autos ou que este 
não chega a ocorrer por sucessivas movimentações 
inúteis da exequente (por meio, por exemplo, de reque-
rimentos infrutíferos de localização de bens), o disposto 
no § 4º do art. 40 conduziria à imprescritibilidade do 
crédito tributário.

Caso se adote o arquivamento como marco para 
contagem da prescrição intercorrente, haverá uma clara 
inversão de valores, pois as normas processuais suplan-
tarão as normas materiais relativas à prescrição previstas 
no CTN, passando as primeiras a condicionar a interpre-
tação das últimas, contrariamente ao que deveria ocorrer. 
O arquivamento dos autos é questão meramente formal 
e consequência automática da paralisação do feito por 
um ano, não podendo passar à condição essencial para 
o decurso do lustro prescricional.

Neste ponto, não há mais de se falar de causa 
eficiente para caracterização da execução como “frus-
trada”, pois esta remete apenas à suspensão ânua a que 
se refere o caput do art. 40 e seu § 2º, que ocorre uma 
única vez e logo após a propositura da execução. O arqui-
vamento, na prática, pode ocorrer diversas vezes, pois 
basta um requerimento da Fazenda para que o feito seja 
desarquivado, sem que, necessariamente, isso implique a 
retomada da viabilidade execução. Ou pior, pode chegar 
a nunca ocorrer, nos casos em que, em virtude do grande 
volume de processos, o magistrado simplesmente deixa 
de ordená-lo, permanecendo o feito parado nas estantes 
das secretarias do juízo.

Deve-se ressaltar que, na hipótese de prescrição 
intercorrente por ausência de bens penhoráveis, é desne-
cessária qualquer avaliação quanto à diligência da 
exequente para que se configure a prescrição. Isso posto, 
pouco importa se o Fisco não permaneceu silente por 
período superior a cinco anos (o que permitiria o arqui-
vamento ininterrupto da execução), bastando que, após 
o período ânuo a que se refere a Súmula nº 314 do STJ, 
não tenham sido encontrados meios para satisfação do 
crédito nos cinco anos seguintes, bem como a não ocor-
rência de outra causa suspensiva ou interruptiva da pres-
crição prevista no CTN.

É muito comum que a Fazenda, mesmo após a 
não localização de bens no ano seguinte à propositura 
da demanda, continue peticionando ao juízo na tenta-
tiva de encontrar meios de satisfazer seu crédito, por meio 
do requerimento de diligências meramente burocráticas, 
como Bacenjud, Renajud, Infojud, pedidos de decretação 
de indisponibilidade de bens, entre outros mecanismos 

Saliente-se que o prazo de um ano é de suspensão da 
execução fiscal, e não do prazo prescricional. A prescrição 
intercorrente não corre em razão da inexistência de seus 
elementos (inexistência da causa eficiente e do dies a quo 
do prazo para a intercorrência, visto que o processo cons-
titui forma de interrupção lineal descontinuada da pres-
crição), e não em decorrência de causas impedititivas, como 
a interrupção ou a suspensão do prazo. O que se encontra 
suspenso é o processo, e não o prazo da prescrição intercor-
rente, que sequer iniciou.

Esclarecidos tais pontos, porém, surge um novo 
problema relativo ao art. 40 da LEF: a inclusão do 
§ 4º, efetivada pela Lei nº 11.051/2004, que, embora 
a pretexto de trazer uma inovação favorável ao contri-
buinte - a possibilidade de decretação da prescrição inter-
corrente de ofício pelo julgador - acabou estabelecendo 
um novo termo a quo para o reinício da contagem do 
prazo prescricional, qual seja o arquivamento dos autos, 
em dissonância com a Súmula nº 314 do STJ.

O malfadado § 4º dispõe que “se da decisão que 
ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo pres-
cricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, 
poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 
decretá-la de imediato”. Destarte, pela dicção do dispo-
sitivo, se extrai a necessidade de que o processo perma-
neça arquivado provisoriamente por cinco anos para que 
seja decretada a prescrição.

Uma leitura meramente teórica da inovação legisla-
tiva pode conduzir à errônea conclusão de que nada foi 
alterado em relação à exegese já traçada pela Súmula 
nº 314 do STJ: não localizados bens penhoráveis, o 
processo fica suspenso por um ano, ocasião em que não 
corre a prescrição, e depois é encaminhado ao arquivo 
provisório, voltando a fluir o prazo prescricional, de forma 
que, ao fim de 5 (cinco) anos do arquivamento, é possível 
declarar-se a prescrição.

Contudo, a prática forense demonstra uma realidade 
contrária, visto que, por diversas vezes, o feito permanece 
paralisado por mais de cinco anos após a suspensão do 
caput do art. 40 da LEF, sem sequer chegar a ser arqui-
vado. Ou, ainda, há situações em que a execução chega 
a ser remetida ao arquivo provisório, porém é desarqui-
vada por inúmeras vezes, em virtude do requerimento de 
diligências fazendárias, na maioria dos casos, infrutíferas. 
Tais hipóteses são as mais problemáticas e que ensejam 
equívocos de toda ordem em relação ao tema da pres-
crição intercorrente. 

A primeira premissa a se destacar é que o § 4º do 
art. 40 da Lei 6.830/80 não tem o condão de estabe-
lecer o arquivamento dos autos como novo termo a quo 
para a contagem da prescrição, sob pena de afronta ao 
art. 146, III, b, da CF/88. Como exaustivamente exposto, 
as causas suspensivas e interruptivas da prescrição são 
reservadas à Lei Complementar, não podendo ser subs-
tancialmente modificadas por alterações nas normas 
processuais. 
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dição de ofícios infindáveis para renovar sucessivamente o 
prazo, nunca se extinguindo o prazo quinquenal (Apelação 
Cível nº 1.0439.02.002206-7/001, Relatora Des.ª Heloísa 
Combat, 7ª Câmara Cível, TJMG, DJe de 18.03.2008).

Conclui-se que a única interpretação que pode ser 
dada ao art. 40 da LEF, de forma a compatibilizá-lo com 
o art. 174 do CTN, é no sentido de que não é impres-
cindível o arquivamento do feito por cinco anos ininter-
ruptos, bastando o decurso do prazo ânuo a que se refere 
a Súmula nº 314 do STJ para ter início a contagem da 
prescrição intercorrente. 

Do contrário, o § 4º do mencionado dispositivo não 
resistiria ao exame de constitucionalidade, em face do 
art. 146, III, b, da CF/88, como bem observa Harada 
(2008, p. 404-405):

O § 4º, em questão, marota e sorrateiramente acrescen-
tado ao art. 40 da LEF, que apenas aparentemente favorece 
o contribuinte, visou driblar a jurisprudência de nossos tribu-
nais, que não admite a suspensão ou a interrupção da pres-
crição fora das hipóteses mencionadas no Código Tributário 
Nacional. Contudo, esse § 4º e os parágrafos anteriores 
preexistentes são de inconstitucionalidade manifesta, por 
versarem sobre matéria submetida à reserva de lei comple-
mentar (art. 146, III, b, CF).

Sintetizando tal entendimento, cito outro precedente 
do Tribunal Mineiro, de lavra da douta Desembargadora 
Áurea Brasil, no qual se afasta expressamente a necessi-
dade de ato formal de arquivamento para a configuração 
da prescrição intercorrente: 

Ora, muito embora o art. 40, § 4º, da LEF preveja que a pres-
crição intercorrente se configura após o decurso do prazo de 
cinco anos contados do arquivamento do feito, a interpre-
tação a ser dada à norma deve se coadunar com as finali-
dades almejadas pelo legislador, bem como com as demais 
previsões do CTN. 
Extrai-se da leitura da Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, 
caput e § 2º, que o juiz ordenará a suspensão do processo 
pelo prazo máximo de um ano quando não sejam localizados 
o devedor ou bens penhoráveis, sendo que, após o período, 
ordenará o arquivamento dos autos.
O prazo prescricional não corre apenas no período de 
suspensão, ou seja, no primeiro ano em que não forem locali-
zados os bens ou o devedor, como forma de assegurar tempo 
razoável para que a Fazenda tome as medidas cabíveis para 
dar andamento ao feito.
Transcorrido esse primeiro ano, destinado às providências da 
exequente no sentido de viabilizar a execução, a prescrição 
volta a correr normalmente.
[...]
Decorrido o prazo quinquenal a que se refere o CTN, 
sem qualquer ato capaz de interromper ou suspender sua 
contagem, deve-se estabilizar o conflito, decretando-se a 
prescrição, em respeito ao princípio da segurança jurídica e 
levando-se em conta que a existência de ações imprescritíveis 
afronta nosso sistema tributário.
Destarte, conclui-se que a prescrição intercorrente se confi-
gura não apenas quando o processo se encontre arquivado 
por cinco anos ininterruptos, mas quando não haja efetiva 
movimentação do feito no prazo quinquenal (Apelação Cível 

colocados à sua disposição para facilitar a penhora, que 
se realizam com a cooperação do Poder Judiciário.

Contudo, se tais diligências restarem infrutíferas, 
não terão qualquer repercussão no lustro prescricional, 
por não se encontrarem previstas como causas interrup-
tivas/suspensivas no CTN e por não afastarem a causa 
eficiente da prescrição intercorrente, qual seja: a frus-
tração da execução. Por óbvio que a localização de bens 
afasta a prescrição, pois permite o regular andamento do 
feito; contudo, meros requerimentos, sem sucesso, não 
afastam a paralisação da ação.

Do contrário, permitir-se-ia que a execução fiscal 
perdurasse ad eternum, ainda que não alcançado o obje-
tivo a que se propõe, bastando que a exequente dirigisse 
inúmeras petições ao juízo a fim de evitar o arquivamento 
do feito por mais de cinco anos, sujeitando o devedor 
indefinidamente aos ônus do processo e a sociedade à 
incômoda situação de litispendência, o que afronta a 
segurança jurídica e o próprio instituto da prescrição.

A respeito, brilhante a exposição da Desembar-
gadora Heloísa Combat, do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais:

Extrai-se da própria natureza da prescrição intercorrente que 
os atos processuais realizados influenciam na sua contagem, 
não podendo prosseguir enquanto existente causa legal de 
suspensão do processo, em que inexigível atuação do credor, 
nem quando estiver ocorrendo a movimentação regular. 
Assim sendo, a oposição de embargos à execução, bem 
como a realização de atos constritivos como a penhora e a 
arrematação, tem o condão de suspender o prazo prescri-
cional, naquele por ficar suspenso o processo, e neste por 
estar ocorrendo a movimentação do processo.
Por outro lado, atos meramente investigatórios não influen-
ciam na contagem do prazo prescricional, pois não confi-
guram real movimentação do processo, mas meras medidas 
investigatórias, realizadas por meios de requisições do juízo. 
Esses atos não têm real conteúdo jurisdicional, pois não 
resolvem matéria alguma, sendo apenas administrativos. 
Também não promovem o prosseguimento do feito, senão 
depois de alcançada resposta positiva à procura de bens, 
quando, então, se pode proceder à penhora. 
As diligências para a localização de bens podem ter a coope-
ração do juízo, porém, substancialmente se compõem de atos 
do exequente realizados extrajudicialmente, apenas se admi-
tindo ofícios do juízo quando necessário para que o órgão 
público forneça as informações pretendidas. 
[...]
Entendo que cabe uma distinção entre a paralisação do 
processo e a sua suspensão, influenciando esta na contagem 
do prazo prescricional, mas aquela não. 
Especificamente no que tange ao procedimento executivo, o 
feito se encontra paralisado enquanto não estão sendo reali-
zadas medidas úteis e adequadas ao seu prosseguimento. A 
paralisação não pode perdurar por período superior a cinco 
anos, sob pena de se configurar a prescrição intercorrente.
Portanto, sem a realização de atos de impulsão processual, 
tenho que se reinicia a contagem do prazo prescricional. 
Com respeitosa vênia aos que adotam entendimento 
contrário, considero que, se o prazo prescricional ficar 
suspenso durante o período em que estiverem sendo reali-
zadas diligências, bastaria que o credor requisitasse a expe-
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sistema, imprescindíveis à manutenção da sua adequação 
(unidade) e segurança (ordem), que visam absorver incer-
tezas, harmonizar e estabilizar conflitos, concretizando os 
fins de qualquer sistema jurídico.

Os operadores do direito devem se desprender 
do conceito tradicional de que a prescrição sempre se 
relaciona à inércia do exequente, pois, em âmbito tribu-
tário, é plenamente possível que ela decorra da frustração 
da execução.

Assim, em se tratando de execuções fiscais frus-
tradas, uma vez afastada a necessidade de inércia do 
credor, não se pode admitir que uma “falsa movimen-
tação do processo”, decorrente de petições meramente 
burocráticas, e atos de investigação com colaboração 
do juízo, influencie na contagem do lustro prescricional, 
sob pena de permitir, de forma transversa, a imprescri-
tibilidade dos créditos tributários, segundo o bel prazer 
da Fazenda.

Por todo o contexto delineado neste trabalho, 
chega-se à conclusão de que a intenção do legislador, ao 
inserir o § 4º ao art. 40 (Lei nº 11.051/2004), foi facilitar 
o reconhecimento da prescrição, permitindo a liberação 
do Poder Judiciário para as causas que tenham real possi-
bilidade de sucesso.
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1.0024.98.149596-3/002, Relatora Des.ª Áurea Brasil, 5ª 
Câmara Cível, TJMG, DJe de 15.09.2011).

Exigir o arquivamento do feito por cinco anos inin-
terruptos significaria o total esvaziamento da prescrição 
intercorrente no caso de frustração da execução, equipa-
rando-a aos casos de inércia Fazendária, uma vez que, 
para que o decurso do lustro prescricional se dê durante 
o arquivamento, seria necessária a completa ausência 
de manifestação do Fisco durante o período, afinal uma 
simples petição do exequente tem o condão de desar-
quivar os autos.

Ademais, permitir-se-ia que o prazo prescri-
cional ficasse nas mãos da Fazenda, que poderia mani-
pulá-lo ao seu bel prazer, tornando as dívidas tributá-
rias imprescritíveis.

O mesmo posicionamento é majoritariamente 
adotado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

Tributário. Executivo fiscal e prescrição intercorrente. Feito sem 
o devido andamento, decorridos mais de dez anos. Suspensão 
na forma do artigo 40, LEF. Repetição de atos inúteis. Tenta-
tiva de perenizar processo e eternizar crédito tributário. Inacei-
tabilidade. - Por prescrição intercorrente, há de se entender 
toda aquela implementada após a interrupção gerada pela 
citação ou, agora, após a LC nº 118/05, pelo despacho que 
a determinar. No caso dos autos, houve o decurso de mais 
de dez anos, após citação, sem qualquer ato útil, inadmis-
sível, de resto, a conduta do exequente de reiterar diligências 
inúteis, numa busca de perenizar processo e eternizar crédito 
tributário, não fosse a oneração imposta a todos os partícipes 
da cena judiciária, sem se estar em face de valor de maior 
expressão. Não se está diante de hipótese de incidência do 
§ 4º, art. 40, LEF, uma vez em curso a execução, embora 
o arquivamento e extinção devessem ter ocorrido de muito 
tempo antes (Apelação Cível nº 70040799314, Vigésima 
Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. em 26.01.2011).

Contudo, no eg. STJ, no TJSP e mesmo no TJMG, 
outros precedentes insistem na necessidade de confi-
guração da inércia fazendária inclusive nos casos de 
prescrição intercorrente que remetem ao art. 40 da Lei 
6.830/80, não obstante a causa eficiente para a carac-
terização da prescrição, aqui, se relacione à frustração 
da execução.

4 Conclusão

A prescrição passou por notória evolução no direito 
brasileiro, refletida nas alterações legislativas da última 
década,4 que indicam uma publicização do instituto e 
preocupação cada vez maior com a segurança e a esta-
bilidade das relações jurídicas.

Segundo Santi (2000, p. 38), a prescrição e a deca-
dência são “limites impostos pelo próprio ordenamento 
à sua positivação”, ou seja, são mecanismos internos ao 

4 Lei 11.051, de 2004, que acrescentou o § 4º ao art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, e Lei 11.280 de 2006 modificou o art. 219, § 5º, 
do CPC, ambas para permitir a decretação ex officio da prescrição.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Especial

Ação penal de competência originária - Crime 
contra a honra - Irregularidade no instrumento 

do mandato - Ausência de menção ao fato 
criminoso ou descrição do tipo penal - Queixa-

crime sem assinatura do querelante - Falta 
de pressuposto processual - Saneamento 
do vício - Prazo contínuo e peremptório - 
Decadência - Extinção da punibilidade

Ementa: Ação penal originária. Queixa-crime. 
Irregularidade no instrumento de mandato. Ausência de 
menção ao fato criminoso e indicação do tipo penal. Vício 
insanável. Prazo decadencial já transcorrido. Rejeição da 
queixa. Necessidade. Extinção da punibilidade do quere-
lado decretada.

- Constitui óbice ao recebimento da queixa-crime a 
ausência de pressupostos processuais exigidos no art. 44 
do Código de Processo Penal, dentre eles a menção, no 
instrumento de mandato, das condutas delituosas impu-
tadas ao querelado ou a indicação dos tipos penais a 
ele imputados.

- Ultrapassado o prazo decadencial para saneamento da 
falha na representação processual, imperiosa a decla-
ração da extinção da punibilidade do querelado.

AÇÃO PENAL - ORDINÁRIO Nº 1.0000.13.033971-
6/000 - Comarca de Barbacena - Querelante: P.S.V.L. - 
Querelado: J.M.G., Juiz de Direito da Vara de Família 
e Sucessões da Comarca de Barbacena - Relator: DES. 
ADILSON LAMOUNIER

Acórdão

Vistos etc., acorda o Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 
ata dos julgamentos, em REJEITAR A QUEIXA-CRIME E 
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO.

Belo Horizonte, 25 de junho de 2014. - Adilson 
Lamounier - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de 
queixa-crime ofertada por P.S.V.L. em face de J.M.G., Juiz 
de Direito da Vara de Família e Sucessões da comarca de 
Barbacena, imputando-lhe a prática do delito previsto no 
art.138 do Código Penal.

Aduz a inicial que o querelado, nas dependências 
do Fórum local, imputou ao querelante a prática do delito 
de ameaça, mesmo sabendo ser falsa tal imputação. 

Inicialmente distribuída à 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Barbacena, foram os autos remetidos ao 
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, competente 
para processamento e julgamento do feito, tendo em vista 
tratar-se o querelado de Juiz de Direito. 

Declinada a competência, foi o querelado noti-
ficado para oferecer resposta preliminar acerca da 
acusação, f. 34/35.

Em sua resposta, às f. 57/62, o querelado negou 
a autoria do delito a ele imputado, apresentando sua 
versão sobre os fatos. 

A resposta veio acompanhada dos documentos de 
f. 63/104.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pela abertura de vistas ao quere-
lante, tendo em vista a juntada de documento pelo 
querelado quando da apresentação da resposta preli-
minar. Em relação ao fato em si, opinou pela rejeição da 
queixa-crime, já que o instrumento de mandato juntado 
à f. 07 não fez menção ao fato criminoso ou ao artigo de 
lei imputado ao querelado, ferindo, assim, o disposto no 
art. 44 do Código de Processo Penal.

Oportunizada manifestação do querelante a 
respeito dos documentos juntados pelo querelado, este se 
quedou inerte, f. 123.

É o relatório. 
Analiso, inicialmente, a questão preliminar susci-

tada pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, concer-
nente à rejeição da queixa-crime por ausência de pres-
suposto processual.

Alega o d. Procurador-Geral de Justiça subscritor 
do parecer de f. 110/119, que o mandato outorgado ao 
procurador do querelante não atende ao comando do 
art. 44 do Código de Processo Penal, em razão de não 
descrever o fato reproduzido na queixa-crime. 

Razão assiste ao Ministério Público.
Compulsando os autos, verifica-se do instrumento 

particular de mandato outorgado pelo querelante aos 
procuradores, Dr. Decio Levi Gil, Dr. Robson Rosado Feijó, 
Dr. Paulo Furtado Sardinha Junior, Dr. Gustavo Pinheiro 
Ribeiro e Dr.ª Helen de Lima Brambila, os seguintes 
poderes, f. 07:

Para o foro em geral, com Cláusula Ad-Judicia, em qualquer 
Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem 
de direito ação competente e defenderem nas contrárias, 
seguindo, umas e outras até o final da decisão, usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes poderes 
especiais para confessarem, desistirem, transigirem, firmarem 
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Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 26.06.2007, DJ de 
03.09.2007, p. 214).

Agravo regimental no recurso especial. Queixa. Crimes 
contra a honra. Instrumento de mandato sem menção ao 
fato criminoso. Omissão não sanada dentro do prazo deca-
dencial. Negado provimento. 1 - O instrumento de mandato 
com poderes especiais conferido a procurador legalmente 
habilitado, para a propositura de queixa nos crimes contra 
a honra, que não contém a menção ao fato delituoso, cons-
titui omissão que obsta o regular prosseguimento da ação 
penal, se não for sanada dentro do prazo decadencial. 2 - 
A falha na representação processual do querelante pode ser 
sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo deca-
dencial. - Inteligência dos arts. 43, III, 44 e 568, todos do 
Código de Processo Penal. 3 - Negado provimento ao agravo 
regimental (AgRg no REsp 471.111/RS, Rel.ª Ministra Jane 
Silva (Desembargadora convocada do TJMG), Sexta Turma, 
julgado em 19.06.2008, DJe de 04.08.2008).

Habeas Corpus. Atentado violento ao pudor. Queixa-crime. 
Procuração irregular. Ordem concedida. 1 - Constituiu óbice 
ao regular desenvolvimento da ação penal, a falta de menção 
do fato criminoso no instrumento de mandato visando à 
propositura da queixa-crime, que também não foi assinada 
pela querelante com o advogado constituído. 2 - Segundo os 
arts. 43, III, 44 e 568, todos do Código de Processo Penal, a 
citada omissão só pode ser suprida dentro do prazo decaden-
cial, tendo em vista que a expressão ‘a todo tempo’ significa 
“enquanto for possível”. 3 - Ordem concedida, declarando-se 
extinta a punibilidade (HC 45.017/GO, Rel. Ministro Hélio 
Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado em 07.03.2006, DJ 
de 27.03.2006, p. 339).

Cumpre destacar que a falha na representação 
processual do querelante pode ser sanada a qualquer 
tempo, desde que dentro do prazo decadencial. 

Todavia, no caso dos autos, o prazo decadencial 
de seis meses (contados do dia em que o ofendido veio a 
saber quem foi o autor do delito) já foi, em muito, supe-
rado, uma vez que o fato foi supostamente praticado em 
16.04.2013. Assim, incabível o saneamento do vício no 
referido instrumento de procuração, sabendo-se que o 
prazo decadencial é contínuo e peremptório.

Nesse mesmo sentido, já se posicionou o Órgão 
Especial deste Tribunal:

Processo-crime de competência originária. Promotor de 
justiça. Difamação. Queixa-crime. Procuração sem poderes 
especiais. Irregularidade não sanada no prazo decadencial. 
Decadência. 1 - Não tendo o querelante conferido aos seus 
patronos os poderes especiais reclamados pelo art. 44, do 
CPP, para a propositura da queixa-crime, nem assinado com os 
mesmos a peça de ingresso, nem regularizado no prazo deca-
dencial a representação, operou-se a decadência, pois é de 
sabença comezinha que eventual irregularidade na represen-
tação pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro 
do prazo decadencial, já que esta não se suspende e nem 
se interrompe. 2 - Queixa-crime rejeitada, julgando extinta 
a punibilidade do querelado pela decadência (Ação Penal - 
Ordinário nº 1.0000.10.017217-0/000, Rel. Des. Antônio 
Armando dos Anjos, Corte Superior, j. em 13.07.2011, p. da 
súmula em 16.09.2011).

compromissos e acordos, receberem e darem quitação, 
requererem benefícios previstos na Lei nº 1.060/50, formu-
larem queixa-crime e representação perante delegacias de 
polícia e perante o Fórum local, representarem o outorgante 
perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
apresentarem e assinarem termos, requererem e receberem 
certidões, agindo em conjunto ou separadamente, podendo 
ainda substabelecerem esta em outrem, com ou sem reserva 
de poderes, dando tudo por bem, firme valioso, representar o 
outorgante na notícia crime em face de J.G., Juiz de Direito da 
Vara de Família e Sucessões de Barbacena (grifo no original).

De uma simples análise da referida procuração é 
possível notar que, além de não haver qualquer menção 
ao fato criminoso, não houve sequer menção ao artigo 
da lei penal supostamente violado pelo querelado.

É possível concluir, portanto, que o instrumento 
procuratório juntado aos autos não preenche as exigên-
cias legais do art. 44 do Código de Processo Penal, pois 
não contém a descrição da conduta delituosa ou a tipifi-
cação do crime. 

Conforme ainda bem destacaram os ilustres 
Drs. Waldemar Antônio de Arimatéia e Luiz Gustavo 
Gonçalves Ribeiro, Procurador de Justiça e Promotor de 
Justiça/Assessor Especial, respectivamente, no parecer 
exarado às f. 110/119, a inicial não foi sequer assinada 
em conjunto pelo querelante, o que poderia sanar o vício.

Na esteira da jurisprudência pacífica dos Tribunais 
Superiores, a procuração outorgada pelo querelante ao 
seu advogado para fins de ingresso com queixa-crime 
não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, 
bastando a menção ao fato ou o nomen juris, o que não 
ocorreu in casu. No caso concreto não houve sequer a 
menção ao fato narrado na inicial.

Sobre o tema, ensina o doutrinador Eugênio Pacelli 
de Oliveira:

A legitimação ad causam e a capacidade processual - ou seja, 
capacidade de estar em juízo - não dispensam, entretanto, a 
exigência de profissional do Direito devidamente habilitado 
na Ordem dos Advogados do Brasil, único com capacidade 
postulatória para o ajuizamento da ação penal privada. A 
procuração deverá conter poderes especiais para o ofereci-
mento da queixa, bem como o nome do outorgante - quere-
lante - e a referência ao fato criminoso, a menção aos fatos 
quando não depender de qualquer providência judicial ante-
rior (art. 44, CPP) (Curso de Processo Penal, 15. ed., p. 145).

A propósito, colaciono os seguintes precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça:

Processual penal. Recurso especial. Crimes contra a honra. 
Queixa-crime. Rejeição. Irregularidade do instrumento de 
mandato. Art. 44 do CPP. Decadência. I - A falha na represen-
tação processual do querelante pode ser sanada a qualquer 
tempo, desde que dentro do prazo decadencial (Precedentes 
do STJ e do STF). II - In casu, verifica-se que o instrumento 
procuratório juntado aos autos não contém a descrição das 
condutas delituosas, a tipificação dos crimes, nem a indicação 
dos querelados, em desatendimento ao disposto no art. 44 
do CPP. Recurso especial desprovido (REsp 879.749/BA, Rel. 
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Pois bem.
Observa-se, ainda, que a petição inicial não foi 

firmada pelo querelante, com o que poderia sanar a 
omissão que se vê nos termos da referida procuração, 
que não narrou como deveria os fatos delitivos, em tese, 
imputados ao querelado.

O Superior Tribunal de Justiça, guardadas as 
devidas proporções, teve a oportunidade de ensinar:

Processual penal. Habeas corpus. Queixa-crime assi-
nada somente pela advogada constituída. Instrumento de 
mandato sem menção ao fato criminoso. Omissões não 
sanadas dentro do prazo decadencial. Extinção da punibili-
dade. Ordem concedida. 1. A falta de menção do fato crimi-
noso no instrumento de mandato, com vistas à propositura 
de queixa-crime, que também não vai assinada pelo quere-
lante juntamente com o advogado constituído, é omissão 
que, se não sanada dentro do prazo decadencial, constituiu 
óbice ao regular desenvolvimento da ação penal, tendo em 
vista que o disposto no art. 44 do Código de Processo Penal 
tem por finalidade apontar a responsabilidade penal em caso 
de denunciação caluniosa, razão pela qual, mesmo que não 
se exija exaustiva descrição do fato delituoso na procuração 
outorgada, não pode ser dispensada pelo menos uma refe-
rência ao nomen iuris ou ao artigo do Estatuto Penal, além da 
expressa menção ao nome do querelado. 2. Portanto, conju-
gando o disposto nos arts 43, inc. III, 44 e 568, todos do 
Código de Processo Penal, a falha na representação proces-
sual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde 
que dentro do prazo decadencial, sob pena de transformar a 
exigência legal em letra morta, sem qualquer sentido prático. 
3. Ordem concedida para restabelecer os efeitos da sentença 
que declarou a extinção da punibilidade (STJ. HC nº 39047/
PE, j. em 17.05.2005. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima).

Conclui-se que, se o fato tido como supostamente 
foi praticado em 16.04.2013, inadmissível, agora, o 
saneamento do vício da procuração, pois, como se sabe, 
o prazo decadencial é contínuo e peremptório.

Pelo exposto, aderindo ao voto apresentado pelo 
ilustre Relator, cheguei à mesma conclusão, com o que 
coloco-me de acordo com a rejeição da queixa-crime e 
extinção da punibilidade do querelado.

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE 
- Acompanho o eminente Relator, tendo em vista que o 
instrumento de procuração outorgada para oferecimento 
de queixa-crime deve obrigatoriamente fazer menção 
ao fato imputado ao querelado, sendo que a jurispru-
dência é firme no sentido de que a regularização do vício 
existente no instrumento de mandato judicial é possível 
apenas antes do decurso do prazo decadencial do direito 
de queixa. Assim, como a procuração em tela sofre 
do referido vício, omitindo-se quanto à indicação dos 
delitos que em tese o querelado teria cometido, o que 
sequer descreve de modo simples, é caso de rejeição da 
queixa-crime.

Acompanho o eminente Relator, em seu judicioso 
voto, e também rejeito a queixa-crime. 

Por tais razões, deixo de apreciar o mérito, pois, 
com fulcro nesse argumento supracitado, a queixa-crime 
já há de ser rejeitada.

Pelo exposto, com fulcro no art. 395, inciso II, do 
CPP, rejeito a queixa-crime por ausência de pressuposto 
processual de validade e julgo extinta a punibilidade do 
querelado J.M.G. em face da decadência do direito de 
queixa (art.107, IV, do Código Penal).

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Acompanho o ilustre 
Relator em seu judicioso voto, para também rejeitar a 
queixa-crime, por falta de pressuposto processual, bem 
como para declarar extinta a punibilidade do querelado.

A jurisprudência já se firmou, no sentido de que, nos 
crimes de ação privada, cuja iniciativa passa por advo-
gado, indispensável a menção dos fatos, no instrumento 
de mandato outorgado ao procurador. Nos autos, não 
vejo na procuração juntada a indispensável descrição, nos 
moldes exigidos pela lei. A comprometer esse obstáculo, 
o querelante não assina a inicial.

O parecer ministerial de f. 115, de lavra do 
Procurador de Justiça José Arimathea, bem situa a 
questão, inexistindo motivações outras a fundamentar 
meu posicionamento. De fato, não superadas as exigên-
cias do art. 44 do CPP, porque não inserida na procuração 
a conduta delituosa do querelado, nem indica o artigo de 
lei a que sujeito.

Seria o caso, então, de se abrir vista ao quere-
lante para suprir a omissão. Ocorre que já ultrapassado 
o prazo decadencial de seis meses, previsto na lei penal, 
para os crimes de ação privada. Daí, não caber outra 
providência, senão o acolhimento da preliminar de deca-
dência, como bem abordado pelo d. Relator.

Assim, peço vênia para acompanhar seu judicioso 
voto, também rejeitando a queixa por falta de pressu-
posto processual e, por consequência, decretando extinta 
a punibilidade do querelado.

É como voto.

DES. WALTER LUIZ DE MELO - Da procuração que 
foi digitalizada, f. 07, consta:

Para o foro em geral, com Cláusula Ad-Judicia, em qualquer 
Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem 
de direito ação competente e defenderem nas contrárias, 
seguindo, umas e outras, até o final da decisão, usando dos 
recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes poderes 
especiais para confessarem, desistirem, transigirem, firmarem 
compromissos e acordos, receberem e darem quitação, 
requererem benefícios previstos na Lei nº 1.060/50, formu-
larem queixa-crime e representação perante delegacias de 
polícia e perante o Fórum local, representarem o outorgante 
perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
apresentarem e assinarem termos, requererem e receberem 
certidões, agindo em conjunto ou separadamente, podendo 
ainda substabelecerem esta em outrem, com ou sem reserva 
de poderes, dando tudo por bem, firme valioso, representar 
o outorgante na notícia crime em face de J.G., Juiz de Direito 
da Vara de Família e Sucessões de Barbacena.
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DES. PAULO CÉZAR DIAS - Data venia, entendo 
que possível a regularização do instrumento a qualquer 
tempo, mesmo após o prazo decadencial, uma vez que 
não se trata de requisito de legitimação processual.

A questão é contraditória. Tanto a doutrina quanto 
a jurisprudência divergem. Decisões, até mesmo do 
Supremo Tribunal Federal, são no sentido de que possível 
a regularidade processual até mesmo após o decurso do 
prazo decadencial. No STJ as decisões são conflitantes.

No entanto, no caso específico dos autos, noto que 
o querelante em nenhuma oportunidade veio instruir a 
inicial com documento procuratório produzido conforme 
determina o art. 44 do Código de Processo Penal, ocor-
rendo, portanto, o alegado vício de representação.

Assim, feitas essas justificativas, acompanho 
o Relator.

Os demais desembargadores votaram de acordo 
com o Relator. 

Súmula - REJEITARAM A QUEIXA-CRIME E 
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO.

. . .

Mandado de injunção - 
Art. 36, § 8º, da Constituição do Estado de 
Minas Gerais - Regulamentação - Omissão 

legislativa - Poder Judiciário - Garantia 
imediata do direito fundamental - Teoria 

concretista - Interesse de agir - Possibilidade 
jurídica do pedido - Servidor - Ingresso no 

serviço público antes da vigência da Emenda 
Constitucional 41/03 - Remuneração/subsídios - 
Alteração por lei específica - Viabilidade da via 
eleita - Aposentadoria - Proventos - Reajuste - 

Vencimentos da ativa - Paridade - Revisão geral 
anual - Lei estadual 19.973/11 - Norma 
regulamentadora - Denegação da ordem

Ementa: Mandado de injunção. Impossibilidade jurídica 
do pedido e falta de interesse de agir. Preliminares rejei-
tadas. Servidor que ingressou no serviço público antes da 
vigência da EC nº 41/03. Aposentadoria. Reajuste dos 
proventos. Paridade. Revisão geral anual dos vencimentos 
da ativa. Lei estadual 19.973/11. Existência de norma 
regulamentadora. Ordem denegada.

- Considerando a atual jurisprudência do colendo STF 
quanto à decisão e aos efeitos do mandado de injunção, 
compete ao Poder Judiciário garantir o imediato exercício 

do direito fundamental afetado pela omissão do Poder 
Público, nos termos da teoria concretista.

- O simples fato de a remuneração/subsídio dos servi-
dores da Administração Direta ser fixada ou alterada 
por lei específica de iniciativa do chefe do Executivo 
não inviabiliza o ajuizamento do mandado de injunção, 
cujo pressuposto constitucional é justamente suprir a 
omissão legislativa.

- Pelas regras de transição, ao servidor que ingressou no 
serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 é asse-
gurada a paridade entre proventos de aposentadoria e 
vencimentos da ativa, assim como a revisão geral anual.

- A Lei estadual nº 19.973/2011, que estabelece dire-
trizes e parâmetros para a política remuneratória dos 
servidores públicos da Administração direta, autárquica 
e fundacional do Poder Executivo e dos militares, dispõe 
que a implementação da revisão geral anual se fará no 
dia 1° de outubro.

MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 1.0000.13.067077-
1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: 
Cremilda Luiza de Almeida - Impetrados: Governador do 
Estado de Minas Gerais, Assembleia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais - Relator: DES. GERALDO AUGUSTO

Acórdão 

Vistos etc., acorda o Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade 
da ata dos julgamentos, em REJEITAR PRELIMINARES E 
DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 14 de maio de 2014. - Geraldo 
Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GERALDO AUGUSTO - Trata-se de mandado 
de injunção impetrado por Cremilda Luíza de Almeida e 
outros contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de 
Minas Gerais e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 
consistente na mora legislativa quanto à regulamentação 
do § 8º do art. 36 da CEMG, que assegura o reajuste 
monetário dos benefícios de aposentadoria e pensão, 
para preservar-lhes os valores reais, “conforme critérios 
estabelecidos em lei”.

Os impetrantes, em síntese, sustentam que a 
preservação do valor real configura mera correção 
monetária dos proventos, razão pela qual pugnam pela 
concessão da injunção para, declarando a omissão 
legislativa, estabelecer que seus benefícios previdenciários 
sejam reajustados, a partir de janeiro de 2011, pela 
variação mensal dos índices de atualização monetária 
adotados pela douta CGJ, até que os impetrados 
regulamentem o § 8º do art. 36 da Cemg (f. 02/13).

Foram juntados os documentos de f. 06/61.
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Notificado, o Presidente da Alemg suscita preliminar 
de impossibilidade jurídica do pedido, diante do princípio 
da separação dos Poderes e da competência privativa 
do chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo 
correspondente à elaboração de lei que disponha sobre 
remuneração dos servidores. Argui, ainda, preliminar de 
falta de interesse de agir, porque o art. 15 da Lei Federal 
nº 10.887/04 disciplina a forma de reajustamento das 
aposentadorias e das pensões, além de os impetrantes não 
especificarem “o regime de aposentadoria a que estão 
vinculados”, pois o direito alegado destina-se apenas aos 
benefícios previdenciários que não têm paridade com os 
vencimentos da ativa (f. 76/79).

Às f. 82/91, o Governador do Estado de Minas Gerais 
sustenta que inexiste a concreta inviabilidade do exercício 
do direito constitucional alegado, na medida em que os 
servidores aposentados e seus pensionistas percebem 
proventos em paridade com os vencimentos da ativa, de 
sorte que, em relação aos critérios de reajuste monetário, 
observa-se a Lei estadual nº 19.973/11, que estabelece 
diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos 
servidores estaduais. Afirma que a concessão de reajuste 
deve observar a disponibilidade financeira e orçamentária 
imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, pela 
denegação da ordem (f. 95/100).

À f. 102, a Alemg informa que o STF deferiu medida 
cautelar na ADI nº 4.582/RS para restringir os efeitos do 
art. 15 da Lei Federal nº 10.887/04 ao âmbito federal, 
de modo que entende estar prejudicada a alegação de 
falta de interesse de agir, com fundamento nesse artigo.

É o relatório.
O mandado de injunção é ação constitucional 

de natureza civil e caráter especial, ajuizada a fim de 
suprir omissão legislativa regulamentadora de direitos, 
liberdades ou prerrogativas constitucionalmente previstas, 
cujo exercício se encontra inviabilizado justamente pela 
mora estatal.

No caso em questão, a pretensão se embasa em 
suposta omissão do legislador estadual na edição de 
norma que regulamente o direito ao “reajustamento dos 
benefícios de pensão e aposentadoria para preservar, em 
caráter permanente, seu valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei” (§ 8º do art. 36 da Cemg - na 
redação dada pela EC nº 84, de 22.12.2010).

A preliminar de impossibilidade jurídica do 
pedido não merece prosperar, considerando-se a atual 
jurisprudência do colendo STF quanto à decisão e aos 
efeitos do mandado de injunção, notadamente nos casos 
em que se discutiu o direito de greve dos servidores 
públicos (nº 670, 708 e 712), isto é, na decisão de 
um mandado de injunção, compete ao Poder Judiciário 
garantir o imediato exercício do direito fundamental 
afetado pela omissão do Poder Público - teoria concretista. 
Ademais, o simples fato de a remuneração/subsídio dos 
servidores da Administração Direta ser fixada ou alterada 

por lei específica de iniciativa do chefe do Executivo 
não inviabiliza o ajuizamento do mandado de injunção, 
cujo pressuposto constitucional é justamente suprir essa 
omissão legislativa.

A existência de um direito ou liberdade constitucional, 
ou de uma prerrogativa relacionada à nacionalidade, 
à soberania ou à cidadania, cuja fruição esteja 
inviabilizada pela ausência de norma infraconstitucional 
regulamentadora, constitui exatamente o pressuposto do 
mandado de injunção.

A existência ou não da norma regulamentadora e a 
questão relacionada ao direito dos impetrantes à paridade 
entre proventos e vencimentos da ativa confunde-se com 
o próprio mérito deste mandado de injunção e como tal 
será analisada.

Rejeitam-se as preliminares de impossibilidade 
jurídica do pedido e de falta de interesse de agir.

O texto anterior da Constituição Federal, na 
redação dada pela EC nº 20/98, previa que os proventos 
da aposentadoria e as pensões seriam revistos na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que houvesse 
modificação da remuneração dos servidores em atividade, 
sendo estendidos aos aposentados e aos pensionistas 
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente 
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria, tudo na forma 
da lei (art. 40, § 8º).

Com a vigência da EC nº 41/03, o texto 
constitucional deixou de prever a paridade entre 
proventos e vencimentos da ativa, assegurando apenas o 
reajustamento dos benefícios previdenciários para afastar 
os efeitos nefastos da inflação: “§ 8º - É assegurado o 
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 
caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
estabelecidos em lei”.

Na essência, aludida norma constitucional foi 
repetida no § 8º do art. 36 da Cemg, a partir da vigência 
da EC nº 84, de 22.12.2010, que substituiu o princípio 
da paridade pelo princípio da preservação do valor real: 
“é assegurado o reajustamento dos benefícios de pensão 
e aposentadoria para preservar, em caráter permanente, 
seu valor real, conforme critérios estabelecidos em lei” 
(grifei).

Com efeito, a EC nº 41/03 garantiu paridade aos 
aposentados e pensionistas em gozo de benefício na 
data da sua entrada em vigor (31.12.2003), bem como 
aqueles que, embora ainda não estivessem no gozo dos 
benefícios, já preenchessem os requisitos necessários 
para tanto quando da publicação da referida Emenda 
(art. 7). Aos servidores aposentados e aos pensionistas 
que preencherem as regras de transição estabelecidas 
pelos arts. 2º e 3º, caput e parágrafo único, da EC nº 
47/05, também é assegurado o princípio da paridade.

Todos os impetrantes são servidores aposentados, 
conforme se observa dos contracheques anexados aos 
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autos às f. 11/27, sendo certo, portanto, que nenhum 
deles percebe proventos de pensão.

Assim, por dedução lógica, considerando o longo 
tempo de serviço necessário para se obter aposentadoria, 
forçoso concluir que todos os impetrantes ingressaram no 
serviço público antes da vigência da EC nº 41/03. Logo, 
a revisão dos seus benefícios de aposentadoria dar-se-á 
sempre que se modificar a remuneração dos servidores 
da ativa, nos moldes da paridade existente anteriormente 
à entrada em vigor da EC nº 41/03.

Inaplicável aos impetrantes o § 8º do art. 36 
da Cemg, na redação dada pela EC nº 84/10, como 
pretendem fazer crer.

Nos termos do art. 24 da Cemg, que, por força 
do princípio da simetria, corresponde ao inciso X do 
art. 37 da CF, é assegurada a revisão geral anual da 
remuneração dos servidores públicos e dos subsídios, 
cujo reajuste é estendido aos impetrantes, por força do 
direito à paridade que fazem jus.

A Lei estadual nº 19.973/2011, que estabelece 
diretrizes e parâmetros para a política remuneratória dos 

servidores públicos da Administração direta, autárquica e 
fundacional do Poder Executivo e dos militares, dispõe em 
seu art. 7º que a implementação da revisão geral anual, 
incluída na política remuneratória de que trata a referida 
lei (art. 6°, I), se fará no dia 1° de outubro.

Diante da existência de norma regulamentadora 
do direito à revisão geral anual dos servidores do Poder 
Executivo, aplicável aos inativos que fazem jus à paridade, 
imperiosa a denegação da injunção, sendo que eventual 
descumprimento das diretrizes e dos parâmetros para a 
política remuneratória dos servidores públicos estaduais, 
previstos na Lei estadual nº 19.973/2011, redunda em 
ilegalidade, não suscetível de correção por via dessa 
ação constitutiva.

Com tais razões, denega-se a ordem.
Sem custas e honorários.

Os demais Desembargadores votaram de acordo 
com o Relator. 

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

. . .
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Jurisprudência Cível

Ação civil pública - Interdição de cadeia 
pública - Situação degradante - Ofensa 
aos princípios da dignidade da pessoa 

humana, proteção à vida e à saúde pública - 
Possibilidade - Multa - Excesso - Redução

Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Inter-
dição de cadeia pública. Situação degradante. Ofensa 
aos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
proteção à vida e à saúde pública. Multa. Excesso. 
Redução. Manutenção parcial da decisão.

- Não ofende o princípio da separação dos Poderes a 
atuação do Poder Judiciário na implementação das polí-
ticas públicas que não são observadas pelo Poder Público. 

- Assim, diante de afronta ao princípio da dignidade 
humana, da proteção à vida e à saúde publica, o Poder 
Judiciário não pode fechar os olhos para a realidade e se 
omitir, diante do risco concreto apresentado, até porque 
as consequências ainda podem ser prevenidas e os 
direitos fundamentais devem ser assegurados com abso-
luta prioridade. 

- Assim, diante dos fortes elementos de que a cadeia 
pública não reúne condições mínimas de saúde e higiene 
para a permanência de detentos, colocando em risco até 
mesmo a saúde da vizinhança, a manutenção da liminar 
é medida que se impõe. 

- Embora seja cabível a fixação de multa cominatória, até 
porque autorizada pelos arts. 461 e 461-A do Código 
de Processo Civil, há que se reduzir as astreintes, quando 
excessivo o valor fixado.

Recurso parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0335.13.
000192-8/002 - Comarca de Itapecerica - Agravante: 
Estado de Minas Gerais - Agravado: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. RAIMUNDO 
MESSIAS JÚNIOR

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A PRELI-
MINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. - Raimundo 
Messias Júnior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas 

Gerais contra a r. decisão reproduzida às f. 637/644-TJ, 
que, nos autos da ação civil pública, assim determinou:

a interdição imediata da cadeia pública de Itapecerica, 
ficando proibida, a partir da data em que ocorrer a integral 
remoção dos presos lá existentes para outras unidades prisio-
nais, a entrada de toda e qualquer pessoa que vier a ser presa 
nesta Comarca, seja qual for o caráter da prisão, até que o 
réu realize a reforma total da Unidade Prisional.
Determino ainda que o réu, por meio da Superintendência 
de Articulação Institucional e Gestão de Vagas, promova a 
transferência de todos os presos existentes na Cadeia Pública 
de Itapecerica para outras unidades prisionais adequadas à 
respectiva modalidade da prisão, no prazo improrrogável de 
até 30 (trinta) dias.

Fixou multa diária no importe de R$10.000,00, 
limitada a R$1.000.000,00 em caso de descumprimento 
de qualquer das determinações.

Sustenta o agravante, preliminarmente, a nulidade 
da decisão, por descumprimento do art. 1º, § 3º, da Lei 
nº 8.437/92.

No mérito, afirma que não é possível cumprir a 
liminar, pois a situação carcerária é precária em todo 
o país; que não é possível a condenação do Estado a 
implementar obras públicas, uma vez que deve ser obser-
vado o princípio da separação dos Poderes; que consi-
dera que a cadeia reúne as condições mínimas necessá-
rias para seu regular funcionamento.

Requer o provimento do recurso para cassar a 
r. decisão agravada. Alternativamente, a reforma da 
decisão, para que seja indeferida a antecipação da 
tutela. Eventualmente, se não for esse o entendimento, 
o afastamento da multa ou sua redução, com fixação de 
limitação temporal.

Pela decisão de f. 651/654-v.-TJ, admiti o proces-
samento do presente agravo, por instrumento, deferindo 
parcialmente o efeito suspensivo, para reduzir a multa 
para R$5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite 
de R$300.000,00.

Informações prestadas pela MM. Juíza à f. 665-TJ.
O agravado apresentou resposta ao recurso às 

f. 698/703-TJ.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 

f. 705/724-v.-TJ, opinando pelo parcial provimento, reco-
nhecendo-se a exorbitância da multa diária.

Breve relato.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Preliminar de nulidade da decisão.
Suscita o agravante a nulidade da decisão profe-

rida, uma vez que esgotou o objeto da ação, o que é 
vedado pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

Constata-se que o deferimento da liminar não 
esgota o objeto da ação, pois o pedido final do agra-
vado é para que o Estado seja condenado à obrigação 
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Obrigação de fazer - Administração pública - 
Suspensão de fornecimento de alimentos aos 

presos ou recuperandos da cadeia do 
município - Legitimidade ativa do Ministério 
Público - Proteção dos interesses difusos e 
coletivos - Assistência aos detentos - Dever 
do Estado - Fiscalização do Poder Judiciário - 
Aplicação de multa - Possibilidade - Redução 

do valor -  Admissibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. 
Fornecimento de alimentação a presos submetidos a 

de fazer, consistente em iniciar, no prazo de 6 meses, as 
reformas e adequações necessárias na cadeia pública de 
Itapecerica (f. 83-TJ).

Assim, rejeito a preliminar.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia a aferir se deve ser mantida 

a liminar que determinou a interdição da cadeia pública, 
até que o réu realize a reforma total da unidade prisional.

A precariedade da situação das cadeias públicas do 
País não passa despercebida.

Por outro lado, o Poder Judiciário não pode fechar 
os olhos para a realidade e se omitir, diante do risco 
concreto apresentado, até porque as consequências 
ainda podem ser prevenidas e os direitos fundamentais 
devem ser assegurados com absoluta prioridade.

Não é razoável considerar que os presos suportem 
condições degradantes e sub-humanas. 

Nesses casos, a atuação do Poder Judiciário é legí-
tima, nos termos da jurisprudência pacífica do STF, verbis:

Direito administrativo. Segurança pública. Implementação 
de políticas públicas. Princípio da separação de poderes. 
Ofensa não configurada. Acórdão recorrido publicado em 
04.11.2004. - O Poder Judiciário, em situações excepcio-
nais, pode determinar que a Administração Pública adote 
medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reco-
nhecidos como essenciais, sem que isso configure violação 
do princípio da separação de poderes. Precedentes. Agravo 
regimental conhecido e não provido( RE 628159 AgR/MA, 
Ministro Rosa Weber, j. em 25.06.2013).

A tese do agravante é de que a cadeia reúne as condi-
ções mínimas necessárias para seu regular funcionamento.

Data venia, não é o que se vê das provas. 
Conforme o relatório de vistoria e fiscalização reali-

zada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de 
Vigilância Sanitária Municipal, e de acordo com as fotos 
colacionadas (f. 93-TJ; 144/148-TJ; 231/312-TJ), as irre-
gularidades ali descritas têm potencial risco de compro-
metimento da segurança e da saúde dos presos, dos 
servidores e da vizinhança.

Assim, diante de tais elementos, a manutenção da 
liminar é medida que se impõe.

A propósito, há precedentes no STJ; vejamos:

Ação civil pública. Interdição de estabelecimento prisional. 
Condenação da Fazenda Pública pelas instâncias ordiná-
rias. Imposição de multa coercitiva. Possibilidade. Revisão 
de valores. Impossibilidade. Proporcionalidade na fixação. 
Caso. - 1. É possível a imposição de multa coercitiva à 
Fazenda Pública a fim de obrigá-la a cumprir a obrigação de 
reformar estabelecimento prisional, principalmente quando a 
inércia da Administração implica risco à integridade física dos 
apenados. 2. In casu, o valor estipulado na sentença conde-
natória foi fixado com base na urgência da situação e dentro 
dos parâmetros da proporcionalidade, o que impede a sua 
revisão em sede de recurso especial. Fiscalização das instala-
ções de cadeia pública. Juízo da execução. Art. 66, VII e VIII 
da LEP. Competência não exclusiva. Ação civil pública. Possi-
bilidade. Tema não enfrentado no recurso. Súmula 284/STF. - 
1. A competência de fiscalização dos estabelecimentos prisio-
nais, atribuída aos juízes da execução, não exclui a possibi-

lidade de atuação do Parquet. 2. Tema não enfrentado nas 
razões recursais, o que implica a incidência da Súmula n° 
284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento 
(AgRg no REsp 853.788/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 
Turma, j. em 17.08.2010, DJe de 06.09.2010).

No âmbito do TJMG, o entendimento não destoa:

Mandado de segurança. Interdição da cadeia pública pelo 
juiz da execução. Desrespeito ao princípio da separação dos 
poderes. Inocorrência. Estabelecimento que não garante os 
direitos à saúde e segurança dos detentos. Ofensa ao prin-
cípio da dignidade da pessoa humana. Art. 66, VIII, da Lei 
nº 7.210/1984. Aplicabilidade. - A Administração não atua 
de forma isolada e totalmente independente na execução 
penal, sendo certo que o Poder Judiciário tem participação 
importante em tal atividade. - A Constituição da República 
impõe, em seu art. 5º, XLIX, o respeito à integridade física 
e moral dos presos, competindo ao juiz da execução inter-
ditar estabelecimento penal que estiver funcionando em 
condições inadequadas (Mandado de Segurança Criminal 
nº 1.0000.13.059355-1/000, Rel.: Des. Cássio Salomé, 7ª 
Câmara Criminal, j. em 19.09.2013, publ. em 26.09.2013). 

Quanto às astreintes, razão parcial assiste 
ao recorrente.

Embora seja autorizada pelos arts. 461 e 461-A 
do Código de Processo Civil, estou que houve excesso 
na fixação.

Com efeito, o quantum fixado está realmente exage-
rado para os fins pretendidos e extrapolou os limites 
da razoabilidade.

Com essas considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso, apenas para reduzir as astreintes para 
R$5.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de 
R$300.000,00.

Custas, ex lege.

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

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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e ausência de interesses difusos e/ou coletivos a legitimar 
a atuação do Ministério Público nos presentes autos.

Ainda em sede de preliminar, pugna pela nulidade 
da sentença, sustentando a impossibilidade ou invia-
bilidade de imposição de obrigação condicional a ser 
cumprida pelo Estado.

No mérito, pleiteia a exclusão ou redução de multa 
diária fixada por descumprimento da decisão judicial.

Contrarrazões às f. 288/290, pela manutenção 
da decisão.

A douta Procuradoria manifestou-se pela rejeição 
do agravo retido e da preliminar de nulidade da sentença 
e, no mérito, pelo não provimento do recurso (f. 306/310-
v.).

É o relatório.
Conheço da remessa oficial do feito, bem como 

do recurso voluntário, uma vez presentes os seus pressu-
postos de admissibilidade.

Consoante a parte expositiva, pretende o Ministério 
Público de Minas Gerais, por via da presente ação, o 
fornecimento de alimentação aos recuperandos na cadeia 
de Caldas, submetidos aos regimes aberto e semiaberto, 
tendo em vista a irregularidade de seu fornecimento.

Do agravo retido.
Inicialmente, conheço do agravo retido de f. 203, 

procedendo desde logo ao seu reexame, em que suscita 
o Estado de Minas Gerais as preliminares de impossibili-
dade jurídica do pedido e ausência de interesses difusos 
ou coletivos a tutelar a atuação do Ministério Público.

Da impossibilidade jurídica do pedido.
Em sua peça recursal, alega o Estado de Minas 

Gerais que o Poder Judiciário, ao impor ao recorrente 
a implementação de novas políticas de molde a suprir 
a irregularidade apontada, estaria adentrando o mérito 
administrativo que lhe compete, violando, dessa forma, o 
princípio da discricionariedade administrativa.

Contudo, razão não lhe assiste.
Ora, desde que o preso ou recuperando passa à 

custódia e disciplina do Estado, reveste-se dos direitos, 
deveres e prerrogativas inerentes à sua condição 
de detento, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF/88, 
impondo-se a responsabilização do ente público na 
preservação defesa de seus interesses. 

Sob tal aspecto, resta notória a falha do serviço 
na Administração Pública, bem como a inexistência de 
limitação ao Poder Público ou condicionamento a inte-
resses de recuperandos, os quais estão sujeitos à Lei de 
Execução Penal, segundo a qual “a assistência ao preso 
e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o 
crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”.

Atenta  aos direitos e garantias individuais ou cole-
tivas, previstas em nossa Lei Maior, aliados ao princípio 
da dignidade humana, destaca-se, dessa forma, a obri-
gação precípua do Poder Público para a efetivação 
desses direitos.

regime aberto e semiaberto. Interdição da cadeia local. 
Procedência do pedido. Preliminares de impossibilidade 
jurídica do pedido, ilegitimidade ativa e nulidade da 
sentença. Rejeição. Fixação de multa. Redução.

- Tratando-se de interesses difusos e coletivos, não há 
falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público para a 
propositura da ação civil pública.

- Estando o detento sob a custódia, ao Estado compete 
tomar as medidas necessárias na defesa dos interesses 
dele, competindo ao Ministério Público e ao Judiciá rio o 
cumprimento das obrigações, razão pela qual se afastam 
as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, 
ilegitimidade ativa do Ministério Público e nulidade 
da sentença.

- É possível a fixação de multa por descumprimento de 
dever legal da Administração Pública, a qual deve ser 
fixada de modo a não impossibilitar o cumprimento da 
própria obrigação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0103.11.001013-1/001 - Co-
marca de Caldas - Apelante: Estado de Minas Gerais - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relatora: DES.ª SELMA MARQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, em REEXAME NECES-
SÁRIO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, 
REJEITAR AS PRELIMINARES, E REFORMAR EM PARTE A 
SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA MULTA FIXADA.

Belo Horizonte, 3 de junho de 2014. - Selma 
Marques - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SELMA MARQUES - Cuida-se de recurso de 
reexame necessário e de recurso voluntário interposto 
contra r. sentença de f. 259/265, que, nos autos da ação 
civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais c/c liminar em face do Estado de Minas 
Gerais, julgou procedente o pedido, para condenar “o 
réu à obrigação de fazer, consistente na contratação 
de serviço de fornecimento de alimentação aos recupe-
randos mantidos em regimes semiaberto e aberto na 
cadeia local, em até trinta dias após a revogação do ato 
administrativo de interdição de cadeia local, sob pena de 
multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia”.

A tutela antecipada foi deferida por meio da decisão 
de f. 146/150, contra a qual, s.m.j., não foi interposto 
recurso neste TJ.

Às f. 269/284, apela o Estado de Minas Gerais, 
pugnando pela análise do agravo retido (f. 203), em que 
suscita preliminares de impossibilidade jurídica do pedido 
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No caso em espécie, o d. Sentenciante condenou o 
Estado réu “à obrigação de fazer, consistente na contra-
tação de serviço de fornecimento de alimentação aos 
recuperandos mantidos em regimes semiaberto e aberto 
na cadeia local, em até trinta dias após a revogação do 
ato administrativo de interdição de cadeia local”.

Assim, não há falar em sentença condicional, pois 
se pode inferir da simples leitura da sentença, que o d. 
Juiz determinou o início do prazo para cumprimento da 
obrigação, a partir da data da revogação do ato admi-
nistrativo que interditou a cadeia pública - Portaria 
nº 11/2013, f. 235/239), ou seja, a partir do momento 
em que revogada sua interdição, entre a cadeia pública 
novamente em atividade.

Por fim, tratando-se de interesse público e garantia 
de execução do “poder-dever” da Administração Pública, 
entendo que a referida multa por descumprimento deve 
ser mantida, porém fixada em percentual menor, qual seja 
R$1.000,00 (um mil reais), sob pena de se inviabilizar o 
cumprimento da própria obrigação.

Diante de tais considerações, em sede de reexame 
necessário, rejeito as preliminares de impossibilidade jurí-
dica do pedido e ilegitimidade ativa do Ministério Público, 
negando provimento ao agravo retido; rejeito a preli-
minar de nulidade da sentença e, no mérito, reformo, em 
parte, a r. decisão somente para reduzir a multa diária 
para o valor de R$1.000,00, limitada esta a 30 (trinta) 
dias. Julgo prejudicado o recurso voluntário.

É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES CORRÊA JUNIOR e EDILSON FERNANDES.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, NEGARAM 
PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, REJEITARAM 
AS PRELIMINARES E REFORMARAM EM PARTE A R. 
SENTENÇA SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA, PREJU-
DICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .

Está implícito nesse dever a ultimação, pelo Poder 
Público, de prestações positivas, a começar pela adoção 
de políticas públicas que busquem a efetivação daqueles 
direitos, sendo dever do Judiciário fiscalizar tais polí-
ticas, de molde a garantir os direitos constitucional-
mente garantidos.

Assim, não há falar em ingerência do Poder Judi-
ciário na seara administrativa do Estado de Minas Gerais, 
razão pela qual, em tais termos, rejeito tal preliminar.

Da ilegitimidade ativa do Ministério Público.
Inicialmente, é de se salientar que a Lei nº 7.347/85, 

ao dispor sobre a ação civil pública, prevê o Ministério 
Público como um dos entes legitimados, ativa e concor-
rentemente, para promover a referida ação na proteção 
do patrimônio público e social e de outros direitos difusos 
e coletivos (art. 1º, IV, c/c 3º e 5º). Por força do disposto 
nos arts. 127 e 129, III, da CR, o Ministério Público tem o 
dever institucional de promover a ação civil pública para 
a proteção do patrimônio público e social.

Pois bem.
No caso sub judice, pretende o Ministério Público 

seja o réu compelido a providenciar o fornecimento de 
alimentação aos detentos da cadeia pública da Comarca 
de Caldas, os quais têm realizado suas refeições em seu 
próprios domicílios, ante a escassez de recursos desti-
nados à sua alimentação.

Atenta  à gravidade da situação que envolve não só 
os interesses dos recuperandos, submetidos aos regimes 
abertos e semiabertos, bem como àqueles que, por 
ventura, venham a ser submetidos a tal situação, aliada 
ao interesse de toda uma coletividade, resulta daí não só 
a legitimidade da atuação do Ministério Público, como 
do interesse de agir, uma vez que está evidenciada nos 
próprios termos do que dispõe a legislação que regula 
a ação civil pública (Lei nº 7.347/85), seja pelas atribui-
ções da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 
nº 8.625/93) e, especialmente, por se tratar de defesa 
dos interesses de ordem pública, difusos, coletivos ou indi-
viduais homogêneos, a exemplo do direito à educação 
destinada às crianças e adolescentes, saúde, etc.

Assim, resta patente a legitimidade ativa do Minis-
tério Público para a propositura da presente demanda.

Rejeitadas as preliminares de impossibilidade jurí-
dica do pedido e ilegitimidade ativa do Ministério Público, 
nego provimento ao agravo retido de f. 203.

Há também nos autos uma preliminar de nulidade 
da sentença, por impossibilidade de imposição de obri-
gação condicional a ser cumprida pelo Estado.

Sustenta o Estado apelante a nulidade da decisão 
primeva, ao argumento de que a sentença a quo 
mostrar-se-ia condicional e gerando interferência na 
função exclusiva competente ao Poder Executivo.

No que se refere à alegação de sentença condi-
cional, sabe-se que o ordenamento jurídico não a admite, 
consoante determina o art. 460 do CPC.

Ação civil pública - Improbidade 
administrativa - Ato ímprobo - Terceiro 

beneficiado - Litisconsorte passivo necessário - 
Citação - Ausência - Sentença - Nulidade

Ementa: Processo civil. Ação civil pública. Improbidade 
administrativa. Terceiros beneficiados pela prática do 
ato ímprobo. Litisconsórcio passivo necessário. Recurso 
provido. Sentença desconstituída.

- Na ação civil pública por ato de improbidade admi-
nistrativa, há litisconsórcio passivo necessário entre os 
agentes públicos que praticaram o ato tido por ímprobo, 
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bem como terceiros, ainda que particulares, que se bene-
ficiaram do ato.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0322.07.001389-9/001 - Co-
marca de Itaguara - Apelante: Rui Alberto Lara - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Litiscon-
sorte: Município de Itaguara - Relator: DES. BITENCOURT 
MARCONDES 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em, DE OFÍCIO, SUSCITAR E ACOLHER PRELIMINAR 
DE NULIDADE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO 
DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS.

Belo Horizonte, 24 de março de 2014. - Bitencourt 
Marcondes - Relator.

Notas taquigráficas 

DES. BITENCOURT MARCONDES - Trata-se de 
apelação interposta por Rui Alberto Lara em face da 
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito Gabriela 
Andrade de Alencar Ramos, da Vara Única da Comarca 
de Itaguara, que julgou parcialmente procedente a ação 
civil pública por ato de improbidade administrativa ajui-
zada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Em suas razões recursais, aduz que não praticou 
qualquer ato que configure improbidade administrativa, 
uma vez que, à época de sua gestão como prefeito do 
Município de Itaguara/MG, a contratação dos serviços de 
eletrificação da zona rural que beneficiaram propriedade 
localizada além dos limites da municipalidade, no ano de 
1997, foi precedida de licitação.

Ademais, alega que não guarda qualquer relação 
de intimidade com os proprietários do aludido imóvel, 
não sendo possível, portanto, apurar qualquer ofensa aos 
princípios da moralidade ou da impessoalidade no que 
diz respeito à situação.

Por fim, sustenta que, com relação ao exercício do 
ano de 1997, todas as contas do Executivo foram apro-
vadas tanto pelo Tribunal de Contas do Estado como pela 
Câmara Municipal de Itaguara, o que reforça a idonei-
dade de seu proceder como alcaide.

Com esses argumentos, requer o provimento do 
recurso, para que, reformando-se a sentença, sejam os 
pedidos iniciais julgados improcedentes.

Recurso recebido à f. 365.
Contrarrazões às f. 366/371.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, às 

f. 378/386, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.

I - Da nulidade da sentença e do processo. Ausência 
de citação de litisconsortes necessários.

Suscito, de ofício, preliminar de nulidade de 
sentença, tendo em vista a inobservância do litisconsórcio 
passivo necessário in casu.

O órgão do Parquet ajuizou a presente ação de 
improbidade em face de Rui Alberto Lara, ex-prefeito do 
Município de Itaguara/MG, imputando-lhe a prática de 
ato de improbidade administrativa consubstanciado na 
contratação de serviços de eletrificação que teriam alcan-
çado imóveis rurais que se localizam no Município de 
Piracema/MG, o que, à época, importou em desfalque 
ao erário no importe de R$ 2.130,00 (dois mil cento e 
trinta reais).

Pela análise dos documentos carreados aos 
autos, notadamente do relatório final do Inquérito Civil 
nº 006/2000 (f. 106/109), é possível verificar os proprie-
tários que foram beneficiados com as obras de eletrifi-
cação, quais sejam Enerson Alexandre do Nascimento 
e Elisimar Geraldo do Nascimento, os quais, inclusive, 
prestaram depoimento na Promotoria da Comarca de 
Itaguara. 

Diante desses elementos, vislumbro a existência de 
litisconsórcio passivo necessário diante da indisponibili-
dade do direito, porquanto não se pode conferir ao órgão 
do Ministério Público discricionariedade para promover a 
ação de improbidade em face apenas de um ou alguns 
dos envolvidos no ato ímprobo, mormente quando a lei 
(arts. 3° e 6° da Lei n° 8.429/92:  “Art. 3° As disposi-
ções desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, 
mesmo não sendo agente público, induza ou concorra 
para a prática do ato de improbidade ou dele se bene-
ficie sob qualquer forma direta ou indireta. Art. 6° No 
caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público 
ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos 
ao seu patrimônio.”; e art. 25, § 2° da Lei n° 8.666/93: 
“Art. 25. [...] § 2° Na hipótese deste artigo e em qual-
quer dos casos de dispensa, se comprovado superfatura-
mento, respondem solidariamente pelo dano causado à 
Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços 
e o agente público responsável, sem prejuízo de outras 
sanções legais cabíveis.”) dispõe que todos aqueles que 
concorreram para sua prática ou dele se beneficiaram se 
submetem às sanções decorrentes.

O princípio da obrigatoriedade da ação, em razão 
da indisponibilidade do direito, leva à existência, na 
esfera civil, de litisconsórcio necessário, e não unitário.

A doutrina de Paulo Henrique dos Santos Lucon 
é precisa:

Como se percebe, a observância do litisconsórcio na ação de 
improbidade administrativa em que se pretende a desconsti-
tuição de ato administrativo decorre não somente do § 3° do 
art. 6° da Lei 4.717, de 29.6.1965, c/c o art. 17, § 3°, da 
Lei 8.429, de 2.6.1992, mas também e principalmente do 
art. 47 do Código de Processo Civil.
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Seguindo essa linha de raciocínio, deverão figurar na demanda 
todos aqueles, beneficiários ou não, que participaram do ato 
jurídico atacado, por serem litisconsortes necessários.
Há um aspecto ético e outro jurídico que impõem a presença 
na demanda do beneficiário do ato tido como lesivo: ele 
é favorecido direto do ato, e, como tal, necessita de uma 
decisão uniforme para que não incorra em flagrante enrique-
cimento sem causa (arts. 4° da LICC e 126 do CPC) ou, na 
pior das hipóteses, em enriquecimento ilícito (art. 159 do CC). 
Sua ausência na composição da relação processual acarre-
tará não apenas a incoerente e inadmissível validade e inva-
lidade do ator jurídico (desconstituição do ato para apenas 
alguns dos que participam do ato), mas também a conde-
nação de apenas alguns dos protagonistas (em geral, do 
administrador), e não do efetivo beneficiário, a repor quantia 
ao erário público em razão do dano provocado.
Expressivo julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo reflete essa realidade: ‘Omissão do chamamento dos 
litisconsortes necessários, no caso, os beneficiários aos quais 
a decisão da causa poderia acarretar obrigação ou afetar 
direito subjetivo [...] se não citados os favorecidos diretos e a 
ação atingir seu fim, que é a devolução, aos cofres munici-
pais, do valor aferido em determinado período, pelos servi-
dores contratados, o réu principal, o Prefeito, suportará, injus-
tamente, todos os seus ônus, enquanto em relação aos que se 
beneficiaram ilicitamente (com a percepção de vencimentos) 
haverá enriquecimento sem causa’.
Muito embora a mencionada decisão tenha sido proferida 
em ação popular, o entendimento é plenamente aplicável à 
ação de improbidade administrativa em que se pretenda a 
desconstituição de ato jurídico.
Portanto, em vista do art. 47 do Código de Processo Civil e 
agora também em virtude do princípio geral de Direito que 
veda o enriquecimento sem causa (arts. 4° da LICC e 126 
do CPC), tem-se que a demanda sem a presença dos bene-
ficiários do ato jurídico encontra-se maculada de nulidade 
absoluta. O destino natural será anulação do processo desde 
a citação, para que se proceda à citação de todos os litis-
consortes necessários para o regular desenvolvimento do 
processo. (BUENO, Cassio Scarpinella. Improbidade adminis-
trativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 365/366.)

Percebe-se, portanto, que é indispensável a parti-
cipação, no polo passivo, de todos os responsáveis pela 
prática do ato ímprobo, bem como dos beneficiários, 
ainda que particulares, tendo em vista a indisponibilidade 
do direito, sob pena de nulidade processual.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de 
Justiça, in verbis:

Ementa: Ação civil pública. Improbidade administrativa. Lei 
nº 8.429/92. Procedimento de licitação. Atos impugnados. 
Litisconsórcio passivo necessário. Agente público e particulares 
beneficiários. - Na ação civil, em que se impugnam atos repu-
tados de improbidade administrativa praticados em processo 
de licitação, devem figurar como litisconsortes passivos o 
agente público e os particulares que supostamente concor-
reram para sua prática ou que deles se beneficiaram. A Lei 
nº 8.429/92 não faculta ao autor da ação de improbidade 
eleger, ao seu exclusivo critério, os agentes públicos e os 
particulares que devam figurar no polo passivo, mas indica 
a inclusão de todos aqueles que deram seu concurso para 
a alegada lesão ao ente público ou para a consecução de 
ato em detrimento da probidade administrativa. Primeiro 

recurso provido e segundo recurso prejudicado. (TJMG, AC 
n° 1.0433.06.186377-8/002, 4ª CACIV, Rel. Des. Almeida 
Melo, j. em 17.02.2011.)

Na ocasião, o Relator, Desembargador Almeida 
Melo, assim analisou a questão, in verbis:

A despeito da existência de divergências sobre a imposição 
do litisconsórcio passivo necessário em ação civil pública, 
quando baseada na Lei nº 7.347/85, há se considerar que, 
no caso, o pedido está fundamentado na Lei nº 8.429/92, 
que estabelece a aplicação de suas normas aos agentes 
públicos e aos particulares que concorram para a prática de 
atos reputados de improbidade ou que deles se beneficiem 
sob qualquer forma, direta ou indiretamente.
A Lei nº 8.429/92 não faculta ao autor da ação de impro-
bidade eleger, ao seu exclusivo critério, os agentes públicos 
e os particulares que devem figurar no seu polo passivo, 
mas impõe sejam nele incluídos todos aqueles que deram 
seu concurso para a lesão patrimonial à entidade pública 
ou para a consecução de ato em detrimento da probi-
dade administrativa.
Marcelo Figueiredo, in Probidade administrativa - comentá-
rios à Lei 8.429/92 e legislação complementar. 4. ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, p. 27, adverte que ‘o art. 1º da lei 
pretende traçar seu raio de abrangência para colher em suas 
malhas toda e qualquer pessoa que com a Administração se 
relacione, tomada essa expressão em seu sentido mais amplo 
possível’.
Embora a Lei nº 8.429/92 não contenha, expressamente, 
menção ao litisconsórcio passivo necessário, essa hipótese 
é extraída, sem qualquer dificuldade de interpretação, dos 
termos dos seus arts. 1º e 3º, estendendo-se, inclusive, se 
for o caso, aos sucessores daqueles que causarem lesão ao 
patrimônio público ou se enriquecerem ilicitamente (art. 8º).
Nesse sentido a doutrina de Emerson Garcia e Rogério 
Pacheco Alves (Improbidade administrativa. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 661):
‘A necessidade do litisconsórcio, aqui, decorre da indisponi-
bilidade dos interesses em jogo, não se podendo tolerar o 
não chamamento judicial de quem tenha causado lesão ao 
patrimônio público. Mais especificadamente, a necessidade 
decorrerá da própria Lei 8.429/92 (litisconsórcio necessário 
por força de lei), cujos arts. 3º e 6º, da mesma forma que 
se dá no âmbito da ação popular (art. 6º), conferem uma 
significativa amplitude conceitual aos sujeitos ativos do ato 
de improbidade, visando a possibilitar a cabal reparação do 
dano’.
A imposição do litisconsórcio passivo necessário em ações da 
espécie constitui medida de salvaguarda dos princípios, bens 
e interesses públicos tutelados na Lei nº 8.429/92, como o 
são na Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular e cujo 
procedimento prevê a citação obrigatória de todas as pessoas 
que participaram ou concorreram para a lesão (arts. 6º e 7º, 
I). Constitui, também, garantia de eficácia da prestação juris-
dicional e da unicidade de tratamento processual a todos os 
envolvidos na prática do ato impugnado, para os quais a 
solução da lide deve ser uniforme, embora seus resultados 
e suas repercussões possam ser diferentes, de acordo com a 
situação individual dos demandados.
Rodolfo de Camargo Mancuso, in Ação popular. 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 159/160 e 193, ao abordar 
o tema, enfatiza que ‘à leitura do art. 6º da Lei 4.717/65 
já se percebe que a mens legislatoris é a de estabelecer um 
espectro o mais abrangente possível, de modo a empolgar 
no polo passivo não só o causador ou produtor direto do ato 
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sindicado, mas também todos aqueles que, de algum modo, 
para ele contribuíram por ação ou omissão, e bem assim os 
que dele se tenham beneficiado diretamente. Compreende-se 
essa intenção do legislador, se atentarmos para o fato de 
que, pelo menos em seu capítulo desconstitutivo, a decisão 
que acolha a ação terá um caráter unitário, nesse sentido 
de ser qualitativamente homogênea para todos. Por outras 
palavras, a insubsistência do ato atacado passa a ser uma 
inovação no statu quo ante que se coloca em face do todos 
os corréus. Daí a necessidade, sentida pelo legislador, de que 
venham aos autos todos os legítimos contraditores, até para 
que se cumpra o art. 47 do CPC...’. Cita, ainda, a doutrina 
de Ruy Armando Gessinger, que ressalta: ‘Admitir pudesse 
o cidadão-autor discriminar entre os sujeitos passivos da 
medida, para pedir sua invalidez em relação a alguns deles e 
omitir qualquer solicitação a respeito de outros, seria desca-
racterizar a ação popular como meio de preservamento 
dos patrimônios públicos. A iniciativa discriminatória trans-
formá-la-ia num instrumento das preferências, ou prevenções 
do indivíduo, que, sob a aparência de defender o interesse 
público, o que em verdade estaria fazendo, ao utilizá-la, era 
agir em função de sentimentos personalistas seus’.
[...]
No mesmo sentido:
‘Administrativo. Improbidade administrativa. Empresas bene-
ficiadas. Litisconsórcio passivo necessário. Ausência de indi-
cação na inicial. Sentença anulada.
I - Legitimados passivos da ação civil por ato de improbidade 
são todos aqueles que tenham concorrido para a prática da 
conduta ímproba. Nesse sentido, devem ser submetidos a 
julgamento não só os agentes públicos que tenham violado o 
patrimônio público, mas também aqueles que tenham indu-
zido ou concorrido para a prática do ato de improbidade 
ou dele tenham auferido qualquer benefício (art. 3º da Lei 
nº 8.429/92).
II - As pessoas jurídicas (empresas) beneficiadas pela prática 
dos atos de improbidade administrativa devem ser, necessa-
riamente, incluídas no pólo passivo da demanda.
III - A necessidade do litisconsórcio, aqui, decorre da indispo-
nibilidade dos interesses em jogo e da própria Lei 8.429/92 
(litisconsórcio necessário por força de lei), cujos arts. 3º e 6º 
conferem uma significativa amplitude conceitual aos sujeitos 
ativos do ato de improbidade, visando a possibilitar a cabal 
reparação do dano.
IV - Essas empresas, dentre os legitimados passivamente, 
devem ser as principais destinatárias das penalidades de 
cunho exclusivamente pecuniárias (reparação do dano e 
multa civil) e da proibição de contratar com o Poder Público 
ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, caso julgado 
procedente o pedido inicial.
V - Sentença anulada. Apelações prejudicadas’. (TFR/1ª 
Região. AC 7088 PA 1999.39.00.007088-4, Rel. Des. 
Federal Cândido Ribeiro, DJ de 02.06.2006.)

Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça ainda vacila sobre a matéria, 
havendo conflito quanto à existência ou não de litiscon-
sórcio passivo necessário em casos tais.

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial n° 
401.437/SP, a 2ª Turma, tendo como Relator o Ministro 
João Otávio de Noronha, reconheceu a existência do 
litisconsórcio necessário, aos seguintes fundamentos, 
in verbis:

Por fim, a Lei n. 8.429/92 é extensiva aos particulares que 
se valeram do ato ímprobo, porquanto não haveria como 
ocorrer tal ilícito sem que fosse em concurso com agentes 
públicos ou na condição de beneficiários de seus atos. Com 
efeito, reza o art. 3º da Lei n. 8.429/92, in verbis:
‘Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, 
àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou 
concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.’
Como se vê, buscou o legislador a responsabilização de todos 
aqueles que tenham, de alguma forma, praticado ou concor-
rido para a prática da improbidade, sendo bastante amplo 
o campo de incidência da norma. A pluralidade de agentes 
e/ou terceiros que tenham de alguma forma concorrido ou 
se beneficiado da improbidade leva à ocorrência de litiscon-
sórcio necessário no polo passivo do processo de improbi-
dade, na forma do art. 47 do Código de Processo Civil.

Noutra ocasião, todavia, a mesma 2ª Turma afastou 
o litisconsórcio necessário, aos seguintes argumentos:

Na visão dos recorrentes, dois seriam os litisconsortes neces-
sários: primeiro, a entidade beneficiada (ou prejudicada) 
pelas verbas de subvenção social e, segundo, as empresas 
que supostamente teriam fornecido notas fiscais irregulares 
ou adulteradas.
A ação de improbidade, tal como destacado pelo Tribunal 
de origem, foi proposta diretamente contra os recor-
rentes sem que a decisão alcance a esfera jurídica das enti-
dades mencionadas.
Justamente por não afetar a esfera jurídica das entidades 
mencionadas, não se trata de litisconsórcio necessário pela 
‘natureza da relação jurídica’, tampouco existe expressa 
determinação legal nesse sentido.
Isso se deve ao fato de que a ação civil pública por ato 
de improbidade foi proposta com a finalidade de apurar a 
conduta dos recorridos, na qualidade de agentes públicos. 
Terceiros que porventura concorreram para a prática de 
ato de improbidade, ou dele se beneficiaram, podem até 
se submeter às sanções decorrentes da lei (art. 3º da Lei 
8.429/92), todavia, a apuração e individualização de suas 
condutas, bem como a investigação do elemento subjetivo, 
dependerá de novo processo a ser instaurado a partir dos 
elementos probatórios disponíveis.
Muito embora sejam condutas conexas, a sentença não será 
obrigatoriamente idêntica para as duas situações, conduta 
do agente público e conduta do extraneus, implica dizer, não 
há relação jurídica unitária. (REsp n° 737.978/MG, Rel. Min. 
Castro Meira.)

Nada obstante, diante do que foi exposto alhures, 
deve prevalecer a orientação do acórdão citado anterior-
mente, no sentido da existência do litisconsórcio passivo 
necessário, tendo em vista não apenas a indisponibi-
lidade do direito envolvido, como também a expressa 
disposição legal, não se podendo conferir ao órgão do 
Parquet discricionariedade para incluir alguns e excluir 
outros dos agentes, participantes e beneficiários do ato 
tido por ímprobo.

Dúvidas não restam, destarte, acerca da existência 
de litisconsórcio passivo necessário in casu, daí por que 
os beneficiários do ato atacado devem compor o polo 
passivo da ação.
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impenhorabilidade, não tendo o condão de alterar a 
natureza da verba.

Recurso provido. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0220.10.
001397-2/001 - Comarca de Divino - Agravante: Evan-
dro Givisiez de Melo - Agravado: Waldir Ferreira Brum 
- Relator: DES. WAGNER WILSON FERREIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Wagner 
Wilson Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por Evandro Givi-
siez de Melo contra decisão de f. 71-TJ, que, nos autos 
da execução de título extrajudicial que lhe move Waldir 
Ferreira Brum, indeferiu a impugnação à penhora apre-
sentada pelo agravante.

O agravante alega que a decisão lategada não 
merece prosperar, visto ser impenhorável a quantia rece-
bida a titulo de seguro de vida, por se tratar de verba 
alimentar, nos termos do art. 649, VI, do CPC. 

Pugna pela concessão do efeito ativo e pelo provi-
mento do recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro 
grau e desconstituir a penhora realizada. 

Por fim, requer a concessão dos benefícios da assis-
tência judiciária gratuita. 

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (f. 77/78-TJ).
Informações prestadas às f. 83-TJ.
Contraminuta recursal às f. 95/117-TJ.
É o relatório.
Decido.
Cuidam os autos de ação de execução por quantia 

certa proposta pelo agravado em face do agravante, na 
qual alega ser credor da quantia de R$31.800,00, repre-
sentada por um cheque emitido pelo agravante, sem 
pagamento. 

Inicialmente, urge salientar que a determinação 
para que o ora agravante juntasse provas de sua inca-
pacidade financeira foi atendida às f. 81/91-TJ e, em 
consequência, ante os documentos apresentados, 
concedo-lhe, nos termos da Lei 1.060/50, as benesses 
da justiça gratuita.

Acerca dos fatos, conta o autor/agravado que 
aludido título lhe foi sub-rogado mediante o pagamento 
do referido valor, motivo pelo qual tem direito a cobrá-lo. 

No bojo da execução, foi lavrado ‘termo de 
penhora no rosto dos autos’ de uma ação de cobrança 

Execução - Penhora no rosto dos autos - Ação 
para recebimento de seguro de vida - Invalidez 

permanente - Impenhorabilidade absoluta

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Penhora no 
rosto dos autos. Ação para recebimento de seguro de 
vida. Invalidez permanente. Impenhorabilidade absoluta. 

- A impenhorabilidade do seguro de vida vem expres-
samente prevista no art. 649, VI, do CPC, não fazendo 
o referido dispositivo legal qualquer distinção sobre o 
evento pelo qual está sendo pleiteado, se morte ou inva-
lidez, sendo certo que, em ambas as hipóteses, trata-se 
de verba de natureza alimentar. 

- Do mesmo modo, a lei não faz distinção entre ser o 
executado o beneficiário do seguro ou o próprio segu-
rado. 

- O fato de a indenização securitária se incorporar dire-
tamente ao patrimônio do beneficiário não obsta a sua 

Nesse contexto, deve ser desconstituída a sentença, 
bem como os atos anteriores a ela, volvendo o processo 
ao seu início, determinando-se ao Parquet a emenda 
da inicial, com a indicação dos beneficiários Enerson 
Alexandre do Nascimento e Elisimar Geraldo do Nasci-
mento para figurarem como réus na ação de improbi-
dade, sendo-lhes oportunizada, inclusive, a apresentação 
da defesa prévia a que alude o art. 17, § 7°, da Lei n° 
8.429/92. 

2. Conclusão.
Ante o exposto, de ofício, suscito e acolho preliminar 

de nulidade, em razão da ausência de citação de litis-
consortes passivos necessários, e desconstituo a sentença 
e os atos anteriores a ela, determinando o retorno dos 
autos à comarca de origem, devendo o Ministério Público 
proceder à emenda da inicial, com a indicação dos bene-
ficiários Enerson Alexandre do Nascimento e Elisimar 
Geraldo do Nascimento para figurarem no polo passivo 
da demanda, sendo-lhes oportunizada a apresentação 
da defesa prévia a que alude o art. 17, § 7°, da Lei n° 
8.429/92, promovendo sua citação nos termos do art. 47 
do Código de Processo Civil. 

Custas, ao final. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ALYRIO RAMOS e ROGÉRIO COUTINHO.

Súmula - DE OFÍCIO, SUSCITARAM E 
ACOLHERAM PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO 
DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES 
PASSIVOS NECESSÁRIOS.

. . .
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Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. em 29.11.2012, p. 
em 07.12.2012).

Locação. Cumprimento de sentença. Penhora on line. Seguro 
de vida. Impenhorabilidade. - 1 - Caso em que a exequente 
promoveu a penhora de numerário já reconhecido pelo 
Poder Judiciário como procedente de indenização oriunda de 
seguro de vida. Impossibilidade. Levantamento da penhora. 2 
- O fato de ter a indenização securitária ter sido efetivamente 
paga e incorporada ao patrimônio do beneficiário não tem 
o condão de alterar a natureza de tal verba, nem de afastar 
a sua impenhorabilidade. Agravo provido (TJRS, Agravo de 
Instrumento nº 70035441179, 16ª Câmara Cível, Rel.: Des. 
Paulo Sérgio Scarparo, j. em 13.05.2010). 

O seguro de vida é impenhorável, e, portanto, o seu paga-
mento não poderá ser suspenso para garantir dívida que não 
pertence aos agravantes (TJRO- AI 03.003518-0- Rel. Sebas-
tião Chaves, 16.09.2003).

O seguro de vida é impenhorável, seja por dívida do segu-
rado, seja por dívida do beneficiário (JTACciv/SP 100/171).

Diante do exposto, dou provimento ao agravo para 
reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora 
realizada no rosto dos autos da ação de cobrança 
mencionada. 

Custas recursais, pela agravada.
É como voto.
Custas, pelo agravado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA e PEDRO 
ALEIXO NETO.

Súmula - DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

movida pelo executado/agravante em face da Segura-
dora Bradesco, cujo crédito declarado em sentença é no 
valor de R$55.416,10 (f. 82-TJ).

Sobre a penhora, foi apresentada impugnação na 
qual o agravante rebate a possibilidade de se penhorar 
valor de seguro de vida, com arrimo na norma do 
art. 649, VI, do CPC, por tratar-se de verba de natureza 
alimentar, pugnando pela desconstituição do ato. 

Em contrarrazões, aduz o agravado que o crédito 
objeto do processo no qual se deu a penhora refere-se 
à indenização de saldo devedor de financiamento habi-
tacional decorrente de apólice de seguro, e não propria-
mente à verba de seguro de vida.

O juiz a quo, ao argumento de que a regra disposta 
no citado artigo busca proteger o beneficiário, e não o 
próprio segurado, e, ainda, de que há acordo entre o ora 
executado/ agravante e o réu daquela ação, objetivando 
o pagamento do sinistro em favor daquele, indeferiu a 
impugnação apresentada e manteve a penhora realizada. 

É contra tal decisão que o agravante se insurge.
A controvérsia cinge-se a esclarecer se é possível 

a penhora no rosto dos autos da ação de cobrança 
nº 0220.09.013669-2, tendo em vista tratar-se de seguro 
de vida a ser recebido pelo agravante em razão de sua 
invalidez permanente oriunda de acidente de carro. 

Cumpre salientar que a impenhorabilidade do 
seguro de vida vem expressamente prevista no art. 649, 
VI, do CPC, de sorte que referido dispositivo legal não faz 
qualquer distinção sobre o evento pelo qual está sendo 
pleiteando, se morte ou invalidez, fazendo-me concluir 
que, em ambas as hipóteses, ao contrário do alegado 
pelo agravado, trata-se de verba de natureza alimentar.

Ainda, a teor do mesmo artigo, verifica-se que a lei 
também não faz distinção entre segurado e beneficiário, 
mostrando-se a decisão atacada em dissonância com a 
legislação civil. 

Nesse sentido, o art. 794, CC, estabelece que: “No 
seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de 
morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas 
do segurado, nem se considera herança para todos os 
efeitos de direito. Pouco importa se o executado é o segu-
rado ou o beneficiário”.

Sendo assim, verifica-se que a soma estipulada 
como benefício não se sujeitará às obrigações ou dívidas 
do segurado e beneficiário, nos termos do art. 649, IV, 
do CPC.

A propósito:

Agravo de instrumento. Execução. Penhora no rosto dos 
autos. Ação para recebimento de seguro de vida. Invalidez 
permanente. Impenhorabilidade absoluta. - A impenhora-
bilidade do seguro de vida vem expressamente prevista no 
art. 649, VI, do CPC, não fazendo o referido dispositivo legal 
qualquer distinção sobre o evento pelo qual está sendo plei-
teado, se morte ou invalidez, sendo certo que em ambas as 
hipóteses se trata de verba de natureza alimentar (Agravo de 
Instrumento Cível nº 1.0702.05.192493-5/001, Rel.: Des. 

Contrato bancário -
 Empréstimo - Consignação em folha de 

pagamento - Margem consignável - Ausência - 
Fonte pagadora - Bloqueio do desconto - Débito 

em conta-corrente - Autorização pelo 
devedor - Banco - Desconto de algumas 

parcelas - Suspensão posterior - Novação - 
Inexistência - Rescisão contratual - Antecipação 
do débito - Medida extrema - Impossibilidade -
Violação à boa-fé objetiva - Surrectio e venire 

contra factum proprium - Aplicabilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Consignação 
em folha. Ausência de margem consignável. Autorização 
do devedor para desconto em conta-corrente. Descontos 
efetuados. Pedido de rescisão do contrato e vencimento 
antecipado da dívida. Medida extrema. Aplicação da 
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boa-fé objetiva, surrectio e venire contra factum proprium. 
Recurso provido.

- Neste caso específico, tenho que não deve haver reso-
lução do contrato e vencimento antecipado da dívida, 
porque, tendo a instituição financeira efetuado alguns 
descontos na conta-corrente, a suspensão dos descontos 
e a resolução do contrato violam a legítima expectativa 
do apelante de quitar o débito e a confiança de que os 
descontos iriam incidir até o final do contrato, em afronta 
à boa-fé objetiva, norteadora do ordenamento jurí-
dico pátrio.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0628.13.001416-8/001 - 
Comarca de São João Evangelista - Apelante: Delvon 
Pereira Pinto - Apelado: Banco Bradesco Financiamentos 
S.A. - 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, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Rogério 
Medeiros - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Cuida-se de recurso 
de apelação interposto por Delvon Pereira Pinto, quali-
ficado nos autos, contra sentença proferida em ação de 
cobrança movida pelo Banco Bradesco Financiamento 
S.A.

Narra o autor na inicial, em síntese, que cele-
brou contrato de empréstimo consignado com o reque-
rido no valor de R$16.717,31, em 20.07.2012, a ser 
pago em 84 parcelas mensais de R$425,79. Porém, a 
fonte pagadora impediu os descontos e o requerido só 
quitou 6 parcelas, permanecendo em aberto 78 parcelas. 
Pugna pela rescisão do contrato e pela condenação do 
requerido ao pagamento de todas as parcelas em aberto, 
acrescidas dos consectários legais.

Sobreveio a sentença de f. 86/89, que julgou proce-
dente o pedido para rescindir o contrato e condenar o réu 
a pagar ao autor a quantia de R$19.169,86, acrescida 
de juros e de correção monetária.

Irresignado, o réu apelou (f. 91/100), dizendo que 
não se conforma com a presente ação, pois autorizou o 
banco a proceder aos descontos do empréstimo direta-
mente em sua conta-corrente. Alega que a consignação 
em folha só não foi possível por conta da fonte pagadora, 
que afastou os descontos, e aduz má-fé na conduta do 
banco requerido.

Contrarrazões às f. 104/124.
Preparo recursal à f. 102.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-
supostos de admissibilidade.

No caso em apreço, observo que o apelante 
contratou com o requerido empréstimo no valor de 
R$16.717,31, em 20.07.2012, a ser pago em 84 parcelas 
mensais de R$425,79, mas os descontos não puderam 
ser efetivados por conta de bloqueio da fonte pagadora, 
já que o apelante teria ultrapassado a margem consig-
nável. Diante dessa situação, o apelante autorizou os 
descontos diretamente de sua conta-corrente, tendo sido 
descontadas algumas parcelas. Posteriormente, preferiu o 
apelado ajuizar a presente ação para rescisão do contrato 
e pagamento integral e imediato do débito contratado.

Dito isso, inicialmente, mister destacar que, em caso 
de inadimplemento das parcelas, há o vencimento ante-
cipado da dívida, em caso de previsão contratual, nos 
termos do art. 474 do Código Civil.

E, no caso, há previsão expressa de vencimento 
antecipado da dívida, conforme se vê do item 5 do 
contrato (f. 11).

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Execução por quantia certa. Título 
executivo extrajudicial. Vencimento antecipado. Possibilidade. 
- Havendo previsão contratual estipulando, em caso de 
inadimplência do devedor, o vencimento antecipado da 
dívida, é cabível a execução da dívida em seu valor integral 
(Agravo de Instrumento Cível nº 1.0024.13.342987-8/001 
- Relator: Des. Maurílio Gabriel - 15ª Câmara Cível - J. em: 
19.12.2013 - P. em 10.01.2014).

Por outro lado, não se tem notícia de ter havido 
novação em relação ao contrato registrado sob o 
nº 722253524, sendo certo que os requisitos para que se 
efetive a novação são: a) a existência de obrigação ante-
rior; b) a constituição de nova obrigação e c) a intenção 
de inovar uma obrigação (animus novandi).

Sobre o terceiro requisito, é imprescindível que o 
credor tenha a intenção de novar, pois importa renúncia 
ao crédito e aos direitos acessórios que o acompanham.

Quando não manifestada expressamente, deve 
resultar de modo claro e inequívoco das circunstâncias 
que envolvem a estipulação. Na dúvida, entende-se que 
não houve novação, concluindo-se, então, que esta não 
se presume, como ratifica a professora Maria Helena 
Diniz apud Washington de Barros Monteiro: 

O animus novandi não se presume; deverá ser tácita ou 
expressamente declarada pelas partes ou resultar de modo 
inequívoco da natureza das obrigações, inconciliáveis entre si 
(DINIZ apud BARROS MONTEIRO, 2006, p. 317).

Inclusive o art. 361 do Código Civil brasileiro esta-
belece que: “Não havendo ânimo de novar, expresso ou 
tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma 
simplesmente a primeira”.

Dessa forma, vê-se que, apesar de terem sido 
procedidos descontos na conta-corrente do réu, não se 
trata de novação, já que o contrato permanece o mesmo.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        55

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Denúncia vazia - Locação não residencial - Prazo 
indeterminado - Notificação para desocupação - 

Resistência - Propositura da ação - Trintídio 
legal - Caução - Despejo - Liminar - Concessão - 
Legalidade - Requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da 

Lei nº 8.245/91 - Presença

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de despejo por 
denúncia vazia. Locação não residencial. Liminar de 
despejo. Possibilidade. Presença dos requisitos legais. 

- Presentes os requisitos legais do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 
nº 8.245/98, possível a concessão da liminar de despejo 

Todavia, apesar dessas considerações, neste caso 
específico, tenho que não pode haver resolução do 
contrato e vencimento antecipado da dívida, porque, 
tendo a instituição financeira efetuado alguns descontos 
na conta-corrente, conforme se verifica às f. 53/56, 
entendo que a suspensão dos descontos e a resolução 
do contrato violam a legítima expectativa do apelante de 
quitar o débito e a confiança de que os descontos iriam 
incidir até o final do contrato, em afronta à boa-fé obje-
tiva, norteadora do ordenamento jurídico pátrio.

Além de representar um novo componente herme-
nêutico, a boa-fé pode atingir diretamente o componente 
obrigacional, seja para ampliar-lhe o conteúdo, seja 
para minorá-lo. No caso da redução da amplitude obri-
gacional, temos os institutos da surrectio e venire contra 
factum proprium.

Sobre a surrectio, que como dito, representa uma 
ampliação do conteúdo obrigacional, tem-se que a 
atitude de uma das partes gera na outra a expectativa de 
direito ou faculdade não pactuada.

Ordinariamente, a doutrina tem apontado para 
a necessidade da presença de três requisitos, conforme 
lembram Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro:

Exige-se um certo lapso de tempo, por excelência variável, 
durante o qual se atua uma situação jurídica em tudo seme-
lhante ao direito subjetivo que vai surgir; requer-se uma 
conjunção objectiva de factores que concitem, em nome do 
Direito, a constituição do novo direito; impõe-se a ausência 
de previsões negativas que impeçam a surrectio (Da boa-fé 
no direito civil. Coimbra: Livraria Almedina, 1984, v. 2, 
p. 821-822).

Com relação a venire contra factum proprium, 
tem-se que o contratante assume um determinado 
comportamento, o qual é posteriormente contrariado por 
outro comportamento seu.

A respeito leciona Nelson Nery Junior:

Venire contra factum proprium. A locução venire contra factum 
proprium traduz o exercício de uma posição jurídica em 
contradição com o comportamento assumido anteriormente 
pelo exercente (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 743). Venire 
contra factum proprium postula dois comportamentos da 
mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro 
- factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. Esta 
fórmula provoca, à partida, reações afectivas que devem ser 
evitadas (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 745). A proibição de 
venire contra factum proprium traduz a vocação ética, psico-
lógica e social da regra pacta sunt servanda para a jusposi-
tividade (Menezes Cordeiro, Boa-fé, p. 751) (NERY JÚNIOR, 
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil anotado. 
São Paulo: RT, 2003, p. 236).

O comportamento anterior gera expectativa na 
outra parte, que é frustrada pela ação do contratante 
que antagoniza seu anterior posicionamento. A proibição 
relaciona-se à confiança recíproca, o que nos é lembrado 
por Judidth Martins Costa, in verbis:

A proibição de toda e qualquer conduta contraditória seria, 
mais do que uma abstração, um castigo. Estar-se-ia a enri-
jecer todas as potencialidades da surpresa, do inesperado 
e do imprevisto na vida humana. Portanto, o princípio que 
o proíbe como contrário ao interesse digno da tutela jurí-
dica é o comportamento contraditório que mine a relação 
de confiança recíproca minimamente necessária para o bom 
desenvolvimento do tráfego negocial (A boa-fé no direito 
privado: Sistema e tópica no processo obrigacional. São 
Paulo: RT, 1999, p. 469).

Além do mais, prevê o contrato firmado, no item 
2.1. (f. 10), que, em caso de impossibilidade de margem 
consignável, haverá alongamento do prazo para o emprés-
timo, e não rescisão automática, não sendo razoável a 
resolução contratual, por se tratar de medida extrema.

Dessa forma, tenho que a melhor solução para o 
caso não é a rescisão contratual com condenação do 
autor às parcelas em aberto, mas, sim, a manutenção do 
contrato com descontos na conta-corrente, já que expres-
samente autorizado por ele, medida esta que, a meu ver, 
atende ao princípio da boa-fé objetiva, cláusula geral 
inerente aos contratos, a qual concretiza a introdução de 
uma dimensão ética nas relações contratuais.

Pelo exposto, a despeito do brilhantismo do Julgador 
a quo, dou provimento ao recurso, para reformar a 
sentença e julgar improcedente o pedido, extinguindo 
o feito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Determino 
que os descontos do empréstimo sejam debitados da 
conta-corrente do autor, conforme expressamente auto-
rizado por ele, até o termo final do contrato. Condeno o 
autor ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos 
reais).

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES ESTEVÃO LUCCHESI e MARCO 
AURELIO FERENZINI.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Cinge-se o presente recurso à análise da r. decisão 
de primeiro grau que deferiu a liminar requerida para 
desocupação do imóvel, objeto do contrato de locação 
celebrado entre as partes, no prazo de 15 (quinze dias), 
sob pena de despejo compulsório.

Após detida análise das peculiaridades do caso em 
espécie, deve ser mantida a decisão agravada, uma vez 
que presentes os requisitos necessários à concessão da 
medida liminar pretendida, porquanto se trata de locação 
não residencial, cujo contrato passou a vigorar por prazo 
indeterminado (f. 16/18).

Nos termos do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, com 
nova redação dada pela Lei 12.112/09: 

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 
ações de despejo terão o rito ordinário. 
§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze 
dias, independentemente da audiência da parte contrária 
e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 
meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento 
exclusivo: [...]
VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo 
sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 
do cumprimento de notificação comunicando o intento 
de retomada.

Da simples leitura do artigo supracitado, infere-se 
que o locador tem direito à concessão de medida liminar 
para desocupação do imóvel em 15 dias, quando pres-
tada caução, e desde que entre o cumprimento da noti-
ficação para retomada do bem e o ajuizamento da ação 
de despejo tenham decorrido no máximo 30 (trinta) dias.

In casu, considerando que o pacto locatício versa 
sobre imóvel não residencial, vigente por prazo indeter-
minado, e tendo sido a locatária, ora agravante, devi-
damente notificada para a desocupação do imóvel 
em 20.12.2013 (f. 20/21-v.), passado o prazo de 30 
(trinta) dias concedido pelo agravado, iniciou-se em 
19.01.2014 a contagem do trintídio legal para propo-
situra da ação de despejo, findando-se em 19.02.2014. 
Dessa forma, considerando que a ação originária foi 
distribuída em 10.02.2014, tendo o autor, ora agravado, 
ofertado caução no valor correspondente a 3 (três) meses 
de aluguel (f. 26), cumpridos estão os requisitos legais 
para a concessão da liminar de despejo.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Ação de despejo. Locação não resi-
dencial. Medida liminar inaudita altera pars para desocupação 
do imóvel. Presenças dos requisitos legais. Deferimento. 
Manutenção da decisão agravada. Medida que se impõe. 
- Presentes nos autos os requisitos necessários à concessão 
de medida liminar inaudita altera pars para desocupação do 
imóvel sub judice em 15 dias, impõe-se seu deferimento, nos 
termos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei 8.245/91, com a redação 
dada pela Lei 12.112/09, devendo, assim, ser mantida a 
decisão que concedeu a liminar (Agravo de Instrumento Cível 
1.0188.13.011239-7/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª 
Câmara Cível, j. em 20.03.2014, publ. em 01.04.2014).

Agravo de instrumento. Ação de despejo por denúncia vazia. 
Locação não residencial prorrogada por prazo indetermi-

por denúncia vazia, quando se tratar de locação não resi-
dencial por prazo indeterminado, sendo o locatário notifi-
cado para desocupação em 30 (dias) e, ajuizada a ação 
de despejo dentro do trintídio legal, efetuada caução 
correspondente a 3 (três) meses de aluguel.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0223.
14.002121-1/001 - Comarca de Divinópolis - Agravan-
te: Maria das Graças Martins - Agravado: Carlos Roberto 
Duarte - Relator: DES. OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS 
BOCCALINI

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 AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Octavio 
Augusto de Nigris Boccalini - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCA-
LINI - Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
Maria das Graças Martins contra a decisão de f. 27/27-
v., proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Divinópolis, nos autos da ação de despejo 
por denúncia vazia ajuizada pelo agravado Carlos 
Roberto Duarte, na qual o Magistrado deferiu o pedido 
liminar, ao fundamento de que o agravado notificou 
extrajudicialmente a agravante da intenção de rescindir o 
contrato de locação, concedendo prazo de 30 (trinta) dias 
para desocupação, bem como ter o agravado efetuado 
caução no valor de três meses do aluguel e preenchido 
os demais requisitos autorizadores da medida, conforme 
dispõe a Lei 8.245/91, determinando a intimação da 
locatária, ora agravada, para desocupar o imóvel no 
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compul-
sório. 

Nas razões recursais (f. 02/06), sustenta a agra-
vante, em síntese, ter celebrado contrato de locação de 
imóvel comercial com o agravado, sendo surpreendida 
com ordem liminar de despejo, bem como ter sido esbu-
lhada em sua posse. Pede o deferimento da gratuidade 
judiciária, a concessão efeito suspensivo, e, ao final, seja 
julgado procedente o recurso.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e 
suspensivo (f. 37), sendo ainda deferida a justiça gratuita 
para fins recursais. 

Devidamente intimada, a parte agravada ofereceu 
contraminuta às f. 52/58.

É o relatório.
Passo a votar.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade.
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nado. Notificação para desocupação em 30 dias. Resis-
tência do locatário. Ajuizamento da ação no prazo de 30 
dias do término do prazo para desocupação voluntária. 
Desalijo liminar autorizado. Adequação. Carência de ação 
e incompetência. Teses incapazes de infirmar a adequação 
da decisão recorrida (TJSP - 25ª Câmara de Direito Privado 
- Agravo de Instrumento nº 2001505-07.2014.8.26.0000 - 
Voto nº 11.926 - Relator: Edgard Rosa).

Assim sendo, inconteste o cumprimento dos requi-
sitos imprescindíveis ao deferimento da liminar para 
desocupação do imóvel em discussão, sendo o caso de 
manutenção da decisão recorrida.

Feitas tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pela agravante, isenta por estar 
sob o pálio da assistência judiciária.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MOTA E SILVA e ARNALDO MACIEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Possessória - Cerca divisória - Posse - Ausência 
de prova - Disputa com base em título de 

propriedade - Exceção de domínio - Cabimento

Ementa: Possessória. Disputa com base na alegação 
de domínio. Ausência de provas do autor. Data e ano 
da criação e existência da cerca. Inexistência. Recurso 
não provido.

- A ação possessória comporta exceção de domínio, 
quando disputada a posse com base na alegação da 
partes, cada uma, de titulação sobre a área disputada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0023.10.002703-8/001 - Co-
marca de Alvinópolis - Apelantes: Márcio Fernando Car-
neiro e outro, Maria Aparecida Lima Carneiro - Apelada: 
Dalsan Naturallis Cosméticos Ltda. ME, representada por 
Sandra Lúcia Lima Quaresma - 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, 3 de abril de 2014. - Tiago Pinto 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. TIAGO PINTO - É recurso de apelação que 
Márcio Fernando Carneiro e sua mulher, Maria Apare-

cida Lima Carneiro, agitam diante da sentença de f. 211 
a 218, pedindo ao Tribunal de Justiça a sua reforma.

A demanda encerrada no processo é de reinte-
gração de posse, que teve requerimento liminar de rein-
tegração negado após audiência de justificação (f. 95 e 
verso).

Essencialmente, a questão possessória foi decidida 
com base na ausência de provas quanto à posse dos 
requerentes, verbis: “[...] tenho por não comprovada a 
posse dos requerentes, com alegado na inicial (assim está 
fundamentado na sentença)”.

Tal conclusão baseia-se em documentos e provas 
trazidos aos autos, máxime a prova testemunhal.

O contexto relatado na sentença é fiel ao que se 
contém nos fatos e fundamentos alegados pelas partes.

Autores e ré são vizinhos divisórios em seus imóveis. 
As origens da propriedade são diversas. Houve, segundo 
alegado pelos autores/apelantes, procura deles por 
parte dos réus para avisar-lhes das divergências quanto 
à divisa, em discordância com o título de aquisição 
deles, com o que não concordaram. Posteriormente, a 
ré, apelada, desmanchou a cerca divisória antiga e cons-
truiu uma nova com invasão da sua área. Houve reação 
imediata (desforço) que acabou na prisão do apelante. 
Documentados, os autores pediram a reintegração da 
área. A defesa, basicamente foi fundamentada no título 
de propriedade e memorial descritivo.

Sentença desfavorável, os autores apelaram, afir-
mando-se legítimos proprietários da chácara que faz 
divisa com os apelados e reafirmam que, antes do 
esbulho, foram procurados pelo adversário que contes-
tava as divisas do imóvel com base na sua escritura e, 
inconformada com a resposta, determinou a seus funcio-
nários a prática do desmanche da cerca e construção de 
outra. Não produzindo efeitos a defesa que fez da posse, 
ajuizou ação de reintegração.

Segundo ele, apenas a prova testemunhal foi 
avaliada na sentença, sem atentar-se para as demais 
provas produzidas nos autos, fotografias e título de 
propriedade. Os testemunhos avaliados estavam compro-
metidos, e a experiência do que acontece ordinariamente 
deveria ter sido observada na avaliação dos testemunhos.

Houve regular apresentação de contrarrazões, em 
que os fundamentos da sentença são sustentados.

Voto.
Há uma questão que ressai dos autos inconcussa, 

mas que nem mesmo foi objeto de discussão. É que os 
réus, apelados, num momento primeiro, retiraram a cerca 
da divisa do local, alegando estarem agindo de acordo 
com as medidas de seus títulos. Houve até desforço da 
parte dos autores/apelantes, que acabaram presos.

No plano dos fatos, as fotografias denotam a 
mudança do estado de fato da cerca, diga-se, a mudança 
da cerca de lugar.

Então, se os autores/apelantes, também proprietá-
rios da área contígua, detinham, no plano e no espaço 
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Fornecimento de água - Órgãos públicos - Falta 
de pagamento - Suspensão - Ilegalidade do ato - 
Mandado de segurança - Concessão da ordem

Ementa: Mandado de segurança. Corte do fornecimento 
de água em órgãos públicos municipais em razão do 
inadimplemento. Interesse coletivo. Ilegalidade do ato. 
Sentença confirmada. 

- Incabível a interrupção do fornecimento de água 
às unidades públicas provedoras de serviços essen-
ciais à educação, saúde ou segurança da população 
(Lei 7.783/89, art. 11, parágrafo único), como asilos, 
creches, escolas, hospitais, postos de saúde e outras, 
prevalecendo o interesse coletivo em detrimento do inte-
resse privado da concessionária.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0512.13.003315-
6/002 - Comarca de Pirapora - Remetente: Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Pirapora - Autor: 
Município de Jequitaí - Ré: Copasa - Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - Autoridade Coatora: 
Diretor da Copasa Unidade Jequitaí - 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 CONFIRMAR 
A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2014. - Alyrio Ramos 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALYRIO RAMOS - O Município de Jequitaí 
impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - 
Unidade Jequitaí/MG perante o Juízo da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Pirapora, visando à concessão de segu-
rança para que a autoridade coatora restabeleça o forne-

da cerca que foi mudada de lugar, a posse, em razão de 
título de propriedade, sendo a posse “a exteriorização do 
domínio, ou seja, a relação exterior intencional, existente, 
normalmente, entre o proprietário e sua coisa” (Maria 
Helena Diniz), o exercício da defesa lhe seria garantido. 
A posse é tutelada pelo direito, para garantia da estabili-
dade social. Nisso é de se salientar que o possuidor pode 
intentar a ação contra o proprietário, mas o objetivo das 
ações possessórias não é o de discutir propriedade. Esta 
é discutida no âmbito das ações petitórias, que têm por 
objeto o reconhecimento e reintegração da pessoa, que 
a intenta, no seu jus in re (domínio), exercitando livre-
mente os direitos decorrentes dela e afastando as impor-
tunações. 

Diga-se com o art. 1.210, § 2º, CC, nas ações 
possessórias, é irrelevante a exceção de domínio.

Nas ações possessórias, é irrelevante a exceção 
de domínio, ou seja, a alegação das partes de que têm 
o domínio do bem objeto da ação possessória. Nesse 
sentido, dispõe o art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

Mas, o que se deve ponderar, visto que foi negada 
a liminar de reintegração requerida pelos apelantes, é 
que no curso do processo não comprovaram os autores 
a origem da cerca e, embora alegassem ser ela antiga, 
não despontou isso dos testemunhos trazidos. Não se 
demonstrou a idade da cerca, e, mais, ficou comprovado 
que antes a divisa era um barranco, o que dispensaria 
a cerca.

E mais importante, embora se alegassem proprietá-
rios da área, não se dispuseram a fazer prova pericial, ao 
contrário da parte ré, que, além de a requerer, se dispo-
nibilizou a pagá-la (f. 129), embora o Juiz a dispensasse.

No caso, a posse foi disputada com alegação 
de domínio pelas partes e, então, cabível a exceção 
de domínio.

A propósito: 

Direito civil. Interdito proibitório. Exceção de domínio. Art. 
505, segunda parte, CC/1916. Enunciado sumular n. 487/
STF. Incidência. Precedentes do STJ. Recurso desacolhido. - I - 
A proteção possessória independe da alegação de domínio e 
pode ser exercitada até mesmo contra o proprietário que não 
tem posse efetiva, mas apenas civil, oriunda de título. II - Na 
linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do 
verbete sumular nº 487/STF, firmada na vigência do Código 
de 1916, cabe a exceção de domínio nas ações possessó-
rias se com base nele a posse for disputada. III - Sem ter o 
Tribunal de segundo grau abordado a ilegitimidade passiva 
e sem ter o recorrente apontado, quanto ao tema, violação 
de lei federal, incidem na espécie os enunciados n. 282 e 
284 da súmula/STF (REsp 200.353/CE, Rel. Ministro Sálvio 
de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. em 20.02.2003, DJ 
de 17.03.2003, p. 232).

E, pois, disputada a posse com base na alegação 
de domínio das partes, não comprovada pelo apelante 
a data e a origem da cerca retirada, nem se disposta a 
produzir prova pericial, numa questão envolvendo parte 
da divisa das propriedades contíguas, é de confirmar a 

sentença, que definiu a questão fundamentada na falta 
de provas.

Saliente-se que, apenas mantendo o status quo ante 
da posse, a possessória não aniquila à parte o direito de 
demandar o seu domínio em juízo próprio.

Pelo que nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES ANTÔNIO BISPO e PAULO MENDES ÁLVARES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Cível nº 1.0393.04.009415-2/001, Rel. Des. Edgard Penna 
Amorim, j. em 25.04.2013). 

Posto isso, confirmo a sentença no reexame 
necessário.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ROGÉRIO COUTINHO e EDGARD 
PENNA AMORIM.

Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA NO 
REEXAME NECESSÁRIO.

. . .

cimento de água às repartições públicas municipais ou 
deixe de efetuar a interrupção, não obstante a existência 
de débito com a concessionária.

A Magistrada Renata Souza Viana concedeu a segu-
rança, confirmando a liminar, para determinar que a auto-
ridade impetrada garanta o fornecimento de água nos 
prédios públicos onde há a prestação de serviços públicos 
essenciais à população. Determinou a remessa dos autos 
para o reexame obrigatório (f. 131/135).

Não há recursos voluntários.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela 

confirmação da sentença (f. 157/164).
Conheço do reexame necessário, visto que presentes 

os pressupostos de admissibilidade (Lei 12.016/2009, 
art. 14, § 1º).

Colhe-se dos autos que, em 13.05.2013, a conces-
sionária determinou o corte do fornecimento de água em 
alguns prédios públicos do Município de Jequitaí, tendo 
em vista o não pagamento das respectivas contas pelo 
ente público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se 
firmou no sentido de que, “mesmo quando o consumidor 
é órgão público, o corte do fornecimento de água está 
autorizado por lei sempre que resultar da falta injustifi-
cada de pagamento, e desde que não afete a prestação 
de serviços públicos essenciais, v.g., hospitais, postos de 
saúde, creches, escolas; caso em que só os órgãos buro-
cráticos foram afetados pela medida” (AgRg na SS 1764/
PB, Rel. Min. Barros Monteiro, j. em 27.11.2008).

Cumpre ressaltar que deve prevalecer o interesse 
público em detrimento do interesse privado da conces-
sionária, pois são graves os prejuízos causados à comu-
nidade decorrentes do corte do fornecimento de água, 
mormente pelo fato de impossibilitar a prestação dos 
serviços essenciais nos hospitais, nos postos de saúde e 
nas escolas do Município.

Como acertadamente determinou a Sentenciante, 
deve ocorrer o restabelecimento ou ser impedida a inter-
rupção do fornecimento de água nas unidades públicas 
provedoras de serviços essenciais à educação, saúde ou 
segurança da população (art. 11, p.u., da Lei 7.783/89), 
como asilos, creches, escolas, hospitais, postos de saúde 
e outras.

Administrativo. Mandado de segurança. Suspensão do forne-
cimento de água e esgoto. Inadimplemento do município. 
Necessidade de preservar os serviços públicos de caráter 
essencial. Ilegalidade do ato. Confirmação da sentença. 1 
- Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
conquanto legítima a suspensão do fornecimento de água e 
esgoto na hipótese de inadimplemento do usuário, o imple-
mento da medida deve ter em conta o interesse da coletivi-
dade, ex vi do inc. II do § 3º do art. 6º da Lei nº 8.987/95, a 
tornar injurídica a descontinuação da prestação ao Município 
sem resguardar os serviços públicos de caráter essencial. 2 
- Sentença confirmada, em reexame necessário, e recurso 
voluntário prejudicado (TJMG, 8ª Câmara Cível, Apelação 

Manutenção de posse - Imóvel público - Ocupação 
indevida - Permissão de uso - Unilateralidade  -  
Discricionariedade - Precariedade - Interesse 

público  - Preponderância -  Revogação 
da autorização -  Retomada do bem -  

Benfeitorias -  Indenização - Não cabimento

Ementa: Apelação cível. Ação de manutenção de posse. 
Imóvel público. Permissão de uso. Precariedade. Ausência 
de prorrogação. Notificação prévia do permissionário. 
Sentença confirmada.

- Verificada a ocupação indevida de imóvel pertencente 
ao patrimônio público, surge para a Administração o 
dever de preservá-lo a bem do interesse da coletividade.

- Na permissão de uso de bem público, prepondera o 
interesse público, tratando-se de instituto de natureza 
precária, podendo ser a qualquer tempo alterada e revo-
gada, em regra, sem qualquer ônus para a Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência, salvo expressa 
disposição em contrário e desde que não esteja agindo 
na revogação ou modificação por mero arbítrio ou por 
abuso de poder.

- Em regra, a permissão de uso é ato administra-
tivo unilateral, discricionário e precário, o que possibi-
lita a retomada do bem a qualquer tempo, por mera 
conveniên cia administrativa.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0188.10.003448-0/001 - Co-
marca de Nova Lima - Apelante: Sociedade Aerodesporti-
va 14 Bis - Apelado: Município de Nova Lima - 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 
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conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2014. - Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Trata-se de recurso de apelação interposto por Sociedade 
Aerodesportiva 14 Bis em face da sentença de f. 62/66, 
proferida nos autos da ação de manutenção de posse 
ajuizada contra o Município de Nova Lima. 

No provimento, o Juízo a quo julgou improce-
dentes os pedidos, com fulcro no art. 269, inciso I, do 
CPC. Condenou a requerente ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, que ficou em 
R$1.000,00 (um mil reais), suspendendo a exigibilidade 
dos referidos valores, tendo em vista a assistência judi-
ciária concedida. 

Em suas razões recursais, apresentadas às f. 68/73, 
a apelante requer o acolhimento do recurso de apelação, 
reformando-se a sentença hostilizada, para condenar o 
recorrido nos pedidos elencados na inicial, especifica-
mente, quanto à prova pericial para apuração do valor da 
indenização pretendida sobre as benfeitorias realizadas 
no imóvel, além das custas, honorários advocatícios de 
20% e demais verbas de estilo. Sustenta que, ao pretender 
a retirada da recorrente da área que há muitos anos está 
ocupando, o recorrido não justificou sua pretensão, visto 
que não existem decretos que dão à referida área outra 
destinação. Aduz que a área não pertence ao Município 
e não existem manifestações populares contrárias às ativi-
dades do recorrente. Afirma que o ato discricionário não 
reluz a necessidade legal, visto que não ocorreram apelos 
da comunidade contrários à permanência da atividade da 
recorrente na área em questão, bem como não ocorreu 
qualquer ato ou fato contrário à lei, de que possa ser 
responsabilizada a recorrente pelo cometimento. Sustenta 
que, pelas obras e melhoramentos executados na região, 
além das benfeitorias erigidas no imóvel, para se evitar 
enriquecimento sem causa, na hipótese de prevalência da 
v. sentença em debate, à recorrente, por direito e justiça, 
caberá indenização no valor a ser apurado em prova 
pericial. 

Decorrido o prazo legal sem apresentação 
de contrarrazões.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos 
de admissibilidade.

Inexistindo preliminares, passa-se à análise 
do mérito.

Na seara meritória, extrai-se dos autos que a autora 
afirmou exercer a posse mansa, contínua e pacífica do 
imóvel constituído pela Praça de Esportes, com frente 
para a Av. dos Presidentes, situada entre as quadras 
nº 07, 09, 10, 11, 51, 52 e 53, do loteamento deno-
minado Balneário Água Limpa, em relação ao Município 

de Nova Lima, desde 20.12.1998, cuja posse foi conce-
dida por ato do Sr. Prefeito Paulo Henriques Damasceno 
dos Santos. Posteriormente, via notificação extrajudicial, 
o Município de Nova Lima requereu a desocupação da 
área ocupada pela autora, dentro de 30 dias. Em virtude 
das benfeitorias efetuadas no imóvel, a autora requer 
direito de retenção e indenização, conforme preceitua 
o art. 1.219 do Código Civil, requerendo a liminar de 
manutenção na posse.

A priori, necessário tecer algumas considerações 
acerca de autorização e permissão de uso:

Autorização de uso é o ato administrativo pelo qual o Poder 
Público consente que determinado indivíduo utilize bem 
público de modo privativo, atendendo primordialmente o 
seu próprio interesse (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
Manual de direito administrativo. 24. ed., São Paulo: Atlas, 
2011, p. 1.076).

Permissão de uso de bem público é o ato unilateral, 
precário e discricionário quanto à decisão de outorga, 
pelo qual se faculta a alguém o uso de bem público. 
Sempre que possível, será outorgado mediante licitação 
ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que 
se assegure tratamento isonômico aos administrados.

Na permissão de uso de bem público, prepondera 
o interesse público, tratando-se de instituto de natureza 
precária, podendo ser, a qualquer tempo, alterada e revo-
gada, em regra sem qualquer ônus para a Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência, salvo expressa 
disposição em contrário e desde que não esteja agindo 
na revogação ou modificação por mero arbítrio ou por 
abuso de poder.

Em regra, a permissão de uso é ato administrativo 
unilateral, discricionário e precário, o que possibilita a 
retomada do bem a qualquer tempo, por mera conve-
niência administrativa.

José Carvalho dos Santos Filho explica:

O delineamento jurídico do ato de permissão de uso guarda 
visível semelhança com o de autorização de uso. São real-
mente muito assemelhados. A distinção entre ambos está na 
predominância, ou não, dos interesses em jogo. Na auto-
rização de uso, o interesse que predomina é o privado, 
conquanto haja interesse público como pano de fundo. Na 
permissão de uso, os interesses são nivelados: a Adminis-
tração tem algum interesse público na exploração do bem 
pelo particular, e este intuito lucrativo na utilização privada 
do bem. Esse é o que nos parece ser o ponto distintivo 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito admi-
nistrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 1.175).

Nesse sentido, aduz Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

1. Enquanto a autorização confere a faculdade de uso priva-
tivo no interesse privado do beneficiário, a permissão implica 
a utilização privativa para fins de interesse coletivo. 2. Dessa 
primeira diferença decorre outra, relativa à precariedade. Esse 
traço existe em ambas as modalidades, contudo é mais acen-
tuado na autorização, justamente pelas finalidades de inte-
resse individual; no caso da permissão, que é dada por razões 
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de predominante interesse público, é menor o contraste entre 
o interesse do permissionário e do usuário do bem público. 3. 
A autorização, sendo dada no interesse do usuário, cria para 
este uma faculdade de uso, ao passo que a permissão, sendo 
conferida no interesse predominantemente público, obriga 
o usuário, sob pena de caducidade do uso consentido (DI 
PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 24. ed., São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 697).

Conforme salientado pelo r. Juízo a quo à f. 64:

Assim, a permissão é ato discricionário, que pode ser revo-
gada unilateralmente pela Administração Pública, e não gera 
direitos possessórios, mas mera detenção. Some-se a isso 
que, como é sabido, os atos de mera permissão ou tolerância 
não geram posse (art. 1208 do CC). Nesses casos, os deten-
tores ficam sujeitos à vontade do possuidor, que pode revogar 
a permissão concedida ao seu alvedrio.

Ademais, o uso precário do imóvel não gera inde-
nização, pelas benfeitorias realizadas pela autora, que 
inclusive foi beneficiada durante anos, usando gratuita-
mente o imóvel.

Desse modo, via de regra, a revogação de auto-
rização de uso de bem público não concede ao bene-
ficiário direito a qualquer indenização, salvo na excep-
cional hipótese de o ato ser praticado com a fixação de 
prazo certo para uso do bem pelo administrado, hipótese 
em que a revogação prematura impõe o dever da admi-
nistração de indenizar eventuais prejuízos experimentados 
pelo particular.

Em consonância com o entendimento de Hely 
Lopes Meirelles:

Qualquer bem público admite permissão de uso especial a 
particular, desde que a utilização seja também de interesse 
da coletividade que irá fruir certas vantagens desse uso, que 
se assemelha a um serviço de utilidade pública, tal como 
ocorre com as bancas de jornais, os vestiários em praias e 
outras instalações particulares convenientes em logradouros 
públicos. Se não houver interesse para a comunidade, mas 
tão somente para o particular, o uso especial não deve ser 
permitido nem concedido, mas simplesmente autorizado, em 
caráter precaríssimo. Vê-se, portanto, que a permissão de uso 
é um meio termo entre a informal autorização e a contratual 
concessão, pois é menos precária que aquela, sem atingir a 
estabilidade desta. A diferença é de grau na atribuição do 
uso especial e na vinculação do usuário com a Administração 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 497).

Desse modo, a permissão de uso a particulares, 
para que possam explorar atividade comercial em imóvel 
público deve reger-se pelas regras do direito adminis-
trativo, podendo o Município revogar sumariamente 
a permissão de uso do bem público de acordo com 
sua conveniência.

Nesse sentido tem entendido este Egrégio Tribunal: 

Ação de reintegração de posse movida por ente municipal. 
Sentença de improcedência. Reexame necessário. Conheci-
mento de ofício. Imóvel público. Permissão de uso por prazo 
determinado. Precariedade. Ausência de prorrogação. Noti-

ficação prévia do permissionário. Desnecessidade. Esbulho 
demonstrado. Procedência do pedido reintegratório. Benfei-
torias. Ausência de demonstração dos requisitos previstos 
na permissão. Necessidade de requerimento nas vias ordi-
nária. - 1 - Tratando-se de sentença contra ente público, 
sem que haja qualquer das exceções previstas nos §§ 2º e 
3º do art. 475 do CPC, mister se faz o reexame necessário, 
na forma do inciso primeiro do mesmo dispositivo. 2 - Para o 
deferimento da proteção possessória, mister se faz o preen-
chimento dos requisitos elencados no rol do art. 927 do CPC. 
3 - A permissão de uso de bem público é um ato administra-
tivo unilateral, discricionário e precário, que pode ser revo-
gado unilateralmente a qualquer tempo pela Administração, 
em razão do interesse público, inclusive com a retomada do 
bem, através da competente ação de reintegração de posse. 
4 - Tendo a permissão prazo determinado, uma vez escoado 
o interregno, sem que haja prorrogação, configura-se o 
esbulho, independentemente de notificação prévia, uma vez 
que, a partir do termo final da permissão, já tem o permis-
sionário ciência da ausência de justo motivo para a manu-
tenção de sua posse. 5 - Presente a prova da posse anterior, 
do esbulho, é cabível a concessão da proteção possessória 
respectiva. 6 - O direito de retenção contra a Administração 
não tem, a princípio, previsão legal, devendo qualquer outro 
direito, como o relativo à indenização por benfeitorias, ser 
resolvido nas vias próprias, o que não pode obstar a reinte-
gração do bem ao domínio público. 7 - Sentença reformada, 
em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário 
(Apelação Cível nº 1.0362.11.009208-1/00. Rel.ª Des.ª 
Sandra Fonseca, 6ª Câm. Cível, j. em 26.11.2013, publ. em 
10.12.2013).

Ação de reintegração de posse. Autorização de uso de bem 
público. Ato precário e revogável a qualquer tempo. Recurso 
provido in casu. - A autorização e a permissão de uso de bem 
público por particulares são atos administrativos unilaterais, 
discricionários e precários que podem ser revogados pela 
Administração Pública sumariamente a qualquer tempo desde 
que a bem do interesse público sempre preponderante sobre 
o interesse privado (Apelação Cível nº 1.0324.04.018855-
3/003. Rel. Des. Belizário de Lacerda. 7ª Cam. Cível, j. em 
12.11.2013, publ. em 18.11.2013).

Também nesse sentido esta Câmara 
decidiu recentemente:

Ação de manutenção de posse. Bem público. Permissão de 
uso. Mera detenção. Caráter precário. Não induz posse. 
Carência de ação. - A permissão possui caráter precário, 
podendo, a qualquer tempo, ser revogada pela Adminis-
tração, não induzindo posse, especialmente por se tratar 
de bem público. - É carecedor de ação possessória aquele 
que a interpõe tendo por objeto área pública, que detém 
por permissão de entidade pública (Agravo de Instrumento 
nº 1.0000.00.343475-0/000. Rel. Des. Geraldo Augusto, 1ª 
Câm. Cível, j. em 21.10.2013, publ. em 24.10.2013).

Reexame necessário. Apelação. Direito administrativo. Auto-
rização de uso de bem público por prazo determinado. Ato 
precário e discricionário. Possibilidade de revogação a qual-
quer tempo. Prejuízos ao beneficiário. Indenização cabível. 
- Na permissão de uso de bem público prepondera o inte-
resse público, tratando-se de instituto de natureza precária, 
podendo ser a qualquer tempo alterada e revogada, em 
regra sem qualquer ônus para a Administração Pública, de 
acordo com sua conveniência, salvo expressa disposição 



62        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014

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, 13 de maio de 2014. - Antônio 
Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Conheço do recurso, 
visto que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante propôs a presente ação ordinária, 
postulando indenização por danos morais e materiais, 
ao argumento de que sofreu acidente em via pública, ao 
pilotar sua motocicleta, em decorrência da existência de 
um buraco sem qualquer sinalização, acarretando-lhe 
prejuízos de ordem moral e material, caracterizando-se, 
pois, a responsabilidade do município por conduta 
omissiva. 

O pedido deduzido pelo apelante é fundamentado 
em conduta tida por negligente da Administração 
Pública, consistente na má conservação da via pública; 
e, tratando-se de típico ato omissivo, a responsabilidade 
civil necessita da prova da culpa, uma vez que é subjetiva, 
não se aplicando a regra geral contida no art. 37, § 6º, 
da Constituição Federal, que assim prescreve, verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
[...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a ausência do serviço ou o defeito no seu 
funcionamento configuram a responsabilidade prevista 
na teoria da culpa administrativa, que, segundo o ilustre 
administrativista Hely Lopes Meirelles:

[...] representa o estágio da transição entre a doutrina subjetiva 
da culpa civil e a tese objetiva do risco administrativo que a 
sucedeu, pois leva em conta a falta de serviço para dela inferir 
a responsabilidade da Administração. É o estabelecimento do 
binômio falta de serviço/culpa da Administração. Já aqui não 
se indaga da culpa subjetiva do agente administrativo, mas 
perquire-se a falta objetiva do serviço em si mesmo, como 
fato gerador da obrigação de indenizar o dano causado 
a terceiro. Exige-se, também, uma culpa, mas uma culpa 
especial da Administração, a que se convencionou chamar-se 
culpa administrativa. Esta teoria ainda pede muito da vítima, 
que, além da lesão sofrida injustamente, fica no dever 
de comprovar a falta do serviço para obter a indenização 
(Curso de Direito Administrativo brasileiro. 27. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 619). 

Indenização - Acidente de trânsito - Buraco em 
via pública - Falta de sinalização - Administração 
pública - Omissão - Responsabilidade subjetiva - 
Danos materiais - Configuração - Danos morais - 

Ausência de prova - Não cabimento

Ementa: Apelação cível. Administrativo. Ação de indeni-
zação. Acidente provocado por buraco existente na via 
pública. Responsabilidade subjetiva. Omissão e negli-
gência. Danos materiais configurados. Danos morais não 
comprovados. Recurso parcialmente provido.

- Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a respon-
sabilidade é subjetiva, pelo que se exige comprovação de 
dolo ou culpa, numa de três vertentes - negligência, impe-
rícia ou imprudência - para gerar direito à indenização.

- Se o conjunto probatório revela que a causa determi-
nante do acidente foi buraco existente na via pública, sem 
qualquer aviso ou sinalização eficiente, resta configurada 
a omissão do réu na prestação de serviço de manutenção 
das vias públicas, o que enseja a sua responsabilidade 
de reparar os danos materiais sofridos pela parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0687.12.003723-3/001 - 
Comarca de Timóteo - Apelante: Luiz Eduardo Lana 
Santos - Apelado: Município de Timóteo - Relator: DES. 
ANTÔNIO SÉRVULO

em contrário e desde que não esteja agindo na revogação 
ou modificação por mero arbítrio ou por abuso de poder. - 
Sendo a outorga com prazo determinado e tendo a revogação 
unilateral gerado prejuízos ao beneficiário, a administração 
pública tem o dever de ressarci-lo (Ap. Cível/Reex. Necessário 
nº 1.0317.07.072148-3/001. Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim 
Hudson Andrade, 1ª Câm. Cível, j. em 10.10.2013, publ. 
em 23.10.2013).

Saliente-se que, no caso sub judice, a autora nem 
sequer comprovou prejuízos em relação à desocupação da 
área. E, mesmo se comprovasse, não faz jus a indenização 
ou qualquer retenção, já que se trata de posse precária, 
impondo-se a improcedência do pedido possessório.

Ademais, verificada a ocupação indevida de imóvel 
pertencente ao patrimônio público, surge para a Admi-
nistração o dever de preservá-lo a bem do interesse 
da coletividade.

Diante de tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS BOAS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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pública, não se mostra suficiente para, de per se, ocasionar o 
abalo psíquico justificador da indenização por danos morais. 
4. Os juros e a correção monetária, que nada mais são do 
que os consectários legais da condenação principal, possuem 
natureza de questão de ordem pública, comportando a 
fixação e a modificação de ofício. Precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça. 5. A alteração introduzida no artigo 1º-F, 
da Lei n. 9.494/97, deve incidir a partir da vigência da Lei n. 
11.960/09 - 29 de junho de 2009. 6. Recurso parcialmente 
provido, para decotar a condenação ao pagamento de danos 
morais. Modificação, de ofício, dos encargos incidentes sobre 
o valor da condenação (Apelação Cível 1.0701.11.010600-
5/001, Rel. Des. Corrêa Junior, 6ª Câmara Cível, j. em 
14.05.2013, publ. da súmula em 24.05.2013). 

Ação de indenização por danos morais e materiais. Queda em 
via de rolamento. Buraco na junção da pista. Obras da linha 
verde. Ausência de sinalização. Negligência na manutenção 
da pista. Dano material configurado. Não configuração de 
dano moral. Mantença da sentença. Medida que se impõe. 
- É certo que a Administração Pública, em sua atividade, tem 
o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, 
prestando seus serviços com eficiência e segurança. Não há 
dúvidas de que cabe ao Município o devido cuidado com a 
conservação das vias públicas, permitindo que nelas transitem 
pedestres e veículos sem sofrerem qualquer dano. Restando 
comprovado que as obras de construção da ‘Linha Verde’, 
produziram buracos na pista, os quais não foram reparados 
a tempo, isolados ou sinalizados, acarretando para acidente 
de motocicleta, impõe-se a reparação dos prejuízos materiais 
suportados (Apelação Cível 1.0024.09.666031-1/001, Rel.ª 
Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, 
j. em 13.09.2011, publicação da súmula em 07.10.2011).

Diante do exposto, a r. sentença recorrida deve ser 
parcialmente reformada somente para julgar procedente o 
pedido de indenização por danos materiais, mantendo-a 
no que tange à improcedência do dano moral pleiteado.

Em vista dos comprovantes dos danos materiais 
juntados à f. 11, a indenização a ser paga ao apelante 
será no importe de R$2.216,52.

O valor dos danos materiais deve ser corrigido 
monetariamente pela tabela da CGJMG, a partir da data 
do efetivo desembolso, incidindo juros de mora de 1% ao 
mês desde a citação (art. 405 do CC/02).

Com tais considerações, dou parcial provimento 
ao recurso somente para julgar procedente o pedido de 
indenização por danos materiais a ser suportado pelo 
apelado em favor do apelante no importe de R$2.216,52.

Em vista da sucumbência recíproca, as partes 
dividirão os valores das custas processuais e honorários 
sucumbenciais fixados, observada a justiça gratuita 
do apelante.

Votaram de acordo com o Relator as 
DESEMBARGADORAS SELMA MARQUES e 
SANDRA FONSECA.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Nosso e. Supremo Tribunal Federal adota, 
majoritariamente, o entendimento esposado pelos 
retromencionados doutrinadores, senão vejamos:

Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a 
responsabilidade de tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo 
ou culpa, numa de três vertentes: negligência, imperícia 
ou imprudência, não sendo, entretanto, necessário 
individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço 
público, de forma genérica, a faute du service dos franceses 
(STF, RE nº 179.147-SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, 2ª 
Turma, DJU de 27.02.1998). 

Pois bem. No presente caso, infere-se que o acervo 
probatório produzido nos permite concluir pela conduta 
omissivo-culposa da Administração, passível de gerar a 
indenização pretendida, tendo em vista que demonstrado 
o nexo de causalidade entre o evento e os danos sofridos 
pelo autor. 

A prova testemunhal produzida, especialmente a 
testemunha ocular Amanda Luiza Lopes Alves, comprovam 
a existência de nexo causal entre a conduta omissiva e 
negligente (buraco sem sinalização em via pública) e o 
evento danoso (acidente sofrido pelo apelante).

Assim, conclui-se estarem presentes os requisitos 
ensejadores da responsabilidade civil por parte do 
apelado, devendo arcar com os danos materiais 
suportados pelo autor. 

No que concerne ao pedido de indenização por 
danos morais, contudo, entendo que razão não assiste 
ao apelante.

Isso porque não houve, nos autos, qualquer 
comprovação do dano moral por ele suportado, ônus o 
qual lhe incumbia, a teor do art. 333, I, do CPC.

Impende-se ressaltar que o acidente ocorrido na via 
pública, por conta de buraco não sinalizado, por si só, 
não ocasiona abalo à personalidade, devendo-se aferir 
se a vítima ficou impedida por longo período de utilizar o 
seu veículo, bem como se teve lesões relevantes.

Nesse sentido, a jurisprudência:

Ação de indenização. Queda de veículo em buraco aberto 
pela ré na via pública. Privação do uso do veículo pelo autor 
por determinado período. Danos morais. Comprovação. 
Ausência. Improcedência do pedido. - É indispensável a 
comprovação dos danos morais ocorridos em virtude de 
acidente de trânsito sofrido pelo autor, que acabou privado 
da utilização de seu veículo por determinado período, 
sendo insuficiente a ocorrência de meros aborrecimentos ou 
chateações (Apelação Cível 1.0342.07.086060-2/001, Rel. 
Des. Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. em 27.10.2011, publ. 
da súmula em 09.11.2011).

Cível. Responsabilidade civil. Uberaba. Buraco em via 
pública. Autarquia municipal de saneamento, água e 
esgoto. Acidente de trânsito. Nexo causal entre a omissão 
e o dano. Negligência na prestação do serviço. Danos 
materiais devidos. Dano moral inverificado. Juros e correção 
monetária. Artigo 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação 
da Lei n. 11.960/09. Alteração de ofício. Possibilidade. 
Recurso parcialmente provido. [...] 3. O acidente de trânsito, 
consubstanciado na colisão com buraco existente na via 
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[...] Data venia, verifica-se das certidões de f. 25e 26 verso 
que o réu até hoje não foi citado. 

Destarte, embora o ingresso espontâneo da parte no processo 
possa suprir tal nulidade, o certo é que, na medida em que 
a contestação fora desentranhada dos autos por falta de 
procuração, não há se falar em citação da parte ré, inclusive 
no que tange à primeira requerida. 

Nesses moldes, indefiro o pedido de f. 39 e determino a 
citação de ambos os réus na forma da lei.

O autor, ora agravante, pede a reforma da decisão 
agravada porque entende que o fato de a peça de defesa 
dos réus ter sido desentranhada dos autos não anula a 
ciência inequívoca que tiveram do processo ao compa-
recer espontaneamente em audiência, o que supre a 
citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC. Alega 
que o oferecimento de contestação sem procuração 
enseja o desentranhamento da peça de defesa e induz 
à revelia. Pondera que, no caso, não há falar em novo 
prazo para apresentação de defesa. Pede a concessão do 
efeito suspensivo. Requer o provimento do recurso para 
reformar a decisão agravada, reconhecendo a ciência 
inequívoca dos réus sobre o processo, ao comparecerem 
espontaneamente em audiência, o que supre a citação, e 
para decretar a revelia. 

À f. 40-TJ, o recurso foi recebido no efeito suspen-
sivo, nos seguintes termos:

Vistos,
[...]
Há aparência do bom direito na alegação do agravante de 
que seja dispensável, a princípio, novo ato citatório porque, 
se os agravados se deram por citados e ofereceram contes-
tação, basta a intimação pessoal do defensor público (prerro-
gativa de lei) para que apresentasse procuração, caso enten-
dida como exigível. Há perigo da demora com a repetição de 
ato possivelmente descabido. Logo, defiro o efeito suspensivo.
Cientificar o MM. Juiz e solicitar informações. 
Intimar o defensor público dos agravados, por carta, no ende-
reço da Defensoria Municipal de Juatuba, para contraminuta.

À f. 46-TJ, o MM. Juiz informou que o agravante 
cumpriu o disposto no art. 526 do CPC e que manteve a 
decisão agravada. 

O agravante manifestou-se à f. 53-v., pedindo o 
julgamento do recurso.

Devidamente intimado, o Defensor Público dos 
agravados deixou de apresentar contraminuta (f. 54-TJ). 

É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso porque próprio, tempestivo e 

porque defiro ao agravante, tão somente para fins recur-
sais, os benefícios da justiça gratuita por não encontrar 
nos autos indícios contrários à sua afirmação de pobreza. 

Preliminar.
Não há preliminares a serem analisadas no presente 

recurso. 
Mérito.

Defensoria Pública - Procuração - 
Dispensabilidade - Revelia - Citação - Ausência - 

Comparecimento espontâneo - Suprimento

Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação 
reivindicatória. Comparecimento espontâneo dos réus na 
audiência de justificação, com oferecimento de contes-
tação pela Defensoria Pública municipal. Apresentação 
de procuração. Dispensabilidade. Art. 74, XI, da LC 
65/2003 c/c art. 16, parágrafo único, da Lei 1.060/50. 
Revelia. Inocorrência. Reentranhamento da peça de 
defesa. Questão de ordem pública. Necessidade. Recurso 
provido em parte. 

- A Defensoria Pública, por força das atribuições expressas 
na legislação de regência da instituição, pode atuar na 
defesa de seus assistidos ou representados, razão pela 
qual seus integrantes, uma vez investidos no cargo de 
defensor público, podem atuar em juízo sem a exibição 
de procuração ou de nomeação, nos termos do art. 74, 
XI, da LC 65/2003 c/c art. 16, parágrafo único, da Lei 
1.060/50.

- O oferecimento de contestação por defensor público, 
desacompanhada de procuração, não enseja a revelia, 
devendo a peça de defesa ser reentranhada nos autos. 

- As questões de ordem pública devem ser levantadas de 
ofício pelo Tribunal. 

Recurso provido em parte. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0407.13.
003759-8/001 - Comarca de Mateus Leme - Agravante: 
João Rosa Filho - Agravados: Adriana Justina Nunes e 
outro, Iranes Morais Dias - 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 DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014. - Márcia De 
Paoli Balbino - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - O presente 
recurso de agravo de instrumento decorre da decisão 
de f. 12-TJ, prolatada nos autos da ação reivindicatória 
que o agravante ajuizou contra as agravadas, em que o 
MM. Juiz determinou a nova citação dos réus, não decla-
rando os efeitos da revelia deles, após terem compare-
cido espontaneamente em audiência e oferecido contes-
tação por defensor público municipal:
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do CTN. Prescrição não caracterizada. 1. Embargos de decla-
ração recebidos como agravo regimental em obediência 
aos princípios da economia processual e da fungibilidade 
recursal. 2. Supre a ausência de citação, nos termos do 
art. 214 do CPC, o comparecimento espontâneo do advo-
gado da parte devedora para informar, por meio de petição, 
a adesão a programa de parcelamento do débito tributário, 
pois tal ato demonstra ciência inequívoca da execução e o 
reconhecimento do débito. [...] Embargos de declaração 
recebidos como agravo regimental e improvido. (EDcl no 
REsp 1368802/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 
Turma, j. em 27.08.2013, DJe de 06.09.2013.)

Processual civil. Agravo regimental. Apreciação de matéria 
constitucional, em sede de recurso especial. Descabimento. 
Omissão. Inexistência. Acórdão recorrido que dirimiu as 
questões pertinentes. Ausência de citação. Comparecimento 
espontâneo do demandado. Nulidade. Inexistência. Inci-
dência da Súmula 83/STJ, a impedir o conhecimento do 
recurso especial. Agravo regimental não provido. Aplicação 
de multa. - [...] 3. Conforme a remansosa jurisprudência do 
STJ, o comparecimento espontâneo do requerido supre a 
eventual ausência de citação. [...]. (AgRg no Ag 1220570/
MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 
11.04.2013, DJe de 24.04.2013.)

Logo, no caso, o comparecimento pessoal dos agra-
vados em audiência, repita-se, supriu a citação, sendo 
desnecessária nova citação dos réus, como entendeu o 
Magistrado primevo. 

Lado outro, ao contrário do que entende o agra-
vante, a contestação foi apresentada em audiência, não 
havendo falar em revelia. 

A meu aviso, equivocou-se o MM. Juiz ao entender 
pela exigência de procuração e ao ordenar o desen-
tranhamento da contestação por falta de procuração 
porque, como cediço, não se exige procuração da parte 
representada pela Defensoria Pública, ou por núcleos 
de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 74, 
XI, da LC 65/2003 c/c art. 16, parágrafo único, da Lei 
1.060/50:

Art. 74. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública 
no exercício de suas atribuições: 
[...]
XI - representar a parte em feito administrativo ou judicial, 
independentemente de mandato, ressalvados os casos para 
os quais a lei exija poderes especiais, em qualquer grau 
de jurisdição;

Art. 16. Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir 
o instrumento do mandato outorgado pelo assistido, o juiz 
determinará que se exarem na ata da audiência os termos da 
referida outorga.
Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, 
quando a parte for representada em juízo por advogado inte-
grante de entidade de direito público incumbido na forma da 
lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados:
a) os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil;
b) o requerimento de abertura de inquérito por crime de ação 
privada, a proposição de ação penal privada ou o ofereci-
mento de representação por crime de ação pública condi-
cionada. 

O recurso decorre da decisão que ordenou nova 
citação dos réus, não declarando os efeitos da revelia, 
isso nos autos da ação reivindicatória que o agravante 
ajuizou contra os agravados e após os réus terem compa-
recido espontaneamente em audiência e oferecido 
contestação por defensor público municipal. 

Sustenta o agravante que o fato de a peça de defesa 
dos réus ter sido desentranhada dos autos não anula a 
ciência inequívoca que tiveram do processo ao compa-
recerem espontaneamente em audiência, o que supre 
a citação nos termos do art. 214, § 1º, do CPC. Alega 
que o oferecimento de contestação sem procuração 
enseja o desentranhamento da peça de defesa e induz 
à revelia. Pondera que, no caso, não há falar em novo 
prazo para apresentação de defesa. Pede a concessão do 
efeito suspensivo. Requer o provimento do recurso para 
reformar a decisão agravada, reconhecendo a ciência 
inequívoca dos réus sobre o processo, ao comparecerem 
espontaneamente em audiência, o que supre a citação, e 
para decretar a revelia. 

Analisando com acuidade os autos, tenho que 
assiste parcial razão ao agravante. 

Pela análise dos autos, verifico que o agravante 
ajuizou ação reivindicatória em face dos agravados 
(f. 30/36-TJ) e que, designada audiência de justificação 
(f. 49-TJ), os agravados compareceram espontaneamente 
na referida audiência, haja vista que os mandados de 
citação foram devolvidos sem cumprimento (f. 47/48-TJ), 
e apresentaram contestação (f. 20/23-TJ), representados 
por defensor público municipal. 

De fato, como alega o agravante, no caso, o 
comparecimento espontâneo dos réus na audiência 
supriu a ausência de citação, nos termos do art. 214, 
§ 1º, do CPC:

Art. 214. Para a validade do processo, é indispensável a 
citação inicial do réu. 
§ 1º O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, 
a falta de citação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

Agravo regimental no agravo em recurso especial. Ação anula-
tória de ação reivindicatória. Violação do art. 535 do CPC. 
Prequestionamento. Súmula 211/STJ. Súmula 7/STJ. Vício na 
citação. Comparecimento espontâneo. Ausência de prejuízo 
à defesa. Multa do [...] 3 - O comparecimento espontâneo do 
réu supre eventual ausência de citação. Súmula 83/STJ. 4 - 
Só se declara a nulidade da citação quando houver prejuízo 
à defesa. Precedentes. [...] 8 - Agravo regimental improvido. 
(AgRg no AREsp 90.643/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 
Turma, j. em 27.03.2014, DJe de 14.04.2014.)

Tributário. Processual civil. Embargos de declaração rece-
bidos como agravo regimental. Execução fiscal. Compare-
cimento espontâneo do advogado do executado. Citação 
suprida. Caso de interrupção do prazo prescricional. Art. 174 
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tida por defensor público - Procuração - Desnecessidade. 
[...] - É prerrogativa do defensor público representar a parte 
em feito administrativo ou judicial, independentemente de 
mandato. Dicção do art. 74, inciso XI, da Lei Complementar 
Estadual nº 65/03 e do art. 16 da Lei 1.060/50. Recurso 
provido. (Agravo de Instrumento Cível 1.0024.08.150161-
1/001, Rel.ª Des.ª Heloísa Combat, 4ª Câmara Cível, j. em 
14.06.2012, publicação da súmula em 19.06.2012.)

Assim, não há falar em revelia, devendo a contes-
tação ser reentranhada aos autos e o feito prosseguir, não 
se exigindo nova citação nem juntada de procuração. 

Tais questões são de ordem pública e podem ser 
levantadas de ofício pelo Tribunal, como ora faço. 

Logo, ao presente recurso, deve ser dado parcial 
provimento. 

Dispositivo.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso, 

apenas para dispensar nova citação dos réus, ora agra-
vados, e, de ofício, determino o reentranhamento aos 
autos da contestação do Defensor Público que assiste os 
agravados, independentemente de procuração, prosse-
guindo-se o feito como de direito. 

Custas recursais, ao final, pelo vencido. 

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

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

Agravo regimental em recurso especial. Advogado. Ausência 
de procuração ou nomeação. Súmula 115/STJ. Núcleo de 
prática jurídica. Equiparação com a Defensoria Pública. 
Descabimento. [...] 3. A Defensoria Pública, por força das 
atribuições expressas na legislação de regência da insti-
tuição, pode atuar na defesa de seus assistidos ou represen-
tados, razão pela qual seus integrantes, uma vez investidos 
no cargo de defensor público, podem atuar em juízo sem a 
exibição de procuração ou de nomeação. [...] 5. Agravo regi-
mental improvido. (AgRg no AREsp 11.931/DF, Rel. Ministro 
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 12.03.2013, DJe de 
19.03.2013.)

Agravo regimental - Partes representadas pela Defensoria 
Pública - Procuração - Desnecessidade - Lei nº 1.060/50, 
art. 16 - Direito civil - Agravo de instrumento - Execução - 
Fraude - Ausência de prequestionamento - Aplicabilidade 
das Súmulas 211/STJ e 282, 356/STF - Impossibilidade 
de reexame de provas - Inteligência do Enunciado 7/STJ - 
Dissídio não configurado - Agravo improvido. (AgRg no Ag 
779.152/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Quarta Turma, j. 
em 19.06.2007, DJ de 29.06.2007, p. 635.)

Processual civil. Medida cautelar. Pretensão única de viabi-
lizar o processamento de recurso especial que ficou retido 
por força do art. 542, § 3º, do CPC. Presença dos pres-
supostos autorizadores. Procedência. Defensoria Pública. 
Desnecessidade de procuração. Lei nº 1.060/50. [...] 2. A 
Lei nº 1.060/50 garante aos defensores públicos atuarem em 
juízo sem a necessidade de juntar aos autos instrumento de 
procuração. 3. Ambos os pressupostos autorizadores da ação 
cautelar encontram-se convincentemente demonstrados, não 
sendo visualizado risco de se criar situação fática irreversível 
ante a circunstância deste provimento cautelar ser outor-
gado, viabilizando-se o processamento do recurso especial. 
4. Medida cautelar procedente. (MC 9.189/RJ, Rel. Ministro 
José Delgado, Primeira Turma, j. em 03.03.2005, DJ de 
28.03.2005, p. 185.)

No mesmo sentido, entende este Tribunal:

Ementa: Apelação cível. Defensoria Pública. Usucapião. 
Imóvel objeto de sucessão. Inadequação da via eleita. 
Ausência de interesse de agir. 1. Nos termos do § 5º do art. 5º 
da Lei 1.060/50, o Defensor Público terá direito ao prazo 
em dobro, para a prática de todo e qualquer ato processual, 
cabendo-lhe, ainda, a prerrogativa de ser intimado pessoal-
mente. 2. Em razão das atribuições expressas na legislação de 
regência da instituição, a Defensoria Pública pode atuar na 
defesa de seus assistidos ou representados, sem a exibição de 
procuração ou de nomeação. 3. Deve ser mantida a sentença 
que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta 
de interesse de agir, quando o objetivo da parte autora 
na ação de usucapião é o reconhecimento de domínio de 
bem imóvel já adquirido em decorrência de sucessão here-
ditária e de cessão de direitos hereditários. (Apelação Cível 
1.0701.08.216629-2/001, Rel. Des. Wagner Wilson, 16ª 
Câmara Cível, j. em 10.04.2014, publicação da súmula em 
28.04.2014.)

Ementa: Agravo de instrumento - Ação de prestação de contas 
- Perícia - Requerimento do autor - Beneficiário da assistência 
judiciária gratuita - Responsabilidade do Estado - Parte assis-

Indenização por danos morais e 
materiais - Estabelecimento comercial - 

Churrascaria - Playground sem monitoramento - 
Acidente com criança - Fratura de braço - Dever 

de indenizar - Não cabimento - Negligência 
do pai - Culpa in vigilando

Ementa: Ação de indenização. Danos materiais e morais. 
Criança acidentada. Área de lazer. Estabelecimento 
comercial. Requisitos não comprovados. Negligência do 
pai. Excludente de responsabilidade. Manutenção.

- “Dentro de tais circunstâncias, não se afigura legítimo 
acusar a requerida de falha na prestação do serviço por 
falta de cuidado e do dever de vigilância em relação ao 
menor, sob alegação de não monitoramento de brin-
quedo colocado à disposição dos clientes em seu estabe-
lecimento, pois os pais devem ser os maiores protetores 
dos filhos, prevendo situações de risco, agindo sempre 
com cautela e zelo, a fim de evitarem as mazelas a que 
estão os infantes expostos, a todo o tempo e em todo 
lugar”.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0194.12.004718-9/001 - 
Comarca de Coronel Fabriciano - Apelantes: Genitor 
e outro, menor representado pelo genitor - Apelada: 
Churrascaria Encantado Ltda. - Relator: DES. ALBERTO 
HENRIQUE

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2014. - Alberto 
Henrique - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO HENRIQUE - Relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença, 

f. 140/143, que, nos autos da ação de indenização por 
danos morais e materiais que o genitor e menor movem 
contra a Churrascaria Encantado Ltda., julgou impro-
cedente o pedido, ao fundamento de não ter o autor 
comprovado os danos causados pela requerida, mas, 
ao contrário, comprovou a negligência dos pais, que 
deixaram a criança no playground do estabelecimento 
comercial sem a companhia de um adulto, oportunidade 
em que se acidentou.

Apelam os autores buscando a reforma da r. 
sentença, com a alegação de que a requerida não 
procurou neutralizar as condições inseguras do local, 
como, por exemplo, deixando um adulto para “tomar 
conta do local”, onde estavam os brinquedos, o que leva 
à procedência do pedido, porque comprovados os danos 
morais e materiais suportados pelo autor. Reitera que a 
requerida, na qualidade de fornecedora de serviços, tem 
a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos 
usuários do seu estabelecimento, nos termos do art. 14 
do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões ofertadas, f. 153 e seguintes.
É o relatório.
Voto.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pres-

supostos para a sua admissibilidade.
Trata-se de ação de indenização por danos mate-

riais e morais, ajuizada por um menor, representado por 
seu pai, ao argumento de que teria ido ao restaurante da 
requerida, onde existe um playground, local onde deixou 
o seu filho de cinco anos brincando, vindo este a cair dos 
brinquedos, quebrando um dos braços, o que lhes causou 
danos morais e materiais passíveis de indenização.

O pedido foi julgado improcedente por ter o d. 
Magistrado certificado que a criança se acidentou por 
negligência do pai, que, mesmo sabendo que ali não 
existia adulto para cuidar o seu filho pequeno, deixou 
lá a criança, enquanto ele, o pai, se alimentava, sendo 
que aquele veio a se acidentar no local, quebrando um 
dos braços.

Para que se impute a alguém obrigação de inde-
nizar, há que se observar a presença de alguns pressu-
postos, quais sejam: a existência do dano, a conduta 
ilícita e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o 
resultado lesivo.

Os danos, tanto material, quanto moral, são 
indiscutíveis. O menor sofreu lesões físicas que, por sua 
vez, certamente, acabaram causando grande sofrimento 
aos pais, além de gerar despesas médicas indispensá-
veis ao tratamento do ofendido. O nexo de causalidade 
também é patente, na medida em que os danos decor-
reram diretamente do acidente envolvendo as partes.

No entanto, o que, a meu ver, inexiste, no caso dos 
autos, a conduta ilícita da apelada.

Para que seja caracterizado o ato ilícito, é neces-
sário que a conduta do agente se enquadre no conceito 
legal disposto no art. 186 do Código Civil, que assim 
se encontra redigido: “Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 
comete ato ilícito”.

A conduta voluntária, comissiva ou omissiva, do 
causador do dano capaz de ser apontada como ilícita, é 
aquela qualificada pelo elemento subjetivo, caracterizado 
pela existência de culpa ou dolo do agente.

A culpa stricto sensu é característica do comporta-
mento da pessoa que age de forma equivocada, mas sem 
a intenção de lesar ou violar o direito de outrem. Ela pode 
se caracterizar tanto através de uma ação, quanto de uma 
omissão, e revela-se através de imperícia, imprudência 
ou negligência.

No caso dos autos, tenho que a conduta revestida 
de culpa foi exatamente a do pai do menor, que se omitiu 
no que se refere aos cuidados que deveria dispensar 
ao filho menor, com cinco anos de idade, deixando-o 
sozinho no playground do restaurante, onde sabia não 
existia nenhum adulto para vigiá-lo.

A vigilância que deveria exercer sobre a criança 
não constitui uma mera obrigação moral. Trata-se, na 
verdade, de um dever legal, previsto no Código Civil:

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos 
filhos menores:
I - dirigir-lhes a criação e educação;
II - tê-los em sua companhia e guarda; [...].

Agiu o pai neste caso, com culpa in vigilando, 
contribuindo de forma exclusiva para o acidente.

Como ressaltou o douto representante do Ministério 
Público, f. 85:

Dentro de tais circunstâncias, não se afigura legítimo acusar 
a requerida de falha na prestação do serviço por falta de 
cuidado e do dever de vigilância em relação ao menor, sob 
alegação de não monitoramento de brinquedo colocado à 
disposição dos clientes em seu estabelecimento, pois os pais 
devem ser os maiores protetores dos filhos, prevendo situa-
ções de risco, agindo sempre com cautela e zelo, a fim de 
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conformidade da ata dos julgamentos em, à unanimi-
dade, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2014. - José de 
Carvalho Barbosa - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - Trata-se de 
apelação cível, interposta por Nivaldir Benedito da Costa 
nos autos da ação de reparação de danos materiais e 
morais movida em face de Piquetur Passagens e Turismo 
Ltda., perante o Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e da 
Infância e Juventude da Comarca de Cambuí, tendo em 
vista a sentença à f. 228/230, que julgou improcedente 
o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados 
em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos 
termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões recursais às f. 233/237, defende o 
autor a reforma da sentença, sustentando que o acidente 
ocorreu por culpa do motorista da empresa requerida, 
que agiu com imprudência e negligência, pois “não guar-
dava distância de segurança lateral e frontal entre o seu e 
os demais veículos da pista de rodagem”.

Pede o provimento do recurso para que seja julgado 
procedente o pedido inicial.

Contrarrazões às f. 240/243.
É o relatório.
Conheço do recurso.
A controvérsia posta nos autos cinge-se a aferir se 

é, de fato, da parte ré/apelada a responsabilidade pelo 
acidente de trânsito em que se envolveram os veículos 
das partes, como afirma o autor/apelante, pretendendo, 
dessa forma, modificar a sentença recorrida que julgou 
improcedente seu pedido inicial.

E tenho que razão não lhe assiste, data venia.
Infere-se dos autos que, no dia 13.01.2010, 

enquanto trafegavam pela BR 381, na altura do Km 
905,9, o automóvel identificado no boletim de ocor-
rência acostado às f. 10/13, de propriedade da empresa 
ré, colidiu na traseira do veículo motocicleta, ali também 
identificado, de propriedade do autor/apelante.

Em face de tal circunstância, unicamente batida na 
traseira, sustenta o autor ser do condutor do veículo da ré 
a culpa pelo acidente.

Embora seja mesmo presumida, como sabido, a 
culpa de quem bate na traseira de outro veículo, certo é, 
no entanto, que essa presunção de culpa pode ser afas-
tada mediante prova inequívoca em sentido contrário.

E é esse o caso dos autos.
Extrai-se do relato dos fatos contido no boletim 

de ocorrência antes citado, expedido pela Polícia Rodo-
viária Federal (f. 10/13), ter sido o autor o causador do 
acidente, pois revela ter ele entrado, repentinamente, 
com sua motocicleta na frente do veículo da empresa ré, 
numa manobra de mudança de faixa para ultrapassar um 

Reparação de danos - Acidente de trânsito - 
Mudança repentina de faixa - Abalroamento 

na parte traseira do veículo - Boletim de 
ocorrência - Presunção relativa de veracidade - 

Ônus da prova - Incumbência do autor - Não 
ocorrência - Improcedência do pedido

Ementa: Apelação cível. Ação de reparação de danos 
materiais e morais. Acidente de trânsito. Colisão na 
traseira. Presunção de culpa desconstituída. Boletim de 
ocorrência. Presunção relativa de veracidade não afas-
tada. Ônus probatório do autor. Art. 333, I, do CPC. 
Improcedência do pedido inicial. Recurso desprovido. 

- A presunção de culpa de quem bate na traseira de outro 
veículo é afastada mediante prova inequívoca em sentido 
contrário. 

- O boletim de ocorrência é dotado de presunção rela-
tiva de veracidade, incumbindo ao autor, que nele 
figura como responsável pelo acidente, desconstituir tal 
presunção, comprovando que não é dele a responsabi-
lidade pela colisão, nos termos do art. 333, I, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0106.10.008100-4/001 - Co-
marca de Cambuí - Apelante: Nivaldir Benedito da Costa 
- Apelado: Piquetur Passagens e Turismo Ltda. - Relator: 
DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

evitarem as mazelas a que estão os infantes expostos, a todo 
o tempo e em todo lugar.
Dessa forma, tenho que a culpa pelo acidente não pode ser 
imputada à requerida, se os pais tinham plena consciência de 
que a criança não estava sendo vigiada por um funcionário, e 
mesmo assim permitiram que ela ali permanecesse brincando.

Com efeito, neste caso, não se poderia exigir da 
apelada nenhuma outra conduta.

Neste caso, a conduta omissiva do pai do menor 
foi crucial para que o acidente ocorresse, o que leva a 
afastar a obrigação indenizatória do apelado.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, para 
manter inalterada a r. sentença.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS GOMES DA MATA 
e JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. em 
08.11.2012, publicação da súmula em 14.11.2012).

Ação de indenização. Acidente de trânsito. Danos. Responsa-
bilidade civil. Ausência de culpa. Ônus da prova. - A respon-
sabilidade civil é composta por três elementos indissociáveis, 
quais sejam o ato ilícito, o dano efetivo e o nexo de causa-
lidade; à míngua da demonstração de qualquer deles, fica 
afastado o dever de indenizar, não aperfeiçoada, assim, a 
trilogia estrutural do instituto. - Sendo do autor os ônus 
da prova do fato constitutivo do seu direito e deles não se 
desincumbindo a contento, impõe-se a improcedência do seu 
pedido (Apelação Cível 1.0702.00.036417-5/001, Rel. Des. 
Antônio de Pádua, 14ª Câmara Cível, j. em 23.08.2012, 
publicação da súmula em 06.09.2012).

Ação de reparação de danos materiais. Acidente de trânsito. 
Art. 333, I, do CPC. Parte autora que não se desincumbiu 
do ônus da prova. - De acordo com o art. 333 do Código 
de Processo Civil, é dever de quem alega ter sofrido um 
dano, oriundo de uma conduta ilícita, o ônus da prova, 
razão pela qual, dele não se desincumbindo, o pleito inde-
nizatório deve ser julgado improcedente (Apelação Cível 
1.0024.07.431774-4/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, 9ª 
Câmara Cível, j. em 14.08.2012, publicação da súmula em 
03.09.2012).

Tem-se, assim, que não existe nos autos prova sufi-
ciente para elidir a presunção de veracidade do boletim 
de ocorrência lavrado por policial rodoviário federal 
que compareceu ao local do acidente, motivo pelo qual 
não há como reconhecer que tenha sido causado pelo 
condutor do veículo da empresa ré, como quer o autor, 
afastando a prova produzida no sentido de que referido 
acidente ocorrera em razão da repentina mudança de 
faixa, com sua motocicleta, entrando à frente do veículo 
da ré, ocasionando a colisão deste em sua traseira.

Cumpre registrar ainda que, não tivesse ele, autor, 
mudado de faixa repentinamente, o veículo da parte ré, 
inquestionavelmente, teria seguido tranquilamente pela 
pista sem que houvesse nenhuma colisão.

Com efeito, não tendo o autor se desincumbido do 
ônus que lhe competia, não há mesmo como possa seu 
pedido ser acolhido.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo inalterada a sentença.

Custas, pelo autor/apelante, suspensa a exigibili-
dade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES NEWTON TEIXEIRA CARVALHO e 
CLÁUDIA MAIA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .

veículo de carga à sua frente, desse modo interceptando 
a passagem do veículo da ré, que vinha em sua reta-
guarda, conduta essa que afasta aquela presunção de 
culpa do condutor do veículo da parte ré, que acabou 
batendo em sua traseira.

Consta do referido boletim de ocorrência que, na 
versão do condutor do veículo da ré, o autor mudou de 
faixa repentinamente, entrando à frente de seu veículo, 
impedindo-o de evitar a colisão. 

E veja-se que desse mesmo boletim de ocorrência 
também consta a versão do autor, que não contesta 
aquela do condutor do veículo da ré, tendo pelo contrário 
a confirmado, apenas acrescentando, para justificar-se, 
que teria sinalizado aquela sua manobra repentina de 
mudança de faixa.

Ora, é sabido que é do autor o ônus da prova dos 
fatos constitutivos de seu direito, consoante regra do 
art. 333, I, do CPC.

Com efeito, restando afastada, tendo em vista a 
dinâmica dos fatos relatada no citado boletim de ocor-
rência, aquela presunção de culpa da batida na traseira 
em que se baseia o pedido indenizatório do autor, tem-se 
que lhe competia a produção de prova que fosse capaz 
de desconstituir a presunção de veracidade de que goza, 
como também é sabido, aquele boletim de ocorrência.

E desse ônus probatório ele, autor, não se 
desincumbiu; veja-se que, quando da realização da 
audiência de instrução e julgamento, declarou não ter 
outras provas a produzir (f. 216).

A respeito da questão versada nos autos os 
seguintes precedentes:

Acidente de trânsito. Responsabilidade da empresa locadora. 
Boletim de ocorrência feito por policial rodoviário, o qual 
chegou poucos minutos após o evento. Precedentes. Súmula 
n° 492 do Supremo Tribunal Federal. 1 - O boletim de ocor-
rência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou 
ao local minutos após o acidente, serve como elemento de 
convicção para o julgamento da causa, não se equiparando 
com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte. 
2 - ‘A empresa locadora de veículos responde, civil e soli-
dariamente com o locatário, pelos danos por este causados 
a terceiro, no uso do carro locado’ (Súmula n° 492, do 
Colendo Supremo Tribunal Federal). 3 - Recurso especial não 
conhecido (REsp 302462/ES, Rel. Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito, Terceira Turma, j. em 15.10.2001, DJ de 
04.02.2002, p. 351).

Acidente de trânsito. Reparação de danos. Boletim de ocor-
rência insuficiente à comprovação da culpa do réu. Ônus da 
prova. Art. 333, I, do CPC. Improcedência do pedido. - No 
caso de indenização, por acidente de trânsito, é imperioso que 
se comprove a culpa pela ocorrência do sinistro. Inexistindo, 
nos autos, prova de ser a conduta do requerido a causadora 
do acidente, não há como se atribuir a ele a responsabilidade 
pelo ressarcimento dos danos eventualmente experimentados 
pela autora (Apelação Cível 1.0024.05.649682-1/001, Rel. 
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constituía de bem de família, portanto, impenhorável e 
(iii) declarar o excesso de execução e fixar o valor devido 
em R$26.281,80 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e 
um reais e oitenta centavos). Condenou o embargante ao 
pagamento das custas processuais e honorários advoca-
tícios arbitrados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), 
suspendendo, porém, a exigibilidade, por litigar a parte 
com os benefícios da gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante argumenta que as notas 
promissórias foram emitidas pelos apelados e que “a 
simples omissão quanto à data da emissão dos títulos 
executados” não enseja a nulidade das cártulas. 

Acrescenta que a alegação de que o bem imóvel 
constrito na execução é considerado pequena proprie-
dade rural e, por isso, estaria imune à penhora, não 
coaduna com a realidade porque não há prova nos 
autos dessa condição, pois, os recorridos “não juntaram 
nos autos epigrafados nenhuma foto da propriedade, 
demonstrando seu uso, não juntaram nenhuma nota 
fiscal de compra de materiais utilizados na propriedade, 
demonstrando que retiram dali o seu sustento” (f. 159), 
devendo ser mantida a constrição.

Aduz que os apelados realizam negócios que não 
decorrem da atividade rural, demonstrando que o bem 
em questão pode ser penhorado, sob pena de enriqueci-
mento ilícito dos devedores.

Afirma que não há demonstração de quitação 
parcial do débito, uma vez que os recorridos não apre-
sentaram recibo, além do que a comprovação de um 
depósito na conta do apelante não tem relação com o 
objeto dos autos, referindo-se a outra transação.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para 
que, com a reforma da sentença, sejam totalmente rejei-
tados os embargos à execução.

Contrarrazões às f. 167/175, em que os apelados 
defendem a manutenção do decisum.

Relatado, examino, e, ao final, decido.
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, conheço do recurso.
Após detida análise da irresignação recursal, noto 

que se cinge (i) à nulificação de duas notas promissó-
rias, por não cumprirem com os requisitos formais de vali-
dade, (ii) à liberação da penhora promovida pelo Juízo 
de primeiro grau, por entender que o imóvel constrito é 
impenhorável, já que considerado como sendo bem de 
família e (iii) ao reconhecimento do excesso de execução.

Com relação à nulidade das notas promissórias 
encartadas às f. 13 e 15, verifico que, com relação à 
primeira delas, o Julgador primevo reconheceu sua nuli-
dade por ausência de assinatura do sacador, e, quanto 
à segunda, por não constar do título a data de emissão.

A propósito do tema, a Lei Uniforme de Genebra, 
promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 57.663/66, 
estabeleceu, em seu art. 75, os requisitos de validade da 
nota promissória:

Art. 75 - A nota promissória contém: 

Nota promissória - Requisitos formais - 
Propriedade rural - Impenhorabilidade - Bem 

de família - Pequena propriedade

Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Nota 
promissória. Requisitos formais. Data da emissão e assi-
natura do sacador. Ausência. Título ineficaz. Constrição 
de imóvel. Propriedade rural. Alegação de impenhorabi-
lidade. Bem de família. Pequena propriedade. Sentença 
mantida. Recurso não provido.

- Segundo o art. 75, incisos VI e VII, da Lei Uniforme 
de Genebra, promulgada no Brasil pelo Decreto 
nº 57.663/66, são os requisitos de eficácia da nota 
promissória, respectivamente, a data da emissão da 
cártula e a assinatura do sacador, sem os quais a mesma 
perde sua exigibilidade. 

- Se o bem penhorado tratar-se de propriedade rural 
com área inferior a um módulo fiscal, há de se consi-
derar como sendo pequena propriedade, nos termos do 
art. 4º, inciso II, da Lei nº 8.629/93 e, somada a circuns-
tância de que serve ao sustento da família, não pode ser 
penhorada, a teor da proibição inserta no art. 1º, pará-
grafo único da Lei nº 8.009/90 c/c art. 649, inciso VIII, 
do Código Civil.

Sentença mantida. Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0016.12.008682-8/001 - Co-
marca de Alfenas - Apelante: Reinaldo Simão Lopes - 
Apelados: Ademir José da Freiria e outra, Lenilda Can-
dida dos Reis da Freiria - Relatora: DES.ª MARIÂNGELA 
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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Mariângela 
Meyer - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIÂNGELA MEYER - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por Reinaldo Simão Lopes contra 
a sentença de f. 146/151, proferida pelo MM. Juiz da 
1ª Vara Cível da Comarca de Alfenas que, nos autos 
dos embargos opostos à execução movida em face de 
Ademir José da Freiria e Lenilda Cândida dos Reis da 
Freiria, acolheu em parte o incidente para (i) reconhecer 
a inexigibilidade das notas promissórias de f. 13 e 15, 
da execução em apenso, (ii) determinar a liberação 
da penhora que recaiu sobre bem de propriedade dos 
embargantes, entendendo o Julgador primevo que se 
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presumível mandato tácito do devedor, possa completar a 
omissão existente no título, no que alude à data em que foi 
passada, desde que o faça até o ajuizamento da execução, 
sem o que fica o título desvestido de cambiaridade a embasar 
execução (Apelação Cível 1.0382.11.008923-4/001, Rel. 
Des. Antônio de Pádua, 14ª Câmara Cível, j. em 07.03.2013, 
publ. em 19.03.2013).

Embargos à execução. Nota promissória. Data de emissão. 
Requisito essencial. Ausência. Descaracterização como título 
executivo. - A ausência dos requisitos essenciais previstos do 
art. 75 da Lei Uniforme de Genebra descaracteriza a nota 
promissória como título executivo. Recurso provido (Apelação 
Cível 1.0145.08.448218-4/002, Rel. Des. Alvimar de Ávila, 
12ª Câmara Cível, j. em 23.01.2013, publ. em 04.02.2013).

Nesse tocante, por não constar a data de emissão 
na cártula de f. 13-apenso, bem como a assinatura do 
emitente no título de f. 15-apenso, há de prevalecer a 
decisão objurgada que reconheceu sua nulidade.

Quanto à quitação parcial do débito, ao contrário 
do alegado pelo recorrente, há prova de que foi depo-
sitado na sua conta, pelos recorridos, o valor descrito 
à f. 15, não havendo elementos outros que infirmem o 
documento em questão, não se admitindo a afirmação 
feita pelo apelante de que os apelados “não apresen-
taram nenhum recibo” (f. 163).

Por fim, no que diz respeito à impenhorabilidade da 
propriedade rural dos recorridos, é de se observar que o 
art. 5º, inciso XXVI, da Carta Magna assegurou:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual-
quer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estran-
geiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes:
[...]
XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em 
lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua ativi-
dade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o 
seu desenvolvimento;

De modo geral, o bem de família está protegido 
da expropriação, nos termos da Lei nº 8.009/90, que 
tem por objetivo a manutenção da dignidade e a sobre-
vivência do devedor e de sua unidade familiar, privile-
giando, como não poderia deixar de ser, o direito funda-
mental previsto no art. 6º da Constituição da República.

Sobre esse tema, o art. 1º, parágrafo único, da Lei 
nº 8.009/90 prescreve que: 

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo 
de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra 
natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos 
que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipó-
teses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel 
sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as 
benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, 
inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a 
casa, desde que quitados.

1 - Denominação ‘Nota Promissória’ inserta no próprio texto 
do título e expressa na língua empregada para a redação 
desse título; 
2 - A promessa pura e simples de pagar uma quantia deter-
minada; 
3 - A época do pagamento; 
4 - A indicação do lugar em que se deve efetuar o paga-
mento; 
5 - O nome da pessoa a quem ou a ordem de quem deve 
ser paga; 
6 - A indicação da data em que e do lugar onde a nota promis-
sória é passada; 
7 - A assinatura de quem passa a nota promissória (subscritor) 
(grifei).

Por sua vez, o art. 76 da mesma legislação estabelece:

Art. 76. O título em que faltar algum dos requisitos indicados 
no artigo anterior não produzirá efeito como nota promis-
sória, salvo nos casos determinados das alíneas seguintes.
A nota promissória em que se não indique a época do paga-
mento será considerada à vista.
Na falta de indicação especial, o lugar onde o título foi 
passado considera-se como sendo o lugar do pagamento 
e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da 
nota promissória.
A nota promissória que não contenha indicação do lugar 
onde foi passada considera-se como tendo-o sido no lugar 
designado ao lado do nome do subscritor (grifei).

Nota-se que as cártulas em apreço não contêm 
todos os requisitos que lhe conferem validade e eficácia, e 
os vícios observados não se inserem nas hipóteses excep-
cionais contidas no dispositivo alhures, mostrando-se 
acertada a sentença que decretou a nulidade das notas 
promissórias de f. 13 e 15.

A esse respeito, já decidiu esta Corte Revisora:

Recurso adesivo. Deserção. Não conhecimento. Apelação 
cível. Embargos de devedor. Nota promissória. Falta de indi-
cação da data de emissão. Requisito formal. Perda da eficácia 
executiva do título. Extinção da execução. Honorários advo-
catícios. Art. 20, § 4º, do CPC. - I - O preparo é requisito 
objetivo de admissibilidade do recurso de apelação e deve 
ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena 
de deserção, a impedir o conhecimento do recurso. II - A Lei 
Uniforme de Genebra, promulgada no Brasil pelo Decreto 
nº 57.663/66, estabelece em seu art. 75 os requisitos da 
nota promissória, entre eles a data da emissão, sem os quais 
a mesma perde sua eficácia executiva. III - É nula a execução 
desprovida de título que represente obrigação líquida, certa 
e exigível. IV - O arbitramento da verba honorária em causas 
em que não há condenação deve observar os ditames do 
art. 20, § 4º, do CPC, revelando-se adequada a fixação em 
montante compatível com o porte da demanda e o trabalho 
profissional realizado (Apelação Cível 1.0223.11.022912-
5/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. em 
03.09.2013, publ. em 06.09.2013).

Civil e processual civil. Execução. Nota promissória. Data de 
emissão. Ausência. Formalidade essencial. Processo extinto. 
Sentença confirmada. - A ausência da data de emissão na 
nota promissória, por se cuidar de requisito essencial à sua 
validade, a descaracteriza como título de crédito. - A matéria 
vem sendo apreciada e decidida pelo STJ, em consonância 
com precedentes do STF, no sentido de que nada obsta, entre-
tanto, a que o portador da cártula, de boa-fé, munido de 
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Por sua vez, o art. 629, inciso VIII, do Código Civil, 
acrescenta: 

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
[...]
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família; (Redação dada pela Lei 
nº 11.382, de 2006).

A definição de pequena propriedade rural, no orde-
namento jurídico pátrio, encontra-se encetada no art. 4º, 
inciso II, da Lei nº 8.629/93, que dispõe sobre a desapro-
priação por interesse social para fins de reforma agrária:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qual-
quer que seja a sua localização, que se destine ou possa se 
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, 
florestal ou agro-industrial;
II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:
a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) 
módulos fiscais;

Os módulos fiscais são variáveis de acordo com 
cada município e, nesse tocante, prescreve a Instrução 
Normativa nº 20/80, do INCRA, que, no Município de 
Alterosa, o módulo fiscal corresponde a 26 hectares 
(http://www.incra.gov.br/index.php/institucionall/legis-
lacao--/atos-internos/instrucoes/file/129-instrucao-espe-
cial-n-20-28051980).

Cotejando a escritura pública referente às proprie-
dades penhoradas (f. 18/18-v., 19/19-v. e 43 do apenso), 
nota-se que as mesmas possuem área total de 4,66 ha, ou 
seja, correspondem a 0,17 módulo fiscal, concluindo-se 
que se enquadram no conceito de pequena proprie-
dade rural.

Outrossim, como salientado pelo Juízo primevo, as 
testemunhas foram uníssonas ao declarar que os recor-
ridos se utilizam das propriedades no desenvolvimento 
de atividade agrícola em regime de economia familiar 
(f. 98/99 e 128), estando os bens, portanto, salvaguar-
dados da constrição judicial, não havendo reparo a ser 
feito na sentença quanto a esse aspecto.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, 
mantendo-se inalterada a r. sentença objurgada que, 
com acerto, soube dar adequado desate à lide.

Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigi-
bilidade, todavia, em razão da gratuidade judiciária que 
lhe foi concedida.

É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES VICENTE DE OLIVEIRA SILVA e ÁLVARES 
CABRAL DA SILVA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Conflito negativo de competência - Ação de 
divórcio - Competência territorial - Natureza 

relativa - Alegação de ofício pelo Juiz - 
Impossibilidade - Exceção de incompetência 

relativa - Não oposição pela parte 
ré - Prorrogação de competência - Art. 114 

do Código de Processo Civil - Incidência

Ementa: Conflito negativo de competência. Ação de di-
vórcio. Competência territorial e relativa. Impossibilidade 
de alegação de ofício pelo juiz. Art. 114 do CPC. Pror-
rogação de competência. Conflito de competência aco-
lhido.

- A competência de foro, isto é, territorial, tem natureza 
relativa, o que impede sua alegação, de ofício, pelo juiz, 
o qual está condicionado, nos termos do art. 114 do CPC, 
à oposição da exceção declinatória de foro pela parte 
interessada, nos casos e prazos legais. Não havendo tal 
arguição, ocorrerá, de acordo com o mesmo dispositivo, 
o fenômeno da “prorrogação de competência”, o qual 
torna territorialmente competente para o processamento 
e julgamento da ação determinado foro que inicialmente 
não o era. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.14.014394-
2/000 - Comarca de Contagem - Suscitante: Juiz de Di-
reito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Contagem - Suscitado: Juiz de Direito da Comarca de 
Ouro Branco - Interessados: J.B.G.F., E.A.F.G. - 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 ACOLHER O 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014. - Geraldo 
Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GERALDO AUGUSTO - Tratam os autos 
de conflito negativo de competência suscitado pela d. 
Juíza da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Contagem, em que aponta como competente para 
processar e julgar a ação de divórcio o Juízo da Vara 
Única da Comarca de Ouro Branco.

Aduz a Juíza suscitante, em síntese, que a decisão 
ora objeto da suscitação baseou-se em pedido das partes 
para que os autos fossem remetidos a Contagem; que, 
pela regra processual própria e adequada, dever-se-ia 
juntar o incidente de exceção de incompetência pela 
parte interessada em tempo e modo adequados; que se 
trata de competência territorial, relativa e prorrogável, 
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União estável - Homem casado - Simultaneidade 
de relação marital - Separação de fato - Ausência 

de prova - Reconhecimento jurídico da união - 
Impossibilidade - Inexistência dos requisitos

Ementa: Apelação cível. Homem casado. Separação de 
fato. Ausência de prova. União estável. Reconhecimento. 
Impossibilidade. Pedido julgado improcedente.

- O relacionamento afetivo da apelante com o seu amado 
não se enquadra no conceito de união estável, visto que 
o princípio da monogamia, que rege as relações afetivas 
familiares, impede o reconhecimento jurídico de um rela-
cionamento afetivo paralelo ao casamento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.12.015480-6/001 - 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: I.A.C.H. 
- Apelado: E.C. - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Fernando 
Caldeira Brant - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Trata-se de 
recurso de apelação interposto contra a r. sentença de 
f. 102/109, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª 
Vara Cível da Comarca de Conselheiro Lafaiete, que, 
nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de 
união estável c/c alimentos ajuizada por I.A.C.H. em face 
de E.C., julgou improcedente o pedido inicial, conde-
nando a autora ao pagamento das custas processuais 
e dos honorários advocatícios em favor do procurador 
do réu, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), suspensa 
a exigibilidade em razão da justiça gratuita anterior-
mente concedida.

nos termos expressos do art. 112 c/c 114, CPC; que 
deve prevalecer o princípio da perpetuatio iurisdictionis, a 
competência é determinada no momento em que a ação 
é proposta, o que torna irrelevante qualquer modificação 
do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente. 

A MM. Juíza de Direito suscitada manifestou-se à 
f. 19-TJ.

Às f. 17/28-v.-TJ, o d. Procurador de Justiça mani-
festou-se pelo provimento do presente conflito.

É o relatório.
Examina-se o recurso.
No caso concreto e específico dos autos, verifica-se 

que a MM. Juíza de Direito suscitada, após alegações das 
partes, verificou que elas fizeram domicílio na Comarca 
de Contagem/MG, declinou da competência e deter-
minou a remessa dos autos para redistribuição à Vara de 
Família de Contagem/MG. 

Ocorre que correto está o entendimento da MM. 
Juíza de Direito suscitante e do próprio parecer do d. 
Procurador de Justiça, no sentido de que a competência de 
foro, isto é, territorial, tem natureza relativa, o que impede 
sua alegação, de ofício, pelo Juiz, o qual está condicio-
nado, nos termos do art. 114 do CPC, à oposição da 
exceção declinatória de foro pela parte interessada, nos 
casos e prazos legais. Não havendo tal arguição, ocor-
rerá, de acordo com o mesmo dispositivo, o fenômeno da 
“prorrogação de competência”, o qual torna territorial-
mente competente para o processamento e julgamento 
da ação determinado foro que inicialmente não o era. 

Registra-se que a única exceção à regra supraci-
tada encontra-se no art. 112, parágrafo único, do CPC, 
que trata da cláusula de eleição de foro nos contratos de 
adesão. Apesar de ser essa cláusula uma hipótese em 
que as partes convencionam o foro e, portanto, o juízo 
territorialmente competente para dirimir as controvérsias 
acaso surgidas, poderá o Juiz, vislumbrando sua nuli-
dade, declinar, de ofício, de sua competência, o que se 
justifica pela natureza peculiar dos contratos de adesão.

Entretanto, neste caso específico, desde que o 
autor ajuizou sua ação na Comarca de Ouro Branco e 
que a ré não ofereceu exceção de incompetência rela-
tiva, a questão acerca do foro competente para julgar a 
demanda não pode ser dirimida pela MM. Juíza suscitada 
por mero pedido das partes.

Frisa-se que a hipótese dos autos envolve diver-
gência acerca da Comarca competente para apreciar 
a demanda, isto é, o território/foro competente, critério 
relativo por natureza; e não a competência de juízo, por 
definição material e absoluta. 

Acrescenta-se que a impossibilidade de o magis-
trado alegar, de ofício, a incompetência relativa, é matéria 
sumulada pelo STJ, no verbete de número 33.

Desse modo, resta claro que a competência para 
apreciar e julgar a ação de divórcio a que se refere a causa 
principal é da Vara a que foi originariamente distribuída.

Com tais razões, acolhe-se o conflito negativo de 
competência, declarando competente o Juízo da Vara 
Única da Comarca de Ouro Branco.

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

Súmula - ACOLHERAM O CONFLITO NEGATIVO 
DE COMPETÊNCIA.

. . .
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período de sete anos em que conviveram, pleiteando 
ainda a meação dos bens adquiridos durante a cons-
tância da vida em comum e a fixação de alimentos em 
prol do filho do casal e dela própria.

Data venia, tenho que falece razão à recorrente.
Em razão do próprio regramento constitucional e 

infraconstitucional vigente, a exigência para o reconhe-
cimento da união estável é que ambos, o companheiro 
e a companheira, sejam solteiros, separados de fato ou 
judicialmente, ou viúvos, que convivam como entidade 
familiar, ainda que não sob o mesmo teto, excluindo-se, 
assim, para fins de reconhecimento de união estável, as 
situações de concomitância, isto é, de simultaneidade 
de relação marital (REsp 674176/PE - 6ª Turma - STJ - 
Relator: Ministro Nilson Naves - DJU de 31.08.2009).

Todavia, o conjunto probatório dos autos revela a 
existência de um relacionamento amoroso entre as partes, 
iniciado sob a forma de concubinato impuro, marcado 
por relacionamento dúplice do réu, ao contrário do que 
pretende fazer crer a apelante.

A certidão de f. 46 comprova o casamento entre 
o requerido e a Sra. E.C. Assim, não há que se falar em 
união estável entre a apelante e o Sr. E.C., visto que a 
data alegada pela apelante vai de encontro à época em 
que o réu se encontrava casado. Ademais, não cuidou a 
recorrente de comprovar, pelos documentos juntados aos 
autos, que seu alegado companheiro estava separado de 
fato de sua então esposa.

Inexistindo a affectio maritalis relativamente à 
apelante, com quem o recorrido mantinha relaciona-
mento amoroso paralelo ao casamento, incabível o reco-
nhecimento da união estável pretendida, porque, sendo 
esta uma entidade familiar, não pode subsistir paralela-
mente ao casamento em pleno vigor.

A propósito:

Ementa: Ação de reconhecimento e de dissolução de socie-
dade de fato. Homem casado. União estável. Requisitos. 
Ausência. - Se o companheiro se encontrava vinculado a 
casamento civil, e não tendo a companheira demonstrado 
a ocorrência de sua separação de fato, inexiste o reconheci-
mento da união estável, haja vista que a hipótese configura 
concubinato impuro não protegido pelo direito (Processo: 
1.0499.05.931466-0/001 - Relator: Des. Belizário de 
Lacerda - Data do julgamento: 17.01.2006 - Data da publi-
cação: 31.01.2006).

Ementa: Direito de família. Concubinato adulterino. União 
estável. Descaracterização. Sistematicidade do ordenamento 
jurídico. Ausência de separação de fato. I - Não pode ser 
considerada união estável aquela em que um dos conviventes 
é casado, e não separado de fato, mantendo, paralelamente 
ao concubinato, seu relacionamento matrimonial. II - Diante 
da coerência do ordenamento jurídico com a monogamia, 
não pode o Estado dar proteção, simultaneamente, a mais de 
uma família (Processo: 1.0521.02.018018-3/001 - Relator: 
Des. Manuel Saramago - Data do julgamento: 02.03.2004 - 
Data da publicação: 19.03.2004).

A autora apresentou recurso de apelação às 
f. 110/126, reiterando os argumentos postos na inicial. 
A apelante afirma que o Código Civil defende, em seu 
art. 1.723, que o requisito essencial para reconhecimento 
da união estável é a convivência pública, duradoura e 
contínua dos companheiros com o objetivo de consti-
tuir família.

Assevera que esse requisito está presente nos 
autos, deixando clara a existência de união estável entre 
as partes, inclusive com o objetivo de constituir família, 
sendo inegável a existência da referida entidade familiar.

Alega que, apesar de o requerido ter negado a exis-
tência de união estável e de o MM. Juiz a quo não ter reco-
nhecido a referida entidade familiar, as provas testemu-
nhais comprovam que o casal conviveu em união estável 
entre os anos de 2005 a 2012, sendo que, nesse tempo, 
a requerente e o requerido viveram, publicamente, juntos.

Ressalta que uma das testemunhas ainda afirmou 
que o requerido voltou a conviver com a esposa assim 
que saiu da casa da autora.

A autora sustenta que a Constituição não estabe-
lece qualquer vedação à união estável quando existe 
casamento. Assim, juntou ao recurso jurisprudências que 
já reconheceram a união estável, ainda que exista casa-
mento, ou mesmo outra união.

Além disso, afirma que sempre agiu de boa-fé, e 
não sabia que, na prática, o requerido ainda mantinha o 
casamento com sua esposa, devendo, assim, ser reconhe-
cida a existência da união estável.

Reconhecida a existência da união, a requerente 
requer seja feita a partilha da casa em que o casal residia, 
já que, apesar de a casa pertencer ao requerido antes de 
passarem a viver juntos, foram realizadas benfeitorias no 
referido imóvel, com a ajuda de ambos.

Requer, ainda, que seja fixada pensão alimentícia 
para ela e o filho, uma vez que se encontra muito atare-
fada, pois necessita de cuidar do filho, que, infelizmente, 
é doente e exige um cuidado extra, impossibilitando-a de 
exercer uma profissão para o próprio sustento.

Quanto à guarda do menor, alega que o reque-
rido não demonstrou interesse nenhum, devendo esta ser 
mantida com a requerente, que possui grande amor ao 
filho e oferece melhores condições de auxiliá-lo.

Ao final, pede o provimento do recurso para ver 
alterada a sentença.

O recurso foi recebido à f. 128.
Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida.
Contrarrazões às f. 129/131.
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça às 

f. 137/138.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.
Sem preliminares recursais, passo de pronto ao 

exame do mérito.
No presente feito, a autora pretendeu ver reconhe-

cida a existência de união estável entre ela e o réu, no 
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Ementa: Sociedade de fato. Reconhecimento e dissolução. 
Homem casado. Impossibilidade. Pedido julgado improce-
dente. Decisão mantida. - O direito ampara apenas o concubi-
nato puro, ou seja, aquele existente entre duas pessoas desim-
pedidas para efeito de matrimônio, e não o concubinato 
impuro, isto é, adulterino (Processo: 1.0000.00.340481-
1/000 - Relator: Des. Alvim Soares - Data do julgamento: 
09.09.2003 - Data da publicação: 21.10.2003).

Por fim, conforme constou da sentença, os alimentos 
para o menor, filho do casal, já foi objeto de fixação nos 
Autos nº 1276715-40.2007.8.13.0183.

Com essas considerações, nego provimento ao 
recurso para manter incólume a bem-lançada decisão de 
primeiro grau.

Custas, pela apelante, suspensa, contudo, a exigi-
bilidade da cobrança em face do benefício da gratui-
dade judiciária.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES BARROS LEVENHAGEN e 
VERSIANI PENNA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Nome empresarial - Marca - Conflito - Proteção - 
Anterioridade - Territorialidade - Especificidade

Ementa: Embargos infringentes. Conflito entre nome 
empresarial e marca. Critérios. Anterioridade, territoriali-
dade e especificidade. Ausência de pedido complementar 
de arquivamento do nome empresarial nas demais juntas 
comerciais. Proteção no âmbito do Estado em que regis-
trado o nome empresarial. 

- O titular do registro da marca, devidamente concedido 
pelo INPI, possui direito ao seu uso, em todo território 
nacional, nos exatos termos do art. 129 da Lei 9.279/96.

- O nome da empresa quando devidamente registrado na 
Junta Comercial confere ao empresário o direito de uso 
exclusivo, oponível por prazo determinado, limitada ao 
Estado em que se promover o registro, podendo ser esten-
dida a todo o território nacional, mediante arquivamento 
de pedido de proteção de nomes empresariais nas juntas 
comerciais dos demais Estados.

- Para a aferição de eventual colidência entre a marca 
concedida pelo INPI e o nome empresarial registrado 
perante a Junta Comercial, deve-se analisar três critérios 
distintos: anterioridade, especificidade e territorialidade. 
Precedente do STJ.

- O nome empresarial, anteriormente registrado na 
Jucemg, deve possuir proteção no âmbito do Estado 
de Minas Gerais, que não se estende a todo território 

nacional, ante a ausência de pedido complementar de 
arquivamento nas demais juntas comerciais.

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1.0672.10.019972-
4/005 - Comarca de Sete Lagoas - Embargante: Cetro 
Indústria e Comércio de Água Mineral Ltda. - Embarga-
da: Águasete Comércio Ltda. - 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 OS 
EMBARGOS INFRINGENTES, SANANDO, CONTUDO, 
ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, 
VENCIDO O DES. REVISOR.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014. - Leite Praça 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. LEITE PRAÇA - Trata-se de embargos infrin-
gentes opostos por Cetro Indústria e Comércio de Água 
Mineral Ltda. contra o v. acórdão de f. 271/300, que, 
nos termos dos votos majoritários proferidos pelos ilustres 
Desembargadores Eduardo Mariné da Cunha e Luciano 
Pinto, deram provimento à apelação, para julgar proce-
dente o pedido inicial, determinando que a ré se abstenha 
de utilizar a marca Acquaset para o seu produto, em 
âmbito nacional, e para o serviço de comércio, no 
âmbito do Estado de Minas Gerais, no prazo de 30 dias 
da intimação, sob pena de pagamento de multa diária de 
R$1.000,00, limitada a R$1.000.000,00. 

Pretende o embargante a reforma do referido 
decisum, para que prevaleça o voto vencido da lavra do 
ilustre Desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira, 
que negava provimento à apelação. 

Sustenta, em suma, que o simples pedido de 
registro perante o INPI não implica a veracidade das 
alegações que o instruem, quanto menos ao direito ao 
uso daquela marca.

Afirma que, ainda que ambas as partes fossem regis-
tradas sob a mesma classe perante o INPI, tal fato não 
implica a conclusão de que as empresas delas detentoras 
atuam no mesmo segmento mercadológico. 

Aduz que as partes litigantes atuam em ramos 
mercadológicos absolutamente diversos, uma vez que a 
embargante atua no ramo industrial e de produção de 
água mineral, ao passo que a embargada, de maneira 
diametralmente oposta, atua no ramo comercial, sendo 
mera distribuidora de produtos diversos, dentre eles a 
água mineral. 

Conclui, assim, ser impossível a ocorrência de 
confusão mercadológica, no caso em comento, uma vez 
que o consumidor final das empresas é distinto. 
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Alega que, ao contrário do esposado no voto 
vencedor, a empresa embargada teve negado seu pedido 
de registro na classe nº 35, pelo INPI. 

Sustenta que teve seu pedido deferido pelo INPI e, 
por tal motivo, goza do direito de exclusividade do uso da 
marca Acquaset, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, 
de forma que o acórdão recorrido negou vigência à refe-
rida norma legal. 

Afirma inexistir similitude gráfica significativa entre o 
nome empresarial da parte autora e a marca da parte ré.

Requer, dessa forma, o acolhimento dos presentes 
embargos, a fim de se resgatar o voto vencido proferido 
pelo i. Desembargador Relator. 

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme 
certidão de f. 329. 

À f. 330, o douto Relator determinou a regular redis-
tribuição dos presentes embargos infringentes.

É o relatório. 
Passo a decidir.
Conheço do recurso, uma vez presentes seus requi-

sitos de admissibilidade. 
Em que pesem os fundamentos esposados pelos i. 

Desembargador que proferiu o voto minoritário, entendo 
não assistir razão à embargante, pelos fundamentos que 
passo a expor. 

Ab initio, cumpre registrar que os embargos infrin-
gentes são cabíveis nos termos do art. 530 do Código de 
Processo Civil, in verbis:

Art. 530. Cabem embargos infringentes quando o acórdão 
não unânime houver reformado, em grau de apelação, a 
sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação resci-
sória. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos 
à matéria objeto da divergência

Aplicando referida norma ao caso, entendo como 
perfeitamente cabível o presente recurso, uma vez que o 
acórdão não unânime (f. 272/286) reformou a sentença 
de mérito (f. 164/166).

Feitas tais considerações, passo a expor os funda-
mentos que levarão ao acolhimento do presente recurso. 

In casu, o embargado ajuizou ação cominatória em 
desfavor de Cetro - Indústria e Comércio de Água Mineral 
Ltda., alegando que as duas empresas efetivaram pedido 
de registro de suas marcas (Aguasete e Acquaset) na 
classe de produção e engarrafamento de água mineral, 
sendo certo que, desde 1986, possui registro junto à 
Jucemg, ou seja, possui prioridade, o que levou à impug-
nação administrativa do pedido de registro da marca ré, 
tendo em vista a semelhança (nome, estilo e fonética) das 
marcas. Requereu, assim, a procedência da ação para 
que a empresa ré se abstenha de usar a marca Acquaset. 

O Magistrado singular julgou improcedente o 
pedido, o que ensejou a interposição de recurso de 
apelação pela parte autora. 

O acórdão de f. 271/300, nos termos dos votos 
majoritários proferidos pelos ilustres Desembargadores 

Eduardo Mariné da Cunha e Luciano Pinto, deu provi-
mento à apelação, para julgar procedente o pedido 
inicial, determinando que a ré se abstenha de utilizar a 
marca Acquaset para o seu produto, em âmbito nacional, 
e para o serviço de comércio, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais, no prazo de 30 dias da intimação, sob 
pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00, limi-
tada a R$1.000.000,00. O i. Desembargador Evandro 
Lopes da Costa Teixeira negou provimento ao recurso, 
mantendo a sentença, ficando, portanto, vencido. 

Pois bem.
Entendo que, nos termos da fundamentação do 

voto proferido pelo i. Desembargador Eduardo Mariné da 
Cunha, o caso é de rejeição dos presentes infringentes.

Isso porque, analisando a prova dos autos, 
percebe-se que as empresas autora e ré efetivaram 
pedido de registro de marca junto ao INPI, na classe 32, 
qual seja produção e engarrafamento de água mineral, 
ao passo que a autora requereu, ainda, o registro quanto 
à classe 35, comércio e distribuição. 

O art. 129 da Lei nº 9.279/96 (propriedade inte-
lectual) estabelece:

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

O uso da marca é, também, prote-
gido constitucionalmente:

Art. 5º.
[...]
XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privi-
légio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o inte-
resse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País;

Quando há um conflito referente ao uso de marcas, 
deve-se ater, primordialmente, ao critério da anterioridade.

Pois bem.
Voltando à realidade dos autos, percebe-se que 

a empresa ré possui sua marca devidamente registrada 
junto ao INPI, desde 29.06.2010, conforme comprova 
o documento de f. 77 - Certificado de Registro de Marca 
nº 828827117.

Confira-se seu teor:

O Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, para 
garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que, nos 
termos das normas legais e regularmente em vigor, efetuou 
a concessão do registro acima reproduzido, com prazo de 
validade de 10 (dez) anos, a partir da data de concessão, 
mediante as seguintes características e condições:
[...]
Produtos: águas minerais e gasosas e outras bebidas não 
alcoólicas, bebidas de frutas e sucos de frutas, xaropes 
cervejas. 
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[...]
Data de concessão: 29.06.2010.

A autora, por sua vez, apresentou documento de 
f. 24, demonstrando que o seu pedido de registro da 
marca data de 30.11.2007. 

Não obstante, a requerente sustentou seu direito ao 
uso da marca, sob o fundamento de que seu registro junto 
à Jucemg (06.06.1986) é anterior ao da ré (09.09.2009), 
possuindo, assim, prioridade, devendo ser observada 
a proteção conferida ao nome empresarial, prevista no 
art. 124, V, da Lei 9.279/96, in verbis:

Art. 124. Não são registráveis como marca:
[...]
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou dife-
renciador de título de estabelecimento ou nome de empresa 
de terceiros suscetível de causar confusão ou associação com 
estes sinais distintivos. 

Vejo, nesse contexto, que a questão a ser dirimida, 
então, versa sobre conflito entre nome empresarial regis-
trado na Junta Comercial e marca devidamente regis-
trada junto ao INPI, valendo fazer alguns esclarecimentos, 
quanto a esse tópico. 

O nome da empresa quando devidamente regis-
trado na Junta Comercial confere ao empresário o direito 
de uso exclusivo, oponível por prazo determinado, limi-
tada ao Estado em que se promover o registro, podendo 
ser estendida a todo o território nacional, mediante arqui-
vamento de pedido de proteção de nomes empresariais 
nas Juntas Comerciais dos demais Estados.

Já o titular de uma determinada marca possui a 
prerrogativa de utilizá-la, com exclusividade, em todo o 
território nacional, pelo prazo concedido no registro.

No caso em análise, verifica-se que a autora 
pretende a abstenção de uso da marca pela ré, sob o 
argumento de que, ante a semelhança entre o nome, 
estilo e fonética das marcas, os consumidores serão indu-
zidos a erro, o que não se pode admitir.

De fato, patente a similitude significativa entre o 
nome empresarial da parte autora (Aguaset) e a marca 
da parte ré (Acquaset).

E, conforme cediço, a utilização indevida das 
marcas, nomes comerciais e signos distintivos que possam 
causar prejuízos aos consumidores deve ser coibida, 
nos termos do inciso VI do art. 4º do Código de Defesa 
do Consumidor:

Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, 
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:
[...]
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos prati-
cados no mercado de consumo, inclusive a concorrência 
desleal e utilização indevida de inventos e criações indus-

triais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que 
possam causar prejuízos aos consumidores;

Cabe, finalmente, analisar se, no caso, há coli-
dência entre a denominação da autora e a marca da ré. 

Para tanto, o Superior Tribunal de Justiça já fixou 
entendimento de que não basta a simples análise pelo 
critério da anterioridade, devendo, também, se levar em 
consideração dois princípios básicos do direito marcário 
nacional, quais sejam os princípios da territorialidade e 
da especificidade. 

Confira-se:

Propriedade industrial. Mandado de segurança. Recurso espe-
cial. Pedido de cancelamento de decisão administrativa que 
acolheu registro de marca. Reprodução de parte do nome 
de empresa registrado anteriormente. Limitação geográfica à 
proteção do nome empresarial. Art. 124, V, da Lei 9.279/96. 
Violação. Ocorrência. Cotejo analítico. Não realizado. Simi-
litude fática. Ausência. - 1. Apesar de as formas de proteção 
ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a 
dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: 
proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação 
e evitar que o consumidor seja confundido quanto à proce-
dência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, 
ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, 
da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao inciso V 
do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo 
à colisão entre nome comercial e marca o mesmo trata-
mento conferido à verificação de colidência entre marcas, em 
atenção ao princípio constitucional da liberdade concorren-
cial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. 
A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se 
prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, 
da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência 
não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério 
da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção 
à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes 
à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 
e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio 
da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a 
aferição de eventual colidência entre denominação e marca, 
não se pode restringir-se à análise do critério da anteriori-
dade, mas deve também se levar em consideração os dois 
princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio 
da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; 
e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção 
da marca, salvo quando declarada pelo INPI de ‘alto renome’ 
(ou ‘notória’, segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está dire-
tamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como coro-
lário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão 
entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comer-
cial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da 
Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da 
empresa, podendo ser estendida a todo território nacional 
se for feito pedido complementar de arquivamento nas 
demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do 
art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da 
marca e do nome comercial é no sentido de que, para que 
a reprodução ou imitação de elemento característico ou dife-
renciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao 
registro de marca - que possui proteção nacional -, neces-
sário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresa-
rial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, 
mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo 
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o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja 
‘suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais 
distintivos’. Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese 
dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial 
e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio juris-
prudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico 
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. 
Recurso especial provido, para restabelecer a sentença profe-
rida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a 
segurança (REsp 1204488/RS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, j. em 22.02.2011, DJe de 02.03.2011).

Seguindo esse precedente, os seguintes critérios 
devem ser analisados: (i) anterioridade; (ii) territorialidade 
e (iii) especificidade. 

No presente caso, quanto à especificidade, no meu 
sentir, não há dúvida de que ambas as empresas possuem 
o mesmo ramo de atuação, qual seja produção e engar-
rafamento de água mineral, tanto que requereram o 
registro no INPI na mesma classe. 

De outro lado, contudo, de acordo com o princípio 
da territorialidade, observa-se que a empresa autora, ora 
embargada, não comprovou possuir proteção nacional 
de seu nome empresarial, uma vez que o documento de 
f. 137 comprova sua inscrição apenas na Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais. 

E, conforme já dito, para que o nome empresarial 
seja protegido no âmbito nacional, é imprescindível que o 
empresário faça pedido complementar de arquivamento 
nas demais Juntas Comerciais. 

Nesse sentido:

Nome comercial. Proteção no âmbito do estado em que 
registrado. Impossibilidade de alegação como proteção a 
marca, enquanto não registrada no INPI. Registro no INPI, 
superveniente, que não pode ser objeto de consideração no 
recurso especial. Concorrência desleal. Inadmissibilidade de 
julgamento diante de petição inicial circunscrita à proteção 
de nome e de marca. Julgamento extra petita não confi-
gurado. Recurso especial improvido. - I. Os artigos 61 do 
Decreto nº 1800/96 e 1.166 do Código Civil de 2002 revo-
garam o Decreto nº 75.572/75 no que tange à extensão 
territorial conferida à proteção do nome empresarial. Agora 
‘A proteção legal da denominação de sociedades empresá-
rias, consistente na proibição de registro de nomes iguais 
ou análogos a outros anteriormente inscritos, restringe-se 
ao território do Estado em que localizada a Junta Comer-
cial encarregada do arquivamento dos atos constitutivos da 
pessoa jurídica’ (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 653.609/
RJ, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 
27.06.2005). II - Os atos de concorrência desleal a que faz 
referência a recorrente consistiram, justamente, no uso inde-
vido do seu nome comercial e da sua marca. As instâncias 
ordinárias explicaram que tal pretensão, porque ligada ao 
uso indevido de marca não registrada, não poderiam pros-
perar. Por isso reduziram o objeto litigioso. Não há aí qual-
quer vício de julgamento extra petita. III - Se todo o processo 
se desenvolveu sob o pálio de uma suposta colidência entre 
os nomes empresariais das sociedades autora e ré, é também 
nesses termos que deve ser resolvido o recurso especial. O 
fato de a recorrente ter, em momento mais recente, promo-
vido o registrado da marca no INPI pode suscitar uma nova 
discussão, relativa à colidência entre marca e nome comer-

cial, mas assunto a ser examinado em um novo processo, se 
houver. IV - Nos termos do artigo 462 do Código de Processo 
Civil, os fatos supervenientes à propositura da ação só podem 
ser levados em consideração até o momento da sentença (ou 
do acórdão), não em sede de recurso especial, inclusive por 
força da exigência constitucional do prequestionamento. V - 
Recurso Especial a que se nega provimento (REsp 971026/RS, 
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 15.02.2011, 
DJe de 02.03.2011).

Dessa forma, como não há proteção nacional 
do nome empresarial da embargada, não há falar em 
abstenção, por parte da ré, de utilização da marca, no 
âmbito nacional que, frise-se, foi concedida pelo INPI.

Não obstante, conforme fundamentação anterior, 
o nome empresarial da autora foi devidamente regis-
trado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 
06.06.1986, ou seja, anteriormente ao registro proce-
dido pela ré, que se deu em 09.09.2009, o que nos 
leva à conclusão de que, no âmbito do Estado de Minas 
Gerais, a ré deve abster-se de utilizar sua marca. 

Nesse sentido:

Recurso especial. Direito marcário. Colidência entre nome 
empresarial e marca. Nome empresarial. Proteção no âmbito 
do Estado em que registrado. Princípio da anterioridade do 
registro no INPI. Mitigação pelos princípios da territorialidade 
e da especialidade. Recurso especial provido. - 1 - Conflito 
em torno da utilização da marca ‘Vera Cruz’ entre a empresa 
sediada em São Paulo que a registrou no INPI em 1986 e a 
sociedade civil que utiliza essa denominação em seu nome 
empresarial devidamente registrado na Junta Comercial 
do Estado do Pará desde 1957. 2 - Peculiaridade da coli-
dência estabelecida entre a marca registrado no INPI e o 
nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comer-
cial competente. 3 - Aferição da colidência não apenas 
com base no critério da anterioridade do registro no INPI, 
mas também pelos princípios da territorialidade e da espe-
cialidade. 4 - Precedentes específicos desta Corte, especial-
mente o acórdão no Recurso Especial nº 1.232.658/SP (Rel. 
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 12.06.2012, 
DJe de 25.10.2012): ‘Para a aferição de eventual colidência 
entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades 
de proteção - como o nome empresarial e o título de estabe-
lecimento - não é possível restringir-se à análise do critério 
da anterioridade, mas deve-se também levar em conside-
ração os princípios da territorialidade e da especialidade, 
como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida 
ou confusão entre os usuários’. 5. Recurso especial provido 
(REsp 1191612/PA, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
Terceira Turma, j. em 22.10.2013, DJe de 28.10.2013).

É válido transcrever excerto de supracitado 
julgado, ante a similitude com o caso em análise:

No caso dos autos, conforme consta do acórdão recorrido e 
anteriormente esclarecido, a recorrente (Sociedade Civil Insti-
tuto Vera Cruz) registrou seu ato constitutivo na Junta Comer-
cial do Estado do Pará no ano de 1957, sendo certo, ainda, 
que a Associação Universitária Interamericana registrou a 
marca ‘Vera Cruz’ junto ao INPI em 1986 no Estado de São 
Paulo. 
Não obstante a recorrida tenha realizado o registro da marca 
‘Vera Cruz’ no INPI, órgão próprio para esse fim, esse registro 
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Indenização - Danos morais e materiais - Acidente 
de trânsito - Sinalização deficiente - Omissão 

do ente público - Art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal - Não incidência - Responsabilidade 

subjetiva - Ausência de prova - 
Presunção - Impossibilidade - Culpa do condutor - 

Dever de indenizar - Ausência

Ementa: Apelação cível. Acidente de trânsito. Cruza-
mento. Sinalização deficiente. Responsabilidade subjetiva 
do Município de Uberaba. Culpa do condutor. Ausência 
do dever de indenizar. 

- Tratando-se de ação de reparação em face de acidente 
de trânsito decorrente de omissão do ente público 
(ausência de sinalização), aplicável à espécie a teoria da 
responsabilidade subjetiva, não incidindo o disposto no 
art. 37, § 6º, da Constituição da República.

- A falta de sinalização na via pública, em especial nos 
cruzamentos de ruas, por si só, não é suficiente para 
atribuir a culpa ao Município de Uberaba pelo evento 
danoso, tendo em vista que o condutor, ao executar uma 
manobra, deve certificar-se de que pode executá-la sem 
perigo para os demais usuários que o seguem, precedem 
ou cruzam com ele, considerando sua posição e sua 
direção, conduta não adotada pelo apelante e que foi 
preponderante na ocorrência do sinistro.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.12.025418-3/001 - Co-
marca de Uberaba - Apelante: João Batista Campos 
- Apelado: Município de Uberaba - Relator: DES. WA-
SHINGTON 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. - Washington 
Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WASHINGTON FERREIRA - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra sentença de 
f. 78-81, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª 
Vara Cível da Comarca de Uberaba, que, na ação ordi-
nária ajuizada por João Batista Campos em desfavor do 
Município de Uberaba, julgou improcedentes os pedidos 
iniciais, condenando o autor no pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, 
estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa a 
exigibilidade nos termos da Lei 1.060/50. 

não tem o condão de interferir no nome empresarial da recor-
rente, que, consoante o próprio Tribunal de origem reco-
nheceu, está devidamente registrado desde 1º de fevereiro 
de 1956.
Com efeito, restando provado que a recorrente tem o seu 
nome empresarial devidamente registrado na Junta Comer-
cial do seu Estado (Pará), razão não há para que seja compe-
lida a afastar de sua atividade a denominação ‘Vera Cruz’ 
nesse âmbito territorial.

Registro, por fim, que, pela análise do v. acórdão 
de f. 272/285, percebe-se que a fundamentação do voto 
proferido pelo i. Revisor Eduardo Mariné da Cunha foi 
exatamente nesse sentido, ou seja, para determinar a 
proteção do nome da autora apenas no âmbito do Estado 
de Minas Gerais. 

Entretanto, verifica-se que a primeira parte do 
dispositivo apresenta erro material, uma vez que não 
se encontra coerente com a fundamentação, devendo, 
assim, ser sanado, pois ao juiz é permitido, de ofício ou a 
requerimento da parte, corrigir erros ou inexatidões mate-
riais, nos termos do art. 463 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, rejeito os embargos infrin-
gentes, sanando, contudo, o erro material constante na 
parte dispositiva do v. acórdão (f. 284/285), para que a 
ré se abstenha de utilizar sua marca no âmbito do Estado 
de Minas Gerais, sob pena de multa, conforme fixado no 
acórdão. 

Custas, pela embargante. 

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - Com 
respeitosa vênia ao eminente Relator, acolho os presentes 
embargos nos exatos termos do voto que proferi quando 
do julgamento do recurso de apelação, por entender que 
não se tem como impedir o uso de marca comercial que 
está devidamente registrada no INPI.

No mais, ainda que foneticamente possa haver 
alguma semelhança entre o nome comercial da parte 
autora (ora embargada) e a marca registrada no INPI 
da parte ré (ora embargante), não há similitude gráfica 
significativa entre o nome empresarial daquela sociedade 
empresarial e a marca dessa outra.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES EDUARDO MARINÉ DA CUNHA, LUCIANO 
PINTO e MÁRCIA DE PAOLI BALBINO.

Súmula - REJEITARAM OS EMBARGOS INFRIN-
GENTES, SANANDO, CONTUDO, ERRO MATERIAL 
NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO, VENCIDO O 
DES. REVISOR.

. . .
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condutores. Preferência de passagem. Artigos 44 e 29, III, 
c, do Código de Trânsito Brasileiro. Inobservância. Dinâmica 
do acidente. Culpa exclusiva da vítima. Sinalização poste-
rior. Irrelevância. Pedidos julgados improcedentes. Sentença 
mantida. 1. A responsabilidade por omissão da Adminis-
tração é subjetiva, dependendo, para sua configuração, da 
efetiva ocorrência do dano, de uma omissão ilícita do ente 
público e da relação de causalidade entre o dano e a conduta 
culposa em deixar de prestar ou prestar mal o serviço público. 
2. Em caso de responsabilidade civil subjetiva, incumbe ao 
autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, com esteio 
no art. 333, I, do Código de Processo Civil, pertinente à 
conduta voluntária do requerido nos aventados danos morais 
e materiais, o nexo causal entre a conduta e os danos e, por 
derradeiro, a ocorrência da culpa por parte do requerido, em 
decorrência do acidente provocado por ausência de sinali-
zação no cruzamento de vias. 3. Tratando-se de cruzamento 
de vias não sinalizadas, a preferência no fluxo do trânsito é do 
motorista que trafega pela direita, conforme dispõe o art. 29, 
III, c, do Código de Trânsito Brasileiro. Comprovado que o 
acidente se deu por culpa exclusiva da vítima ao transpor 
cruzamento de via cuja preferência era do veículo que tran-
sitava pela direita, sem se acautelar em relação ao fluxo de 
veículos, visibilidade e distância, de modo a somente fazê-lo 
com segurança, fica reconhecida a excludente de responsabi-
lidade por parte do ente público, impondo-se, assim, a confir-
mação da sentença que julgou improcedentes os pedidos 
iniciais (Apelação Cível 1.0647.11.002721-4/001, Rel. Des. 
Elias Camilo, 3ª Câmara Cível, j. em 21.11.2013, publi-
cação da súmula em 29.11.2013).

Administrativo. Indenização. Acidente de trânsito. Danos 
materiais. Cruzamento. Semáforo com defeito decorrente de 
forte chuva no local. Transposição. Inobservância de regras 
básicas de trânsito. Município. Responsabilidade. Ausência. 
Recurso desprovido. - Restando incontroverso que o semáforo 
de uma das pistas de rolamento apresentava defeito, causado 
em virtude de forte chuva no local, deve o condutor do veículo 
redobrar a precaução na direção do veículo e observar as 
regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro, dando 
preferência ao efetuar o cruzamento àquele que se encontra a 
sua direta. A inobservância de regras básicas de trânsito pelo 
autor, fato determinante da colisão que resultou nos danos 
materiais em seu veículo, inviabiliza a condenação do Poder 
Público ao pagamento da respectiva indenização, pleiteada 
ao argumento de que a sinalização semafórica se encontrava 
defeituosa, visto inexistir nexo causal entre a omissão estatal 
e o evento danoso (Apelação Cível 1.0702.11.039069-
8/001, Rel. Des. Edilson Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. em 
19.11.2013, publicação da súmula em 03.12.2013).

Constitucional, administrativo e processual civil. Ação de 
reparação de danos causados em acidente de veículos. 
Ausência de sinalização. Omissão. Responsabilidade subje-
tiva. Ausência de prova de dolo ou cupa do município na 
faute de service. Ônus que cabia ao autor. Inocorrência. 
Improcedência do pedido. Manutenção. Improvimento da 
irresignação. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição da 
República, arts. 29, III, c, e 80, ambos do CTB e art. 333, I, 
do CPC. - Se a causa do acidente decorreu de culpa exclu-
siva do postulante, que, transitando por cruzamento não sina-
lizado, negou observância às normas de trânsito, que prevê 
a preferência de passagem ao condutor que trafegava à 
direita, inviável a pretensão indenizatória, mormente quando 
calcada na faute de service, em que não há prova de que 
o município se omitiu na colocação de sinalização neces-

Em suas razões recursais (f. 85-89), o autor sustenta 
que, nos autos, restou comprovada a omissão do Muni-
cípio de Uberaba quanto à ausência de sinalização no 
cruzamento das Ruas Miguel Stefani e Sérgio Pereira 
Dias, bem como o nexo de causalidade dessa omissão 
com o acidente e danos ocorridos no seu veículo. Afirma 
que o Município de Uberaba tem o dever de indenizá-lo 
pelos danos materiais e morais. Bate-se pela reforma da 
sentença. 

Contrarrazões apresentadas às f. 94-96.
Dispensado o parecer da douta Procuradoria-Geral 

de Justiça, pois inexiste interesse a justificar a inter-
venção ministerial.

É o relatório, no essencial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
O autor ajuizou a presente ação ordinária, obje-

tivando o ressarcimento pelos danos materiais e morais 
decorrentes de acidente de trânsito originado pela 
ausência de sinalização obrigatória na via por onde trafe-
gava. 

Relata que, no dia 15 de maio de 2012, por volta 
das 17h30, trafegava com seu veículo (VW Gol, placa 
HAN-6733) pela Rua Sérgio Pereira Dias, quando, no 
cruzamento, veio a colidir com uma motocicleta que 
vinha pela Rua Miguel Stefani. 

Salienta que o acidente se deu por culpa exclusiva 
do Município réu, que não providenciou a devida sinali-
zação no cruzamento. Relata, ainda, que, em decorrência 
do acidente, sofreu danos morais, além de prejuízos no 
valor de R$2.194,00 (dois mil cento e noventa e quatro 
reais). 

Os pedidos iniciais foram contestados e, ao final, 
foram julgados improcedentes. 

Pois bem. 
Inicialmente, cumpre registrar que meu entendi-

mento tem se firmado no sentido de que, em havendo 
omissão ou falha do serviço (sinalização defeituosa, semá-
foro desligado, buracos em vias, etc.), a responsabilidade 
do ente público é subjetiva, devendo ser comprovada, 
portanto, a sua efetiva culpa na ocorrência do evento, 
não incidindo, assim, as regras estabelecidos no art. 37, 
§ 6º, da Constituição da República, o qual dispõe que:

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. 

Nesse sentido, os seguintes precedentes deste eg. 
Tribunal de Justiça:

Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente 
de trânsito. Cruzamento de vias sem sinalização. Faute du 
service e/ou comportamento omissivo. Responsabilidade 
civil subjetiva do Poder Público. Fato administrativo e nexo 
de causalidade não comprovados. Prudência especial dos 
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sária no local em que ocorreu o evento danoso (Apelação 
Cível 1.0672.06.189263-0/001, Rel. Des. Dorival Guima-
rães Pereira, 5ª Câmara Cível, j. em 13.12.2007, publicação 
da súmula em 15.01.2008).

Estabelecida essa premissa e volvendo ao caso 
concreto, não se evidencia a existência de qualquer 
elemento a demonstrar a culpa da municipalidade ante o 
sinistro, não podendo esta ser presumida. 

Ao contrário, o que se vê da prova produzida nos 
autos é que o autor, ao conduzir seu veículo sem a devida 
cautela e atenção exigida pela via, contribuiu de forma 
significativa para a ocorrência do evento.

Na verdade, não há provas suficientes que possam 
atribuir a culpa do evento danoso, exclusivamente, à falta 
de sinalização do local, ainda mais porque, em qualquer 
cruzamento, exige-se do motorista atenção redobrada 
e a necessária redução de velocidade, antes de seguir 
adiante. 

Com efeito, ao executar uma manobra, deve o 
condutor certificar-se de que pode executá-la sem perigo 
para os demais usuários da via que o seguem, precedem 
ou cruzam com ele, considerando sua posição e sua 
direção, conduta não adotada pelo apelante e que foi 
predominante para a ocorrência do sinistro.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigibi-

lidade nos termos da Lei 1.060/50.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-

DORES WANDER MAROTTA e BELIZÁRIO DE LACERDA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Prova - Destinatário - Juiz - Poder 
instrutório - Princípio da verdade real - 

Determinação de ofício - Possibilidade - Art. 130 
do CPC - Produção de prova - Preclusão temporal - 

Aplicação ao julgador - Impossibilidade - Lide - 
Dependência de conhecimento técnico - Fase 

instrutória - Supressão - Inadmissibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. 
Ação civil pública. Poder instrutório do juiz. Destinatário 
da prova. Julgador. Determinação de prova pericial. 
Possibilidade de a prova técnica contribuir para o deslinde 
da controvérsia. Art. 130 do CPC. Princípio da verdade 
real. Observância. Recurso desprovido in casu.

- Conforme jurisprudência do STJ, “tem o magistrado 
poderes para a busca de provas, podendo determinar a 
produção de ofício de todo e qualquer elemento proba-

tório que julgar necessário para a formação de seu 
convencimento (REsp nº 46789/RJ. Rel. Min. Castro 
Meira. Segunda Turma. STJ. J. em 15.02.2005. DJ de 
02.05.2005, p. 254).

- Se o juiz entender que as provas apresentadas não são 
suficientes para demonstrar a alegação do autor deverá 
tomar a iniciativa probatória nos termos do art. 130 do 
CPC, devendo a instrução ser realizada de forma a ensejar 
cognição plena para possibilitar a sua convicção, a fim de 
buscar a verdade real para a justa composição da lide, 
com provimento jurisdicional adequado, não havendo 
falar em preclusão para o magistrado em matéria proba-
tória ex vi do REsp nº 418971/MG.

- Nos casos em que a lide depende de conhecimento 
técnico para ser solucionada, é indevida a supressão da 
fase de instrução do feito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0105.
10.025635-0/001 - Comarca de Governador Valadares - 
Agravante: Consórcio UHE Baguari - Agravado: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Interessado: Estado 
de Minas Gerais - 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, 10 de junho de 2014. - Belizário de 
Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Cuida-se de agravo 
de instrumento com pedido de antecipação de tutela 
recursal interposto por Consórcio UHE Baguari contra a r. 
decisão de f. 16-TJ, que, nos autos da ação civil pública 
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais em face do ora agravante, converteu o feito em 
diligência para determinar a realização de perícia postu-
lada pelo requerente no pedido inicial, já que não restou 
suficientemente comprovado nos autos o descumprimento 
de normas ambientais, notadamente após a edição da Lei 
nº 12.651/12.

Às f. 433/434-TJ, foi indeferido o pedido de efeito 
suspensivo da decisão agravada, visto entender irrele-
vante seu fundamento jurídico de pedir.

Foram requisitadas informações ao MM. Juiz a quo 
e intimado pessoalmente o agravado para resposta, tudo 
no prazo comum de 10 (dez) dias, e em consonância com 
a norma contida no art. 527 do CPC.

Em seguida, foi aberta vista à douta Procura-
doria-Geral de Justiça.

Requisitadas informações, o Magistrado a quo 
prestou-as conforme se constata à f. 443-TJ, mantendo a 
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decisão agravada e noticiando o cumprimento por parte 
do agravante do disposto no art. 526 do CPC.

Intimado para resposta, o agravado apresentou 
resposta ao recurso, conforme se verifica às f. 455/463, 
pugnando para que ao agravo seja negado provimento.

Aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, 
esta, às f. 466/470-v.-TJ, emitiu parecer opinando pelo 
desprovimento do presente recurso.

Conheço do recurso, já que satisfeitos seus pressu-
postos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Pretende o agravante com o presente recurso a 
reforma da decisão recorrida que converteu o feito em 
diligência, para determinar a realização de perícia postu-
lada pelo requerente no pedido inicial, já que não restou 
suficientemente comprovado nos autos o descumprimento 
de normas ambientais, notadamente após a edição da Lei 
nº 12.651/12.

Em suas razões recursais de f. 02/11-TJ, o agravante 
alega que a inequívoca constatação de que a contro-
vérsia refere-se à matéria de direito redunda na desne-
cessidade de dilação probatória; que é indevida a deter-
minação de produção de provas pelo Julgador, funda-
mentado no pedido formulado na inicial, uma vez que tal 
pedido não foi ratificado quando do momento oportuno 
para especificação de provas, ocorrendo a preclusão do 
pedido de perícia feito na exordial.

Entendo desmerecer reparos a decisão agravada.
A ação civil pública configura instrumento proces-

sual para a tutela jurisdicional de interesses essenciais à 
comunidade, dentre eles a preservação do meio ambiente 
equilibrado, direito constitucionalmente garantido no 
art. 225 da Magna Carta.

É cediço que a função social da propriedade rural 
só se evidencia com a utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente 
(art. 186, inciso II, da CR).

Prescreve o art. 130 do CPC:

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 
determinar as provas necessárias à instrução do processo, 
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Com efeito, com a determinação de produção 
de prova pericial, o Magistrado singular, com base no 
art. 130 do CPC, quer dirimir eventuais dúvidas acerca 
da inovação aduzida pelo Novo Código Florestal (Lei 
nº 12.651/12), prescindindo de requerimento de qual-
quer das partes.

Ora, a medida é absolutamente legítima, haja 
vista que o MM. Juiz a quo entendeu pela necessidade 
de servir-se de outras provas hábeis a lhe subsidiar o 
convencimento para a justa composição da lide, em 
face dos fatos ainda não esclarecidos nos autos, respei-
tando os limites que lhe são postos pelo pedido do autor 
ora agravado.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência deste 
eg. TJMG:

Agravo de instrumento. Ação de indenização. Determinação 
de substituição de perito. Possibilidade. Poder instrutório do 
juiz. - A teor do artigo 130 do CPC, cabe ao juiz, mesmo 
de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do 
processo, podendo, inclusive, determinar nova prova pericial 
ou substituir o perito anteriormente nomeado por outro, de 
sua confiança. Justamente por isso, não se pode falar em 
preclusão para o juiz em matéria probatória (ex vi do REsp 
418971/MG). O juiz deixou de ser mero espectador inerte 
da batalha judicial, passando a assumir uma posição ativa, 
que lhe permite, dentre outras prerrogativas, determinar 
a produção de provas, desde que o faça com imparciali-
dade e resguardando o princípio do contraditório. Decisão 
mantida (Agravo de Instrumento Cível 1.0145.08.465587-
0/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. em 
17.04.2013, publ. em 26.04.2013). 

Embargos à execução. Destinatário da prova. Julgador. Inde-
ferimento de prova pericial. Possibilidade de a prova técnica 
contribuir para o deslinde da controvérsia. Cerceamento 
de defesa. Nulidade da sentença. - O julgador é o destina-
tário da prova. Deve ele deferir ou determinar a produção 
das provas indispensáveis à formação do seu convencimento. 
- Faltando elementos técnicos para se chegar à conclusão 
a respeito do quantum devido, cabe ao julgador deferir a 
produção da prova técnica requerida, inclusive formulando 
quesitos que contribuam para a composição da lide, de 
forma justa. - Nulidade da sentença declarada, por cercea-
mento de defesa, a fim de se determinar o retorno dos autos 
ao juízo primevo, para realização de prova pericial (Apelação 
Cível 1.0702.05.197956-6/001, Rel. Des. Eduardo Mariné 
da Cunha, 17ª Câmara Cível, j. em 14.08.2008, publ. em 
03.09.2008).

Processual civil e administrativo. Servidora do Estado de Minas 
Gerais. Questionamento sobre o grau de insalubridade a que 
está submetida. Percentual pago a título de adicional. Necessi-
dade de comprovação das condições de exercício da função. 
Prova pericial requerida pela autora. Prolação da sentença 
sem a realização do laudo técnico. Improcedência do pleito 
amparada na conclusão da ausência de prova técnica. Nuli-
dade. Prosseguimento da instrução. Sentença anulada. Art. 
130 do CPC. Princípio da verdade real. Anular a sentença, 
determinando a reabertura da instrução. - Se o Juiz entende 
que as provas apresentadas não são suficientes para demons-
trar a alegação do autor, deve tomar a iniciativa probatória, 
nos termos do art. 130 do CPC, devendo a instrução ser 
realizada de forma a ensejar cognição plena, para possibi-
litar completar a convicção e, assim, atingir a verdade real 
com o provimento jurisdicional. - Havendo controvérsia nos 
autos sobre o grau de insalubridade a que sujeita a autora, se 
médio ou máximo, diante a incompletude da prova dos autos, 
em que pese expressamente requerida a dilação pericial, 
deve-se possibilitar, de modo substancial, a realização da 
prova técnica, que poderá, com a certeza necessária, avaliar 
a submissão dos interessados aos alegados agentes insalu-
bres. - Nos casos em que a lide depende de conhecimento 
técnico para ser solucionada, é indevida a supressão da fase 
de instrução do feito, em contrariedade ao pertinente pedido 
de dilação probatória, mormente quando há determinação 
neste sentido em agravo de instrumento. - Sentença anulada, 
de ofício, para o prosseguimento da instrução (Apelação 
Cível/Reexame Necessário 1.0024.09.666228-3/002, Rel.ª 
Des.ª Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. em 25.06.2013, 
publ. em 05.07.2013).
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Inventário - Bem imóvel do 
espólio - Pedido de alienação - Oposição - 

Credor de herdeiro - Inadmissibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Inventário. Autorização 
para alienação de bem imóvel do espólio. Oposição de 
credora de um dos herdeiros. Manutenção da decisão.

- O fato de a agravante ser mera credora de um dos 
herdeiros, ou seja, não ser parte no processo de inven-
tário, não lhe confere direito de interferir no feito, 
opondo-se a pedido de autorização de venda de imóvel 
do espólio.

Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.12.
037436-8/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Aurora Participação e Administração S.A - Agravada: 
Heloísa Carvalho Rocha, inventariante do Espólio de Irene 
Mourão Carvalho - Interessado: Espólio de Irene Mourão 
Carvalho - Relator: DES. EDGARD PENNA AMORIM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014. - Edgard 
Penna Amorim - Presidente e Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por Aurora Participação 
e Administração S.A., nos autos do inventário dos bens 
deixados por Irene Mourão Carvalho, contra decisão do 
il. Juiz da 3ª Vara de Sucessões e Ausências da Comarca 

O Ministério Público manifestou-se pelo julgamento 
antecipado da lide, por entender que a solução da causa 
dependia tão somente do exame de questões de direito. 
Contudo, tais manifestações não têm o condão de tolher 
o poder inquisitório originário conferido ao Julgador.

Ainda que inexistisse manifestação do Ministério 
Público pela realização de prova pericial aventada na 
inicial, operando-se a preclusão temporal atinente às 
provas que almejava serem produzidas, é imperioso 
ressaltar que esta não se opera com relação ao Magis-
trado que instrui o feito.

Assim, existindo provas que possam contribuir para 
o deslinde da controvérsia, o Órgão Jurisdicional deve 
permitir a sua produção, sob pena de ofender o princípio 
da ampla defesa, esculpido no art. 5º, LV, da CR/88.

Diante dessas considerações, não tenho dúvida de 
que, no caso dos autos, faltam elementos técnicos para se 
chegar à verdade dos fatos.

É de se considerar que o destinatário da prova é 
o juiz e que, se os elementos presentes nos autos não 
são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, 
deve ele determinar a produção das provas necessá-
rias ou deferi-las quando requeridas, podendo, inclusive, 
formular quesitos que esgotem qualquer dúvida a respeito 
do objeto da prova pericial.

Não se olvide, ainda, que não há preclusão, para o 
juiz, em questões relacionadas à matéria probatória (vide 
REsp 418971/MG).

Em outros termos, haveria preclusão para a parte 
intentar alterar a nomeação do perito após o prazo legal 
para as exceções instrumentais (de impedimento ou de 
suspeição do auxiliar), mas não há preclusão da facul-
dade do julgador em determinar a produção (ou alte-
ração) de provas de ofício, se necessárias para seu escla-
recimento e devido julgamento em cognição exauriente. 
Confira-se:

O juiz deixou de ser mero espectador inerte da batalha judi-
cial, passando a assumir uma posição ativa, que lhe permite, 
dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, 
desde que o faça com imparcialidade e resguardando o prin-
cípio do contraditório (RSTJ 129/359, 4ª T., REsp 215.247).

Em resumo, conforme jurisprudência do STJ, “tem 
o magistrado poderes para a busca de provas, podendo 
determinar a produção de ofício de todo e qual-
quer elemento probatório que julgar necessário para a 
formação de seu convencimento” (REsp nº 46789/RJ. Rel. 
Min. Castro Meira. Segunda Turma. STJ. J. em 15.2.2005. 
DJ de 02.05.2005, p. 254).

Se o juiz entender que as provas apresentadas não 
são suficientes para demonstrar a alegação do autor, 
deverá tomar a iniciativa probatória nos termos do art. 130 
do CPC, devendo a instrução ser realizada de forma a 
ensejar cognição plena para possibilitar a sua convicção 
a fim de buscar a verdade real para a justa compo-
sição da lide com provimento jurisdicional adequado, 

não havendo falar em preclusão para o magistrado em 
matéria probatória ex vi do REsp nº 418971/MG.

Nos casos em que a lide depende de conhecimento 
técnico para ser solucionada, é indevida a supressão da 
fase de instrução do feito.

Dessa feita, é por tais razões e fundamentos 
expostos que nego provimento ao recurso a fim de manter 
a r. decisão do Magistrado singular.

Custas, pelo agravante.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PEIXOTO HENRIQUES e OLIVEIRA FIRMO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Imunidade tributária recíproca - Sociedade 
de economia mista - Concessionária de 

serviço público - IPTU - CCSIP - Término da 
concessão - Reversão do bem imóvel

Ementa: Embargos à execução fiscal. Concessionária 
de serviço público. IPTU. CCSIP. Sociedade de 
economia mista. Imunidade recíproca não caracteri-
zada. Reversão do bem imóvel quando do término da 
concessão. Irrelevância.

- As concessionárias de serviço público que recebem 
contraprestação pelo usuário do serviço prestado não 
podem se beneficiar da imunidade prevista no art. 150, 
VI, a, da Constituição Federal.

- A sociedade de economia mista sujeita-se ao regime 
jurídico próprio das empresas privadas no tocante aos 
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tribu-
tárias (art. 173, § 1º, II, da CF/88).

- O fato de haver previsão de que, ao término do contrato 
de concessão, o imóvel pertencente à concessionária do 
serviço público se reverterá ao patrimônio público não 
enseja a isenção do pagamento do IPTU, conquanto o 
fato gerador do imposto (propriedade, domínio útil ou 

ou de exigir prévia avaliação como condição para a venda. 
Mas, ainda que assim não fosse, a fraude contra credor não 
é matéria afeta ao procedimento do inventário, não podendo 
ser discutida em tal ação, que não comporta discussões de 
alta indagação (sic, f. 226-TJ).

Com efeito, é incensurável a fundamentação acima 
transcrita, pelo que resta à recorrente - a quem somente 
é assegurada a parte do produto da venda que é cabível 
à herdeira Heloísa Carvalho Rocha, conforme penhora 
realizada no rosto dos autos - valer-se de outros meios 
judiciais, cautelares inclusive, mas alheios ao processo de 
inventário, para buscar a defesa de seus interesses.

Assim, tem-se por inócua a alegação da agra-
vante relativamente ao valor da venda do imóvel, cuja 
conveniência, enquanto negócio, nesse particular, cabe 
à agravada, como inventariante, e aos demais herdeiros 
aquilatar, mesmo porque o valor de mercado do bem 
nem sempre é aquele encontrado pelo proprietário no 
momento da venda.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pela agravante.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES TERESA CRISTINA DA CUNHA 
PEIXOTO e BITENCOURT MARCONDES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

de Belo Horizonte (f. 137-TJ), que deferiu o pedido de 
venda de imóvel descrito à f. 126-TJ.

Sustenta a agravante que a decisão recorrida foi 
proferida sem sua prévia intimação sobre a pretensão 
deduzida pela agravada, em relação à qual tem inte-
resse, pois se trata de credora da inventariante, conforme 
penhora efetivada no rosto dos autos do inventário. Aduz, 
ainda, que se opôs à alienação do imóvel em virtude de 
o valor ofertado ser muito abaixo do valor de mercado - 
que o estima em cerca de R$2.240.957,76 (dois milhões 
duzentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e sete 
reais e setenta e seis centavos), considerado o valor 
médio do metro quadrado da região em que está loca-
lizado o bem imóvel -, daí decorrendo seu prejuízo no 
caso de ser concretizado o negócio, que só deverá ser 
autorizado após uma avaliação do bem por perito indi-
cado pelo juízo.

Diferi a apreciação do pedido de efeito suspensivo 
para o momento posterior ao solicitado esclarecimento 
do il. Juiz de primeira instância, às f. 151/152-TJ.

Contraminuta pelo não provimento do recurso às 
f. 157/167-TJ.

Embargos de declaração opostos pela agravada às 
f. 205/207-TJ, acolhidos às f. 209/210-TJ, para corrigir 
os erros materiais censurados.

Pedido de urgência indeferido pela em. Des.ª Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto, designada nos termos do 
art. 79, § 5º, do RITJMG, às f. 219/221-TJ.

Novo pedido de concessão de efeito suspensivo às 
f. 224/228-TJ.

Embargos de declaração opostos pela agravante 
às f. 228/231-TJ, rejeitados pelo em. Des. Bitencourt 
Marcondes - também designado nos termos do art. 79, 
§ 5º, do RITJMG - às f. 239/239v.-TJ.

Às f. 242/245-TJ, formulou a agravante pedido de 
reconsideração das decisões de f. 219/221 e 239/239v.-
TJ, o qual indeferi às f. 249/250-TJ.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos 
de admissibilidade.

Inicialmente, registro que a ausência de prejuízo à 
agravante inviabiliza a sua pretensão de decretação da 
nulidade da decisão por falta de sua intimação sobre o 
pedido de alienação do bem imóvel, se lhe fosse reconhe-
cido o direito processual de manifestar-se sobre questão 
atinente exclusivamente ao inventário.

Por sua vez, no tocante à questão de fundo, o incon-
formismo da agravante não prospera, pois o fato de ela 
ser mera credora da herdeira Heloísa Carvalho Rocha, e, 
assim, não ser parte no processo de inventário, não lhe 
confere direito de interferir no feito, opondo-se a pedido - 
da inventariante - de autorização de venda de imóvel do 
espólio, como pretende. A propósito, bem asseverou o il. 
Juiz de primeiro grau:

Não tem o credor de um dos herdeiros o direito de interferir 
no processo de inventário, do qual não é parte, a ponto de 
se irresignar contra a alienação de um dos bens do espólio 
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posse de bem imóvel urbano) tenha ocorrido ainda sob 
seu domínio e propriedade.

Recurso conhecido, mas não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.039714-9/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Cemig - Companhia 
Energética de Minas Gerais - Apelado: Município de Juiz 
de Fora - Interessada: Cemig Distribuição S.A. - Relatora: 
DES.ª ALBERGARIA COSTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Albergaria 
Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Cemig - Companhia Energética 
de Minas Gerais - e por Cemig Distribuição S.A. contra 
a sentença de f. 253/263, que julgou improcedentes os 
embargos à execução fiscal opostos pela apelante, rela-
tivos ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU, além da CCSIP, que deixaram de ser pagos 
no período de janeiro de 2010 a janeiro de 2011.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou que 
a sentença de primeiro grau deixou de aplicar ao imóvel 
exacionado a imunidade intergovernamental, alegando 
tratar-se de bem público de uso especial, indisponível e, 
portanto, não tributável pelo IPTU.

Alegou que o imóvel sobre o qual recai o IPTU foi 
afetado para a prestação do serviço público de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, o que lhe 
conferiu inequívoca caracterização de utilidade pública, a 
ensejar o afastamento do imposto.

Salientou que a reversibilidade dos bens afetos à 
prestação do serviço de energia elétrica enseja o mesmo 
tratamento jurídico conferido a um bem público de 
uso especial.

Argumentou que não possui faturas mensais 
emitidas em seu nome, uma vez que possui consumo 
próprio de energia elétrica, não havendo que se falar em 
pagamento da CCSIP.

Colacionou jurisprudência acerca da não tribu-
tação dos bens afetos à concessão de serviços públicos.

Pediu a reforma da sentença.
Contrarrazões às f. 297/309, pugnando pelo 

desprovimento da apelação e manutenção da sentença 
recorrida, nos termos em que proferida.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, 
tendo em vista a existência de mero interesse patrimo-
nial do Município, que não se confunde com o interesse 

público primário - direito indisponível -, a que alude o 
art. 82, III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.
O núcleo da controvérsia reside na legalidade da 

cobrança de IPTU e CCSIP sobre imóvel de propriedade 
da Cemig.

A primeira limitação a ser feita é que o imposto em 
questão não está sendo cobrado sobre as linhas de trans-
missão da concessionária, mas, sim, sobre o imóvel em 
que está instalada, qual seja na Rua Missões, nº 0, área 
Nossa Senhora Aparecida, Bairro Magiolário, Juiz de 
Fora/Minas Gerias, CEP 36190-131 (CDA de f. 02/03 
- execução).

Sob esse enfoque, é certo que o terreno que serviu 
de fato gerador para a imposição tributária pertence à 
recorrente, porquanto inexiste nos autos qualquer prova 
em sentido contrário.

Assim, e a exemplo do entendimento que mani-
festei por ocasião do julgamento das Apelações nos 
1.0079.07.319853-7/001, 1.0079.07.319796-8/001 
e 1.0079.07.319775-2/001 - todas sobre o mesmo 
assunto -, é irrelevante, para fins da incidência do IPTU, a 
possibilidade de reversão, ao final da concessão, do refe-
rido bem ao domínio público, se, à época da ocorrência 
do fato gerador (2009 e 2010), a propriedade do imóvel 
pertencia à apelante.

O argumento de que os bens utilizados na pres-
tação do serviço deverão ser revertidos ao patrimônio da 
União, no término do contrato de concessão, não exime a 
recorrente do recolhimento do IPTU, sendo ela a respon-
sável tributária até que se efetive a extinção da concessão.

Por último, resta perquirir se a recorrente, enquanto 
sociedade de economia mista, concessionária de serviço 
público, possui imunidade tributária no que concerne 
ao IPTU.

Sobre o assunto, o art. 150, VI, a, da Constituição 
da República proíbe a União, os Estados, os Municípios 
e o Distrito Federal de instituírem impostos sobre o patri-
mônio, renda ou serviços, uns dos outros.

Muito se discute acerca da natureza diferenciada 
das empresas estatais prestadoras de serviço público, 
quando comparadas às sociedades de economia mista e 
empresas públicas que exercem intervenção no domínio 
econômico e, por isso, aproximam-se mais do regime a 
que se submetem as empresas privadas em geral.

Contudo, no caso da imunidade de que trata 
o art. 150, VI, a, da CF/88, o constituinte foi claro ao 
excepcionar, no § 3º do art. 150, não só o patrimônio 
relacionado à exploração da atividade econômica, mas 
também os bens das pessoas jurídicas que exigem contra-
prestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, 
ou seja, a imunidade não recai sobre os prestadores de 
serviços públicos.

Nesse sentido, a lição de Celso Antônio Bandeira 
de Mello:

As empresas estatais, conquanto prestadoras de serviços 
públicos, quando não haja contraprestação ou pagamento 
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de preços ou tarifas pelo usuário do serviço, não se benefi-
ciam da imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição 
Federal - onde se proíbe que União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios instituam impostos sobre patrimônio, renda ou 
serviços uns dos outros. É que o § 3º do mesmo artigo é 
explícito em excluir, em tais casos, a incidência da referida 
imunidade. Ora, como ditas empresas operam mediante 
as referidas contraprestações, salvo em hipóteses incomuns 
nas quais inexistam, ficarão ao largo do aludido dispositivo 
protetor (MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administra-
tivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, p. 202).

E como é fato notório que o serviço da Cemig é 
prestado a título oneroso, a sociedade de economia mista 
não é alcançada pela imunidade constitucional.

Destaca-se, ainda, no mesmo norte, a lição de 
Sacha Calmon Navarro Coelho, em 2005, embora 
a apelante tenha asseverado, em suas razões, que o 
mencionado tributarista, em 1999, teria se pronunciado 
em seu favor:

Mais exemplos: o município, titular de competência priva-
tiva para instituir e cobrar IPTU, não pode tributar os terrenos 
e edifícios da União e dos Estados, nem os pertencentes às 
suas instrumentalidades autárquicas, se e quando afetados à 
destinação específica destas. Mas, em se tratando de serviços 
públicos concedidos, os imóveis das empresas concessioná-
rias ficam sujeitos ao gravame. De igual modo, os imóveis 
das autarquias não ligados às suas atividades institucionais 
são passíveis de tributação pelo IPTU (destaques apostos) 
(Comentários à Constituição de 1988: Sistema Tributário, 
2005, p. 319).

Assim, mostra-se inequivocamente legítima a inci-
dência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade 
exclusiva da Cemig, a teor do que dispõe o art. 32 do 
CTN, in verbis:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre 
a propriedade predial e territorial urbana tem como fato 
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 
imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na 
lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Quanto à CCSIP, a incidência desta contribuição 
nos imóveis de propriedade da apelante deve ocorrer 
ainda que ela seja fornecedora da própria energia. Pois, 
além de a contribuição ter um caráter uti universi, não há 
obrigatoriedade de que haja consumo direto, bastando 
que o serviço a ser prestado esteja disponível.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação, 
mantendo a sentença inalterada.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES ELIAS CAMILO SOBRINHO e 
JUDIMAR BIBER.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Compra e 
venda - Veículo - Vícios ocultos - Rescisão - 

Financiamento - Acessoriedade - Inexistência

Ementa: Ação ordinária. Rescisão de contrato de compra 
e venda do veículo. Vício. Contrato de financiamento. 
Manutenção. Acessoriedade. Inexistência.

- A instituição financeira não possui qualquer relação com 
o direito material pertinente à compra e venda do veículo 
automotor, sendo impossível a sua responsabilização por 
defeitos ocultos apresentados pelo veículo.

- Ademais, o contrato de financiamento não é acessório 
do contrato de compra e venda e, com isso, a rescisão 
da compra e venda do bem não enseja a rescisão 
do financiamento.

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.041919-0/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Banco Itaú S.A. 
- Apelados: EPA Motos Comercial Ltda. - ME, Estefânia 
Fonseca Pereira - Litisconsorte: Zongshen Fabricadora de 
Veículos 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 DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2014. - Álvares 
Cabral da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Cuidam os autos 
de ação ordinária ajuizada por Estefânia Fonseca Pereira 
em face de EPA Comercial Ltda. - ME e Banco Itaú S.A.

Adoto o relatório do Juízo a quo de f. 98, por 
representar fidedignamente os fatos ocorridos na 
primeira instância.

Na r. sentença de f. 98/100, a MM. Juíza julgou 
procedente o pedido inicial, rescindindo o contrato de 
financiamento firmado entre a autora e o banco réu, 
determinando a este a restituição das quantias pagas; 
rescindiu, também, o contrato de compra e venda, 
firmado entre a autora e a primeira ré, e condenou esta à 
restituição do valor dado de entrada na motocicleta, bem 
como ao pagamento de indenização por danos morais 
fixada em R$10.000,00.

Inconformado, o banco réu recorreu da r. sentença, 
alegando às f. 103-113, em suma, que é indevida a 
rescisão do contrato de financiamento; que o contrato 
firmado entre as partes não padece de nenhum vício, 
razão pela qual deve ser mantido. Discorreu sobre a obri-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        87

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

gatoriedade contratual e o princípio da autonomia da 
vontade e boa-fé. Ao final, pugnou pela reforma da r. 
sentença para que fosse julgado improcedente o pedido 
inicial de rescisão do contrato de financiamento.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais 
às f. 118/121, abonando os fundamentos da r. sentença 
e pedindo, ao final, a sua manutenção.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 
admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Analisando os autos, depreende-se que, inconfor-
mada com os defeitos apresentados pela motocicleta por 
ela adquirida junto a EPA Comercial Ltda. - ME e finan-
ciada junto ao Banco Itaú S.A., Estefânia Fonseca Pereira 
ajuizou a presente ação ordinária visando à rescisão do 
contrato de compra e venda, do contrato de financia-
mento realizado perante o Banco Itaú S.A. para a aqui-
sição do produto, bem como a condenação dos réus ao 
pagamento de indenização pelos danos morais e mate-
riais sofridos.

Vê-se que, diante da comprovação, nos autos, dos 
defeitos apresentados pela motocicleta adquirida pela 
autora, a MM. Juíza julgou procedente o pedido inicial 
para declarar rescindido o contrato de compra e venda 
celebrado entre as partes, condenando a primeira ré à 
restituição dos valores pagos a título de entrada e inde-
nização por danos morais no valor de R$10.000,00. A 
MM. Juíza rescindiu, ainda, o contrato de financiamento 
da motocicleta firmado entre a autora e o banco réu.

Inconformado, o banco réu recorreu da r. sentença, 
alegando, em síntese, que estão ausentes os pressupostos 
necessários à rescisão do contrato de financiamento, visto 
que não pode ser responsabilizado pelos defeitos apre-
sentados pela motocicleta.

E razão socorre ao apelante. Em que pese o fato 
de ter sido o contrato de financiamento realizado em 
decorrência da compra da motocicleta, tendo sido esse 
contrato de compra rescindido pela MM. Juíza em razão 
da existência de defeitos no produto adquirido, tem-se 
que deve subsistir o financiamento contratado. Isso 
porque, a meu ver e sentir, a instituição financeira não 
possui qualquer relação com o direito material pertinente 
à compra e venda do veículo automotor, sendo impos-
sível a sua responsabilização por defeitos ocultos apre-
sentados pelo veículo.

Ademais, na esteira do posicionamento adotado 
pelo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de financia-
mento não é acessório do contrato de compra e venda, 
e, com isso, a rescisão da compra e venda do bem não 
enseja a rescisão do financiamento.

A propósito:

Civil e processual. Recurso. Deserção. Lei local. Arrendamento 
mercantil. Ação consignatória cumulada com pedido de 
resolução de contrato movida contra o banco financiador. 
Fundamento alusivo a defeito de fabricação no veículo. 
Ilegitimidade passiva. I - Não compete ao STJ a interpretação 
de direito local. II. É o banco réu parte ilegitimidada para a 

causa, quando o fundamento do pedido é alheio ao contrato 
celebrado entre aquele e o autor, porém referente a vício de 
fabricação alegadamente encontrado no veículo, portanto 
advindo da compra e venda celebrada com a concessionária, 
envolvendo produto de montadora, e ambas não integram 
a lide. III. Recurso especial não conhecido (LEXSTJ 221/76).

Direito civil. Contrato de compra e venda de veículo. Alienação 
fiduciária em garantia. Contrato acessório. Código de Defesa 
do Consumidor. Defeito no produto. Responsabilidade do 
fornecedor. 1 - O Código de Defesa do Consumidor é apli-
cável às instituições financeiras (Súmula n. 297), mas apenas 
em relação aos serviços atinentes à atividade bancária. Por 
certo que o banco não está obrigado a responder por defeito 
de produto que não forneceu, tão somente porque o consu-
midor o adquiriu com valores obtidos por meio de financia-
mento bancário. Se o banco fornece dinheiro, o consumidor é 
livre para escolher o produto que lhe aprouver. No caso de o 
bem apresentar defeito, o comprador ainda continua devedor 
da instituição financeira. 2. Não há relação de acessoriedade 
entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e 
o de financiamento que propicia numerário ao consumidor 
para aquisição de bem, que, pelo registro do contrato de 
alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida para 
o credor. 3. Recurso especial conhecido e provido (REsp 
1014547/DF - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - 
DJe de 07.12.2009).

Ante o exposto, infere-se que merece guarida o 
inconformismo do apelante, sendo, por conseguinte, 
imperiosa a reforma parcial da r. sentença, para que seja 
julgado improcedente o pedido de rescisão do contrato 
de financiamento firmado entre as partes. No restante, 
deve ser mantida incólume a r. sentença recorrida.

Dispositivo.
Com tais considerações, dou provimento ao 

recurso, reformando parcialmente a r. sentença para 
julgar improcedente o pedido de rescisão do contrato 
de financiamento. No restante, mantenho incólume a r. 
sentença recorrida.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas 
processuais, inclusive as recursais e honorários advocatí-
cios fixados em R$2.000,00, suspensa a exigibilidade por 
estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES VEIGA DE OLIVEIRA e 
MARIÂNGELA MEYER.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Prefeito municipal - Cobrança - Lei municipal - 
Benefício - Subsídio mensal vitalício - Constituição 

Federal - Não recepção - Fonte de custeio

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória cumulada 
com cobrança. Subsídio mensal vitalício. Prefeito muni-
cipal. Não recepção da lei municipal pelo ordenamento 
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O autor ajuizou a presente ação declaratória cumu-
lada com cobrança para ver reconhecido seu direito ao 
recebimento da verba denominada subsídio mensal vita-
lício, prevista na Lei nº 5.073/76, por ter exercido, em 
caráter permanente, o cargo de prefeito municipal de Juiz 
de Fora no período de 16.06.08 a 01.01.09.

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido, sob o 
fundamento de que o apelante não teria exercido o cargo 
de prefeito municipal em caráter permanente, o que 
ensejou a interposição de recurso a este Tribunal.

De fato, a Lei nº 5.073/76 do Município de Juiz de 
Fora estabelece, em seu art. 1º:

Art. 1º É assegurado, a título de representação, um subsídio 
mensal e vitalício equivalente a 5 (cinco) salários mínimos 
regionais a quem, contando 60 (sessenta) anos de idade, 
tiver exercido em caráter permanente o cargo de Prefeito 
Municipal (f. 14-TJ).

O apelante exerceu o cargo de prefeito no período 
de 16.06.08 a 01.01.09, em virtude da renúncia do 
prefeito eleito, Sr. Carlos Alberto Bejani.

Em 19.02.09, foi editada a Lei nº 11.740/09, que 
passou a exigir o período mínimo de um ano de exercício 
no cargo para fins de obtenção ao direito ao subsídio 
mensal vitalício (f. 33-TJ).

Dessa forma, é certo que o apelante exerceu de 
forma permanente o cargo de prefeito por período infe-
rior a um ano. Também não há dúvida de que a Lei 
nº 11.740/09 tenha entrado em vigor em momento 
posterior ao período em que o apelante exerceu o cargo 
de prefeito.

Ocorre que, conforme entendimento sedimen-
tado neste Tribunal, a lei municipal que instituiu a verba 
pleiteada nestes autos não foi recepcionada pela atual 
Constituição Federal de 1988, por ofensa ao art. 195, 
§ 5º, que proíbe a criação ou majoração de benefício 
social sem a correspondente fonte de custeio.

Nesse sentido, válida a transcrição da 
seguinte ementa:

Reexame necessário. Pensão vitalícia. Ex-prefeito. Lei 
Municipal nº 5.073/76. Criação ou majoração de benefício 
social. Inexistência de fonte de custeio. Não recepção pelo 
texto constitucional. Suspensão de pagamento. - Pelos prin-
cípios norteadores do Direito Administrativo, não é razoável 
o pagamento de pensão vitalícia para ex-prefeito municipal, 
sobretudo quando a lei que a instituiu não foi recepcionada 
pela Constituição da República. Em reexame necessário, 
confirmar a sentença.

Acerca da necessidade de arguição do conflito de 
inconstitucionalidade da lei municipal para ser julgado 
perante o Órgão Especial deste Tribunal, também não 
vejo razões para o provimento do recurso do autor.

É que, no julgamento do Agravo de Instrumento 
nº 1.0145.11.045615-2/001, o Des. Caetano Levi Lopes 
suscitou o incidente de inconstitucionalidade da referida 

constitucional vigente. Criação de benefício sem a corres-
pondente fonte de custeio. Manutenção da sentença. 
Recurso não provido.

- Diante da não recepção da Lei nº 5.073/76, do 
Município de Juiz de Fora, pela Constituição Federal de 
1988, o autor não possui direito ao recebimento da verba 
denominada subsídio mensal vitalício.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.10.051370-7/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: José Eduardo Araújo 
dos Santos - Apelado: Município de Juiz de Fora - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2014. - Kildare 
Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. KILDARE CARVALHO - Trato de recurso de 
apelação contra a sentença de f. 78/79-TJ, proferida nos 
autos da ação declaratória cumulada com cobrança, 
ajuizada por José Eduardo Araújo dos Santos em face 
do Município de Juiz de Fora, que julgou improcedente 
o pedido, sob o fundamento de que o autor não faz jus 
ao recebimento do subsídio mensal vitalício previsto na 
Lei nº 5.073/76, já que teria exercido o cargo de prefeito 
em caráter não permanente, por curto período de tempo, 
notadamente entre 06/2008 a 01/2009.

Irresignado, apela o autor (f. 81/90-TJ), alegando 
que exerceu o cargo com investidura permanente e de 
forma ininterrupta, de 16.06.08 a 01.01.09, em virtude 
da renúncia do prefeito eleito, Carlos Alberto Bejani. 
Alega que não pode se sujeitar aos requisitos da Lei 
nº 11.740/2009 para fins de obtenção do direito ao 
subsídio mensal vitalício, pois entrou em vigor somente 
em 19.02.09, ou seja, em momento posterior ao período 
em que exerceu o cargo de prefeito municipal. Menciona 
que a inconstitucionalidade da Lei nº 5.073/76 somente 
poderia ser declarada pelo órgão especial do TJMG, o 
que não foi arguido no caso concreto.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não 
apresentou contrarrazões, conforme certificado à f. 96-v.-
TJ.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça à 
f. 101-TJ, afirmando a desnecessidade de sua intervenção 
no feito.

Conheço do recurso, atendidos os pressupostos de 
sua admissão.
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Lei Municipal nº 5.073/76, o qual deixou de ser conhe-
cido pelo Órgão Especial.

Sendo assim, não há reparos a serem feitos na 
sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, nego provimento 
ao recurso.

Custas, pelo apelante.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Em juízo de revisão, 
conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes 
os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia posta em julgamento se refere à 
possibilidade de reconhecer ao apelante o direito de 
receber subsídio mensal e vitalício de valor equivalente a 
cinco salários mínimos, de acordo com o previsto na Lei 
Municipal nº 5.073/76.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi inves-
tido no cargo de prefeito do Município de Juiz de Fora na 
data de 16 de junho de 2008, permanecendo em exer-
cício até 1º de janeiro de 2009.

Verifica-se que a norma aplicável ao caso em 
apreço é a Lei Municipal nº 5.073/76, uma vez que a Lei 
Municipal nº 11.740/09 - que atualmente dispõe sobre o 
assunto - apenas entrou em vigor em 19 de fevereiro de 
2009, data posterior ao fim do mandato do ex-prefeito.

A Lei nº 5.073/76 “assegurou, a título de repre-
sentação, um subsídio mensal e vitalício equivalente a 5 
(cinco) salários mínimos regionais a quem, contando 60 
(sessenta) anos de idade, tiver exercido em caráter perma-
nente o cargo de Prefeito Municipal”.

Nesse sentido, para que seja concedido o subsídio 
mensal vitalício a ex-prefeito, é necessário o cumprimento 
dos requisitos: idade de 60 (sessenta anos) e exercício 
permanente no cargo de prefeito.

Verifica-se, todavia, que o segundo requisito trata 
de norma em branco - uma vez que a lei não apresentou 
definição do que seria o exercício permanente do cargo.

Não vislumbro, contudo, a necessidade de aden-
trar a análise dessa omissão legislativa, uma vez que 
os Tribunais Superiores deste país, bem como a Corte 
deste Tribunal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 1.0000.05.417841-3/000, já reconheceram serem 
inconstitucionais as leis municipais que, a despeito de sua 
competência constitucional, criam benefícios de caráter 
previdenciário, sem sua respectiva fonte de custeio.

Assim, entendo irrelevante, ainda, suscitar incidente 
de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.073/76, 
nos termos do art. 248, § 1º, do Regimento Interno deste 
Tribunal de Justiça, visto que decidida questão seme-
lhante na Corte Superior deste Tribunal e no Supremo 
Tribunal Federal.

Há, portanto, de considerar que a referida lei não 
foi recepcionada pela Constituição da República de 
1988, porquanto ofende diretamente o art. 195, § 5º, da 
CR/88, no qual proíbe qualquer criação ou majoração de 
benefício social, sem a correspondente fonte de custeio.

Ação de cobrança - 
Taxas condominiais - Condomínio de fato - 

Possibilidade - Contraprestação pelas benfeitorias 
e serviços disponibilizados - Vedação ao 

enriquecimento sem causa - Voto vencido

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Taxas condo-
miniais. Condomínio de fato. Possibilidade. Contra-
prestação pelas benfeitorias e serviços disponibilizados. 
Vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

- O proprietário de imóvel pertencente a condomínio, 
ainda que atípico, é obrigado a participar do rateio das 
despesas feitas para conservação e melhoria do espaço 
comum, mesmo que não tenha se associado voluntaria-
mente à associação de moradores.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0188.07.059679-9/001 - Co-
marca de Nova Lima - Apelante: Maria Esther Pires Altoe 
- Apelada: Aspas - Associação dos Proprietários em Pa-
sárgada - DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, VENCIDO O REVISOR.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2014. - José Marcos 
Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se 
de apelação cível interposta por Maria Esther Pires Altoe 
da sentença de f. 186/191-TJ, que, nos autos da ação de 
cobrança ajuizada por Aspas - Associação dos Proprie-
tários em Pasárgada, julgou procedente o pedido inicial 
para condenar a ré ao pagamento das taxas condomi-

Tal regra a ser observada é resultado do princípio 
da simetria com o centro, no qual se exige que os muni-
cípios, ainda que autônomos, devam observar os ditames 
da Constituição Estadual e da Federal.

Isso posto, acompanho o eminente Relator para 
negar provimento ao recurso de apelação, mantendo 
inalterada a sentença.

Custas, pelo apelante.
É como voto.

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Conforme já decidiu o STJ,

[...] um condomínio, ainda que atípico, caracteriza uma 
comunhão e não se afigura justo, nem jurídico, em tal circuns-
tância, que um participante, aproveitando-se do ‘esforço’ 
desta comunhão e beneficiando-se dos serviços e das benfei-
torias realizadas e suportadas pelos outros condôminos, dela 
não participe contributivamente (STJ, 3ª T., REsp 139.953/RJ, 
Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 23.02.99, DJ de 19.04.99, 
p. 134).

No caso, a própria ré acostou aos autos fotografias 
que comprovam a realização de benfeitorias pela autora 
(f. 53/55-TJ), como o calçamento de vias do condo-
mínio, desconstituindo a alegação apresentada em sede 
recursal, de que é o Município de Nova Lima o respon-
sável pela pavimentação das vias em Pasárgada.

Também a autora apresentou diversas provas de 
que atua em benefício dos condôminos, controlando a 
entrada de pessoas no condomínio (f. 78-TJ), oferecendo 
segurança à região (79/80), disponibilizando transporte 
para os moradores e empregados (f. 112/16-TJ), bem 
como realizando obras para melhoria do acesso às casas 
e lotes (f. 81/107, 117/118-TJ). 

Note-se que a via em que mora a ré, Alameda da 
Alegria, foi umas das reformadas em obra realizada pela 
autora (f. 83/84-TJ), sendo inegável, portanto, que a 
ora apelante usufrui dos benefícios proporcionados pela 
associação, com clara valorização de seu imóvel.

Assim, não pode a ré escusar-se da responsabili-
dade de participar do rateio das despesas feitas pela 
autora para manutenção e melhoria do condomínio.

Nesse contexto, irrelevante se o condômino se asso-
ciou voluntariamente à autora ou não, sendo devida a 
contraprestação pelos benefícios auferidos, notadamente 
a fim de que seja evitado o enriquecimento sem causa do 
condômino, vedado pelo art. 844 do Código Civil.

Sobre o tema, são fartos os julgados deste Tribunal, 
todos envolvendo a associação ora apelada:

Ação de cobrança. Ausência de apreciação de preliminar. 
Inocorrência. Prescrição. Regra do art. 206, § 5º, I, do CC. 
Condomínio atípico. Taxas. Rateio. Possibilidade. Ônus da 
prova. Art. 333, inciso II, do CPC e litigância de má-fé. Não 
demonstrados. - Sendo apreciadas na sentença preliminares 
que se confundem com o mérito da causa, não há que se 
falar em nulidade do trabalho decisório. - É de se aplicar 
o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC 
para a cobrança de dívida líquida e certa. - O proprietário de 
imóvel pertencente a condomínio atípico é obrigado a parti-
cipar do rateio das despesas feitas em prol de todos. - É do 
réu o ônus da prova em relação a fatos impeditivos, modi-
ficativos ou extintivos do direito do autor em conformidade 
com a determinação emanada do inciso II do art. 333 do 
Código de Processo Civil. - Não cabe a aplicação da multa 
por litigância de má-fé, quando a mesma não restou efetiva-
mente demonstrada (Apelação Cível nº 1.0188.11.009843-
4/001, Rel. Des. Pereira da Silva, 10ª Câmara Cível, j. em 
24.09.2013, p. da súmula em 04.10.2013). 

Ação de cobrança. Associação de moradores. Taxa de manu-
tenção. Condomínio atípico ou irregular. Procedência da 
cobrança. Sentença mantida. - É legítima a cobrança das 

niais referentes ao lote 15 do loteamento denominado 
“Pasárgada”.

Inconformada, a ré interpôs apelação às f. 204/211-
TJ, em que sustenta não ter-se associado à autora. Alega 
a inexistência de condomínio, mas de mero loteamento 
aberto, servido por ruas públicas de responsabilidade do 
município de Nova Lima. Afirma inexistir área particular 
comum a justificar a cobrança de taxa condominial. 
Afirma que a colocação de cancelas para o controle 
de entrada no bairro ofendeu o art. 23 da Lei Orgânica 
Municipal de Nova Lima.

Em atenção ao princípio da eventualidade, afirma 
que, ainda que se entenda ter sido auferido benefício, 
indevida a cobrança de taxa condominial, devendo ser 
calculadas as despesas realizadas pela autora, rateadas 
pelos moradores da região. Aduz que a taxa condominial 
não corresponde aos gastos realizados pela ré.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme 
certificado à f. 213v.-TJ.

É o relatório. Passo a decidir.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
A ora apelada ajuizou a presente ação de cobrança, 

pleiteando o recebimento de taxas condominiais em 
atraso referentes ao lote de propriedade da autora no 
Condomínio Pasárgada, no total de R$2.146,90.

O pedido foi julgado procedente sob os seguintes 
fundamentos: 

Com efeito, inegável que o imóvel da requerida está inserido 
em um contexto condominial de fato, sendo irrelevante que 
não tenha aderido à associação, pois a obrigação ao paga-
mento da taxa mensal encontra fundamento legal na proi-
bição de enriquecimento sem causa, na forma do art. 884 
do CC.
Isso porque restou comprovado que o autor presta diversos 
serviços à comunidade local (f. 78/118), tais como manu-
tenção de pontes, vias e calçamento, portaria com vigilância, 
carros para ronda, transporte, sendo que a ré se beneficia 
de todos os serviços prestados, o que valoriza sem dúvida 
alguma sua propriedade.
[...]
Restando comprovados tanto as despesas do condomínio 
com estrutura e benefícios em favor da ré, quanto a inadim-
plência, conclui-se que a requerida tem a obrigação de pagar 
a taxa mensal cobrada (f. 188-TJ).

Após analisar detidamente os autos, tenho que a 
sentença deve ser mantida, sendo inequívoca a existência 
de condomínio.

É certo que a autora, Aspas - Associação de Proprie-
tários em Pasárgada, não foi constituída sob as regras 
da Lei nº 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em 
edificações e as incorporações imobiliárias, tratando-se, 
portanto, de condomínio de fato ou atípico. De tal consta-
tação, no entanto, não decorre a irregularidade da insti-
tuição e cobrança de taxas de manutenção de todos os 
participantes do empreendimento, cuja autorização legal 
se encontra no art. 1.315 do Código Civil. 
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despesas, a título de taxas de administração, efetuadas por 
associação de moradores com serviços (de limpeza, manu-
tenção, conservação e vigilância) efetivamente postos à 
disposição do proprietário de imóvel localizado no ‘condo-
mínio’. Incumbe a cada condômino pagar a sua quota-parte, 
incluindo as despesas extraordinárias, sob pena de tornar 
inviável a administração do condomínio, diante da exis-
tência de gastos imprescindíveis com a manutenção, limpeza, 
conservação e melhoria das áreas comuns, das quais certa-
mente se beneficia, no mínimo, com a valorização de seu 
imóvel (Apelação Cível nº 1.0188.07.059667-4/001, Rel. 
Des. Antônio de Pádua, 14ª Câmara Cível, j. em 16.02.2012, 
p. da súmula em 22.05.2012).

Apelação. Nulidade afastada. Ausência de publicação de 
vista. Documentos que não embasaram a decisão. Cobrança 
de rateio das despesas em loteamento fechado. Associação 
de moradores. Proprietário de imóvel no condomínio. Fruição 
dos benefícios e serviços prestados. Obrigação pelo paga-
mento. 1. Não há que se falar em nulidade, quando os 
documentos aos quais a parte não teve a vista publicada, 
não influiu no julgamento da causa, mormente porque sequer 
serviram de sucedâneo para a convicção do Juízo de primeiro 
grau, que não se reportou a eles no decisum. 2. Mesmo 
que o proprietário não tenha anuído à associação de mora-
dores, tem obrigação de pagamento das despesas relativas 
à conservação, limpeza, segurança e vigilância do lotea-
mento, eis que se beneficia das melhorias e serviços imple-
mentados (Apelação Cível nº 1.0188.07.059689-8/001, 
Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes, 15ª Câmara Cível, j. 
em 29.03.2012, p. da súmula em 10.04.2012).

Direito civil. Ação de cobrança. Vedação ao enriquecimento 
ilícito. Associação de moradores. Taxas de manutenção de 
loteamento. Imposição a quem não é associado. Possibili-
dade. 1. O proprietário de imóvel em loteamento adminis-
trado por associação de moradores, mesmo não havendo 
anuído ao ato que instituiu aquela associação e não aderindo 
ao ato que instituiu o encargo, deve arcar com as taxas de 
manutenção e melhoria impostas, pois de outro modo estaria 
incorrendo em enriquecimento sem causa, situação prevista no 
art. 884 do CC/02 (Apelação Cível nº 1.0188.07.059669-
0/001, Rel. Des. Cabral da Silva, 10ª Câmara Cível, j. em 
05.07.2011, p. da súmula em 19.07.2011).

Ressalto, por fim, que a ré se limita a impugnar de 
forma genérica o valor da taxa condominial cobrada, 
deixando de fazer prova da ilegalidade e da inido-
neidade do montante exigido, que se mostra razoável 
ante os gastos comprovados nos autos. Assim, não se 
desincumbiu a apelante do ônus probatório que lhe 
competia, nos termos do art. 333, II, CPC, devendo ser 
reconhecido o débito no valor indicado na inicial.

Com esses argumentos, nego provimento ao apelo.
Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigibi-

lidade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Estou a dar 
provimento à apelação.

O pagamento de mensalidade a associação 
depende da livre e espontânea vontade do cidadão em 
associar-se. É preceito constitucional que ninguém está 
obrigado a associar-se ou manter-se associado. 

Nesse sentido, já votamos:

Apelação cível. Cobrança. Associação de moradores. 
Cobrança de taxas de condomínio. Não cabimento. - As asso-
ciações só podem cobrar de quem é seu associado, os não 
associados não estão obrigados a contribuir. - O simples fato 
de o apelante ser proprietário de um terreno não o obriga ao 
pagamento de contribuições às quais ele não aderiu.

Apelação cível nº 1.0188.09.088335-9/001. Comarca de 
Nova Lima. Apelante: Peter Hall Nielsen - Apelada: Asso-
ciação Comunitária Jardins de Petrópolis. Razão assiste ao 
apelante ao não se conformar com a sentença. O direito 
de liberdade de associação é consagrado pela Constituição 
da República e está previsto dentre os direitos fundamen-
tais (art. 5º, XX, CR). Não há obrigação em associar-se ou 
manter-se associado. A associação é um ato expresso de 
manifestação de vontade, não pode, de forma alguma, ser 
imposto a quem quer que seja. Nesse sentido, as associa-
ções só podem cobrar de quem é seu associado, os não asso-
ciados não estão obrigados a contribuir. Portanto, no caso em 
julgamento, o simples fato de o apelante ser proprietário de 
um terreno no loteamento Jardins de Petrópolis não o obriga 
ao pagamento de contribuições às quais ele não aderiu. Não 
há condomínio. O que existe é uma associação de moradores 
para promover a melhoria da área. Condomínio, no sentido 
jurídico, pressupõe a existência de propriedade comum. Mas 
o que se vê no presente caso é o uso vulgar da expressão 
‘condomínio’ para se referir a uma associação de moradores 
que, espontaneamente, se uniram para defender os interesses 
de um determinado local, impondo aos demais moradores da 
região uma contribuição. 

É do Tribunal Superior:

Agravo regimental no recurso especial. Associação de mora-
dores. Cobrança compulsória de taxa. Não associado. 
Impossibilidade. Jurisprudência do STJ. Fundamentos do 
novo recurso insuficientes para reformar a decisão agra-
vada. 1. Não apresentação pela parte agravante de argu-
mentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicer-
çaram a decisão agravada. 2. Impossibilidade de a asso-
ciação de moradores efetuar a cobrança de taxa condomi-
nial, ou assemelhada, de não associado, pois tal ente cole-
tivo não se caracteriza como condomínio. Precedentes espe-
cíficos desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - 
AgRg no REsp 1322393/SP - Min. Paulo de Tarso Sanseverino 
- DJe de 18.06.2013). 

E, também do STF, o voto do Ministro Marco Aurélio, 
que também votou nesse sentido:

Associação de moradores. Mensalidade. Ausência de adesão. 
- Por não se confundir a associação de moradores com o 
condomínio disciplinado pela Lei nº 4.591/64, descabe, a 
pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade 
a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não tenha 
aderido. Considerações sobre o princípio da legalidade e da 
autonomia da manifestação de vontade - art. 5º, incisos II e 
XX, da Constituição Federal (STF - RE 432106/RJ - Rel. Min. 
Marco Aurélio - j. em 20.09.2011).

O Ministro Marco Aurélio ressaltou, em seu voto, 
que ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
que não está prevista em lei. E, segundo ele, a decisão do 
TJ-RJ, a “título de evitar o que se apontou como enrique-
cimento sem causa, esvaziou-se a regra do inciso XX do 
art. 5º do Diploma Maior, a revelar que ninguém poderá 
ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. 
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Fiança - Aval - Outorga uxória - 
Ausência - Garantia - Ineficácia - Anulação - 

Art. 1.647, III, do Código Civil - Súmula nº 332 
do STJ - Aplicabilidade

Ementa: Apelação cível. Contrato de cessão tempo-
rária de direitos federativos do atleta. Fiança pres-
tada sem outorga uxória. Vício no plano de validade do 
negócio jurídico. Ação anulatória do cônjuge que não 
anuiu. Possibilidade. Anulação da fiança. Necessidade. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso 
não provido.

- A ausência de outorga uxória afeta a validade do ato 
praticado, tendo sido ele formalizado sob a forma de 
fiança ou aval.

- É necessária a anuência conjugal para a prestação de 
aval por pessoa casada, por força do art. 1.647, III, do 
Código Civil.

- A necessidade de concordância do outro cônjuge obje-
tiva proteger o patrimônio familiar, retirando de uma 
das partes o poder de gravá-lo sem anuência expressa 
da outra.

Aplicação do disposto na Súmula nº 332 do Superior 
Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.060910-2/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Clube Atlético 
Mineiro - Apelada: Moema Kellen Ribeiro Guimarães 
- Litisconsorte: Associação Atlética Anapolina - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Edison Feital 
Leite - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDISON FEITAL LEITE - Trata-se de recurso de 
apelação interposto pelo Clube Atlético Mineiro contra 
a sentença de f. 143/145, prolatada pelo MM. Juiz de 
Direito da 30ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/
MG, que, nos autos da ação anulatória de fiança proposta 
por Moema Kellen Ribeiro Guimarães, julgou procedente 
o pedido inicial, para anular a fiança prestada pelo seu 
marido Roberson Guimarães, em razão da ausência de 
outorga uxória, e condenou o recorrente ao pagamento 
de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 
15% sobre o valor da causa.

Irresignado, alega o recorrente, em suas razões, 
que, embora a garantia prestada no contrato tenha sido 
denominada fiança, trata-se de verdadeiro aval, motivo 
pelo qual deve ser reconhecida sua eficácia diante do 
disposto no art. 1.647, III, do Código Civil, ainda que 
ausente a outorga uxória.

Isso porque, segundo suas alegações, malgrado o 
disposto no citado artigo, há uma corrente jurisprudencial 
que mitiga a exigência nele disposta em prol do princípio 
da boa-fé objetiva, a fim de que sejam preservados os 
direitos do credor e a meação do cônjuge não consultado.

Nesse sentido, ressaltou o Enunciado nº 114, da I 
Jornada do CJF, 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”.

Aduz assim que “[...] a falta de outorga uxória não 
pode, por si só, anular a integralidade do aval, mas, sim, 
permite ao julgador preservar a meação do cônjuge que 
não consentiu com a garantia prestada”.

Pretende, com isso, que seja presumida a boa-fé do 
Clube Atlético Mineiro, que acreditou ter sido concedida 
a vênia conjugal ao aval prestado pelo marido da parte 
recorrida, devendo, portanto, ser reformada a sentença, 
não para nulificar a garantia prestada pelo marido, mas 
para esclarecer seus contornos, de forma a pronunciar 
sua inoponibilidade à meação do cônjuge que a ela não 
prestou anuência.

Citou jurisprudência, que entende lhe favorecer.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos 

(f. 159).
Consoante a f. 158, o preparo foi devida-

mente recolhido.
Juntadas as contrarrazões às f. 166/172, sustenta a 

recorrida que, quer seja o aval, quer seja a fiança, ambos 

O seu entendimento foi seguido, de forma unânime, pelos 
Ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

Marco Aurélio ressaltou, na decisão, que o autor 
do recurso foi “condenado a pagamento em contrarie-
dade frontal a sentimento nutrido quanto à associação e 
às obrigações que dela decorreriam”.

Assim sendo, dou provimento à apelação para 
julgar improcedente o pedido inicial. Invertida a sucum-
bência fixada na sentença.

Custas recursais, pela associação apelada.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com 
o Relator.

Súmula: NEGARAM PROVIMENTO AO APELO, 
VENCIDO O REVISOR.

. . .
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só se convalidam com a outorga e prévio conhecimento 
de ambos os cônjuges.

Afirma que a controvérsia cinge-se à celebração do 
contrato sem a anuência da esposa do fiador.

Em síntese, esse é o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Do mérito.
Trata-se de ação anulatória ajuizada pela recor-

rida em face do recorrente, pleiteando a anulação da 
fiança prestada pelo seu cônjuge Roberson Guimarães, 
com quem é casada sob o regime da comunhão parcial 
de bens desde o dia 21.08.1992. Para tanto, alega a 
ausência de sua anuência para que o cônjuge figurasse 
como fiador quando da celebração do contrato de cessão 
temporária de direitos federativos de atleta profissional de 
futebol, que fora firmado entre o Clube Atlético Mineiro 
(cessionário), a Associação Atlética Anapolina (cedente), 
o atleta Lindemberg Francisco da Silva e a sociedade 
empresária Nizapar - Niza Participações Ltda.

Da leitura do contrato juntado às f. 153/158, veri-
fica-se que este foi firmado em janeiro do ano de 2010, 
figurando como fiador e devedor solidário da obrigação 
pactuada o Sr. Roberson Guimarães, cônjuge da ora 
recorrida, Moema Kellen Ribeiro Guimarães.

O pedido inicial foi julgado procedente pelo 
Magistrado a quo, sendo, pois, anulada a fiança prestada 
pelo marido da autora em razão da ausência de outorga 
uxória da recorrida.

Tenho que a sentença não merece reforma.
A questão deduzida nos autos é eminentemente de 

direito, uma vez que as partes concordam em relação à 
ausência da outorga uxória, que deveria ser prestada pela 
recorrida no contrato em que o seu marido figurou como 
fiador. Nesse ponto, não há controvérsia.

Do ponto de vista jurídico, de um lado, sustenta o 
recorrente tratar-se de aval, e não de fiança, o que permi-
tiria que da ausência da outorga uxória não decorresse a 
anulabilidade da garantia, mas apenas a sua ineficácia 
sobre a meação do cônjuge não anuente, tudo isso com 
base na doutrina que deu origem ao Enunciado nº 114 
da I Jornada do CJF. De outro lado, a recorrida requer 
seja a garantia anulada em face da exigência legal de 
outorga uxória, prevista no art. 1647, III, do Código Civil.

Analisando o caso, tenho que a razão está com a 
recorrida. A norma contida no citado art. 1.647, III, do 
Código Civil não deixa margem para dúvidas. A ausência 
de outorga uxória afeta, de forma inexorável, a validade 
do ato praticado, tendo sido ele formalizado sob a forma 
de fiança ou aval. Trata-se de instituto que se coloca no 
plano da validade do negócio jurídico.

Buscou o legislador, com a necessidade de concor-
dância do outro cônjuge, proteger o patrimônio fami-
liar, retirando de uma das partes o poder de gravá-lo 
sem anuência expressa da outra. Esse princípio foi posi-
tivado por meio de uma regra clara e objetiva, qual seja: 

a ausência de anuência de um dos cônjuges faz com que 
o ato (fiança ou aval) deva ser anulado, desde que o vício 
seja arguido a tempo e modo pelo cônjuge prejudicado 
(art. 1.649 do CC).

Ainda que a lei não faça qualquer distinção entre 
aval e fiança ao prever a necessidade de outorga uxória 
em ambos os casos, é preciso enfrentar a alegação do 
recorrente de que a garantia existente no contrato em 
questão é aval, e não fiança. Com essa diferenciação, 
busca o recorrente a aplicação do Enunciado nº 114 da 
I Jornada do CJF, pois este sugere que, nos casos de aval 
prestado sem anuência conjugal, decorra apenas a sua 
ineficácia em relação ao cônjuge que não consentiu.

Em primeiro lugar, é preciso dizer que o referido 
enunciado é mera diretiva, orientação, não possuindo 
qualquer efeito vinculante. Todavia, deve ser levado em 
consideração sempre que possível, já que decorre de 
estudos profundos e elaborados por reconhecidos espe-
cialistas na matéria.

Todavia, no caso dos autos, ao contrário do susten-
tado pelo recorrente, a garantia prestada é fiança, e não 
aval. O aval é garantia cambiária e deve recair apenas 
sobre títulos dessa natureza. O contrato em questão, 
ainda que seja um título executivo extrajudicial, não tem 
natureza cambial e, portanto, não pode ser objeto de 
aval. O que se verifica nos autos é uma garantia contra-
tual, regulada no direito civil, verdadeira fiança.

Sendo fiança e estando diante de ato praticado sem 
a presença de outorga uxória, deve-se aplicar a Súmula 
nº 332 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “A 
fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges 
implica a ineficácia total da garantia”.

Ainda que se estivesse diante de aval, o Enunciado 
nº 114 da I Jornada do CJF continuaria inaplicável. O 
contrato em questão, ao contrário dos títulos cambiais, 
não pode circular livremente, estando impedida a 
sua cessão no caput da cláusula primeira, fato confir-
mado pelo recorrente em sua apelação nos autos dos 
embargos à execução. Assim, a preocupação acerca de 
uma indevida interferência do Código Civil sobre o direito 
cambiário se mostra inócua no caso dos autos. Se esta é 
a premissa (proteção à livre circulação dos títulos), então 
a referida interferência jamais se mostraria presente no 
caso em questão.

De todo modo, é preciso dizer que o Superior 
Tribunal de Justiça vem aplicando o art. 1.647, III, do 
Código Civil sem qualquer distinção entre aval e fiança, 
justamente é a linha seguida pelo il. Magistrado a quo. 
É ver:

Recurso especial. Ação anulatória de aval. Outorga conjugal 
para cônjuges casados sob o regime da separação obriga-
tória de bens. Necessidade. Recurso provido. - 1. É neces-
sária a vênia conjugal para a prestação de aval por pessoa 
casada sob o regime da separação obrigatória de bens, à luz 
do art. 1.647, III, do Código Civil. 2. A exigência de outorga 
uxória ou marital para os negócios jurídicos de (presumida-
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mente) maior expressão econômica previstos no art. 1.647 
do Código Civil (como a prestação de aval ou a alienação 
de imóveis) decorre da necessidade de garantir a ambos os 
cônjuges meio de controle da gestão patrimonial, tendo em 
vista que, em eventual dissolução do vínculo matrimonial, 
os consortes terão interesse na partilha dos bens adquiridos 
onerosamente na constância do casamento. 3. Nas hipó-
teses de casamento sob o regime da separação legal, os 
consortes, por força da Súmula nº 377/STF, possuem o inte-
resse pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casa-
mento, razão por que é de rigor garantir-lhes o mecanismo de 
controle de outorga uxória/marital para os negócios jurídicos 
previstos no art. 1.647 da lei civil. 4. Recurso especial provido 
(REsp 1163074/PB - Relator: Ministro Massami Uyeda - 
Terceira Turma - j. em 15.12.2009 - DJe de 04.02.2010). 
Nesse sentido, outrossim: REsp 1368752 - Relatora: Ministra 
Maria Isabel Gallotti - DJe de 13.03.2013. Com efeito, dada 
a harmonia entre o decisum impugnado e a jurisprudência 
desta Corte, impõe-se o afastamento da pretensão recursal 
veiculada neste agravo regimental. Do exposto, nego provi-
mento ao agravo regimental (STJ - AgRg no REsp 1082052/
RS - Relator: Ministro Marco Buzzi - Quarta Turma - Data do 
julgamento: 19.09.2013 - DJe de 27.09.2013) (grifei).

Agravo regimental no recurso especial. Direito civil e direito 
processual civil. Ação anulatória de aval. Outorga uxória. 
Necessidade. Agravo desprovido. - 1. Necessária a vênia 
conjugal para a prestação de aval por pessoa casada, por 
força do art. 1.647, III, do Código Civil. 2. Precedentes espe-
cíficos desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido (STJ - 
AgRg no REsp 1109667/PB - Relator: Ministro Paulo de Tarso 
Sanseverino - Terceira Turma - DJe de 10.06.2011).

Recurso especial. Negativa de prestação jurisdicional. 
Inexistência. Doação de bens adquiridos na constância do 
casamento em regime da separação obrigatória. Outorga 
uxória. Necessidade. Finalidade. Resguardo do direito 
à possível meação. Formação do patrimônio comum. 
Contribuição indireta. Súmula nº 7 do STJ. Recurso não 
provido. 1. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. 
2. Controvérsia sobre a aplicação da Súmula nº 377 do STF. 
3. Casamento regido pela separação obrigatória. Aquisição 
de bens durante a constância do casamento. Esforço comum. 
Contribuição indireta. Súmula nº 7 do STJ. 4. Necessidade do 
consentimento do cônjuge. Finalidade. Resguardo da possível 
meação. Plausibilidade da tese jurídica invocada pela Corte 
originária. 5. Interpretação do art. 1.647 do Código Civil. 
6. Precedente da Terceira Turma deste Sodalício: ‘A exigência 
de outorga uxória ou marital para os negócios jurídicos de 
(presumidamente) maior expressão econômica previstos no 
art. 1.647 do Código Civil (como a prestação de aval ou a 
alienação de imóveis) decorre da necessidade de garantir 
a ambos os cônjuges meio de controle da gestão patrimo-
nial, tendo em vista que, em eventual dissolução do vínculo 
matrimonial, os consortes terão interesse na partilha dos bens 
adquiridos onerosamente na constância do casamento. Nas 
hipóteses de casamento sob o regime da separação legal, os 
consortes, por força da Súmula nº 377/STF, possuem o inte-
resse pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casa-
mento, razão por que é de rigor garantir-lhes o mecanismo 
de controle de outorga uxória/marital para os negócios jurí-
dicos previstos no art. 1.647 da Lei Civil (REsp nº 1.163.074 
- Relator: Ministro Massami Uyeda - DJe de 04.02.2010). 
Recurso especial não provido (STJ - REsp 1.199.790/MG 
- Relator: Ministro Vasco Della Giustina - Desembargador 
convocado - TJRS - Terceira Turma - DJe de 02.02.2011) 
(grifei).

Por fim, algumas questões, de fato, saltam aos olhos 
na análise do presente caso. O contrato foi elaborado 
pelos advogados do recorrente, que puderam indicar, 
inclusive, o foro de Belo Horizonte como o competente 
para dirimir eventuais controvérsias. Ao que tudo indica, 
diante da significativa diferença de porte entre as agre-
miações envolvidas, não parece ter havido espaço para 
que a Associação Atlética Anapolina pudesse discutir 
os termos e as condições estabelecidas no instrumento 
em questão.

Ainda que tal fato em nada interfira na questão jurí-
dica atinente à validade da garantia prestada, certamente 
tem o condão de afastar os argumentos trazidos pela 
recorrida acerca da boa-fé, ou ausência dela, por parte 
do Sr. Roberson Guimarães. Ora, em nenhum momento 
o Sr. Roberson declarou o estado civil que dispensasse a 
exigência de outorga uxória, o que poderia levar o Clube 
Atlético Mineiro a acreditar na validade da garantia pres-
tada. A propósito, não houve qualquer declaração de seu 
estado civil, uma vez que a sua qualificação no contrato 
se restringe a outras informações, entre as quais essa não 
se inclui.

A exigência de boa-fé objetiva impõe deveres a 
todas as partes envolvidas no contrato, não sendo possível 
afirmar que da omissão de uma das partes decorra a 
torpeza de outra. Ademais, aquele que recebe a garantia 
tem reforçado o dever de verificar a sua idoneidade, o que 
certamente passa pela verificação do mais elementar dos 
requisitos, a capacidade daquele que presta a garantia. 
No caso dos autos, não só o Sr. Roberson Guimarães não 
tinha tal capacidade, como tal fato passou despercebido 
pelo ora recorrente.

Dessa forma, tenho que não assiste razão ao recor-
rente quando invoca questões relacionadas à boa-fé 
contratual. De fato, tal princípio deve nortear o comporta-
mento das partes na celebração dos contratos, mas jamais 
terá o peso de afastar a regra prevista no art. 1.647, III, 
do Código Civil, mormente quando não há nos autos 
qualquer indicação de violação a tal princípio por qual-
quer das partes.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo inalterada a decisão recorrida que anulou a 
garantia prestada.

Custas recursais, pelo recorrente.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES MAURÍLIO GABRIEL e TIAGO 
PINTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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título executivo, já que questionáveis a sua liquidez, 
certeza e exigibilidade.

O apelante sustenta, em síntese, que a embar-
gante, ora apelada, lhe imputou um fato criminoso (furto 
e preenchimento de cheque em branco assinado por 
ela), sem fazer qualquer prova. Afirma que, pela prova 
oral colhida nos autos, restou demonstrado que os fami-
liares da apelada trabalhavam na sua empresa e que seu 
afastamento, por motivo de saúde, não se estendeu por 
mais de 10 dias. Acrescenta que nunca teve acesso aos 
cheques em branco assinados pela apelada. Ressalta 
que o cheque exequendo foi emitido para quitar dívidas 
trabalhistas e empréstimos realizados por ele em favor 
da apelada. Alega, ainda, que o cheque é título autô-
nomo, não necessitando de vinculação a negócio jurí-
dico. Por fim, pugna pela reforma do decisum, para julgar 
improcedente o pedido dos embargos, prosseguindo-se a 
execução com o pagamento do título emitido pela embar-
gante/apelada. Com o recurso, foram juntados os expe-
dientes de f. 175/177.

A apelada apresenta contrarrazões às f. 181/187, 
pugnando pela manutenção da sentença. Peticionou 
às f. 188/190, requerendo o desentranhamento dos 
documentos trazidos com a apelação.

Decido.
Conheço do recurso, porque regular e tempestiva-

mente aviado, constatados os pressupostos subjetivos e 
objetivos de admissibilidade.

Pois bem. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, 
de fato, fundando-se a execução em cheque e sendo este 
título de crédito não causal, dotado de abstração e auto-
nomia, cabe ao exequente apenas juntar a cártula, com 
o preenchimento dos seus requisitos legais, sendo do 
executado o ônus de demonstrar a suposta inexistência 
de causa debendi.

Examinando a possibilidade de o devedor discutir a 
causa subjacente ao título de crédito, Wille Duarte Costa 
deixa claro que não bastam meras alegações a respeito, 
negando-se a existência ou a regularidade da dívida, 
sendo imprescindível a apresentação de prova firme no 
sentido de que a cártula, em verdade, carece de causa 
debendi, de modo que, ausente tal demonstração, preva-
lece o título que se mostre formalmente perfeito:

É preciso dizer que não basta levantar suspeitas sobre o título 
e imputar ilicitudes ao legítimo possuidor na obtenção do 
título. Neste caso, para obter sucesso, é preciso que haja 
prova convincente do tipo de relação causal. A tranquilidade 
para o possuidor advém do próprio título de crédito. Se o 
devedor o assinou sem erro ou coação, não há nada que 
possa afetar a força cambiária do título. Na dúvida, preva-
lece o seu conteúdo formal (COSTA, Wille Duarte. Títulos de 
crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 305).

Também a jurisprudência é incisiva em sustentar que 
é do devedor o ônus de provar que o título carece de 
causa, ou que, por qualquer outro motivo, não possui 
liquidez e certeza:

Embargos à execução - Cheque assinado em 
branco - Indícios de apropriação indevida - 

Causa debendi - Inexistência - Requisitos de 
certeza e exigibilidade - Ausência - Título 

executivo - Descaracterização

Ementa: Embargos à execução. Cheque. Indícios de 
apropriação indevida de título assinado em branco. 
Causa debendi. Inexistência. Procedência do pedido dos 
embargos. Manutenção. Recurso não provido.

- Fundando-se a execução em cheque e sendo esse título 
de crédito não causal, dotado de abstração e autonomia, 
cabe ao exequente apenas juntar a cártula, com o preen-
chimento dos seus requisitos legais, sendo do execu-
tado o ônus de demonstrar a suposta inexistência de 
causa debendi.

- Se o conjunto probatório carreado aos autos fornece 
indícios de que o exequente/embargado se apropriou 
indevidamente de um cheque assinado em branco pela 
parte executada/embargante, tem-se inexistente a causa 
debendi, o que macula o referido cheque como título 
executivo, já que questionáveis seus requisitos de certeza 
e exigibilidade.

Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.081745-0/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Luiz Maurício 
Bastos Fonseca - Apelada: Mônica Teixeira Rocha 
Borges - Relator: DES. DOMINGOS COELHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 2 de abril de 2014. - Domingos 
Coelho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOMINGOS COELHO - Cuida-se de recurso 
de apelação de f. 165/174, interposto por Luiz Maurício 
Bastos Fonseca, visando à reforma da r. sentença de 
f. 141/148, que, nos autos dos embargos à execução 
opostos por Mônica Teixeira Rocha Borges, julgou proce-
dente o pedido inicial, para extinguir a ação executiva e 
condenar o embargado no pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o 
valor executado, suspensa a exigibilidade por força da 
justiça gratuita. Entendeu o MM. Juiz que não foi demons-
trada, a contento, a existência do negócio jurídico subja-
cente havido entre as partes, maculando o cheque como 
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e não trouxe aos autos sequer um recibo do pagamento 
mensal que supostamente estaria fazendo aos credores.

A esse respeito, vale citar mais um trecho do depoi-
mento testemunhal acima mencionado: “[...] não ouviu 
dizer que o embargado tivesse pegado dinheiro empres-
tado com alguém para repassá-lo à empresa [...]”.

Da mesma forma, considerar que o cheque foi 
emitido para quitação de débitos trabalhistas seria por 
demais temerário, sobretudo se considerarmos a quitação 
dada pelo embargado/apelante no momento da rescisão 
contratual e a inexistência de ação trabalhista movida 
para tal fim.

Assim, se o conjunto probatório carreado aos autos 
fornece indícios de que o embargado/apelante se apro-
priou indevidamente de um cheque assinado em branco 
pela parte embargante/apelada, tem-se inexistente a 
causa debendi, o que macula o referido cheque como 
título executivo, já que questionáveis seus requisitos de 
certeza e exigibilidade.

Por fim, determino sejam desentranhados os expe-
dientes de f. 175/177, por não serem documentos novos, 
a teor do disposto no art. 397 do CPC.

Com esses fundamentos, nego provimento ao 
recurso, para manter a r. sentença atacada pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelo apelante, observados os 
termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA e 
ALVIMAR DE ÁVILA.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Processo civil. Embargos do devedor. - Instruída a execução 
com o título próprio, é do devedor o ônus de elidi-lo. Recurso 
especial não conhecido (STJ - REsp nº 154.565/PR - Relator: 
Ministro Ari Pargendler - Data do julgamento: 11.11.2002 - 
DJ de 16.12.2002, p. 309 - RSTJ 164/291).

E, no caso em tela, assim como o MM Juiz, entendo 
que a embargante, ora apelada, se desincumbiu de tal 
ônus, senão vejamos.

As principais teses de defesa do embargado/
apelante são no sentido de que o cheque exequendo fora 
emitido para quitar dívidas trabalhistas e empréstimos 
realizados por ele em favor da embargante/apelada e 
que nunca teve acesso aos cheques em branco assinados 
por ela.

Nada obstante, ao compulsar os autos, infere-se 
que, apesar de parentes próximos da embargante/apelada 
trabalharem na empresa, era o embargado/apelante 
quem a ajudava na administração da farmácia de mani-
pulação, recebendo expressa autorização para pegar 
cheques depositados e devolvidos, talões de cheques, 
correspondências e extratos, conforme documento de 
f. 13.

E, apesar de negar a prática de tais condutas, reco-
nheceu o embargado/apelante que recebia senha do 
gerente da agência, após autorização da embargante/
apelada, para pegar talões de cheques em caixas eletrô-
nicos, que tinha acesso ao sistema de informatização 
da empresa, além de efetuar compras. E, como se não 
bastasse, comparecia em cartório para pagar os títulos 
protestados, tendo preenchido os cheques de f. 18 e 19, 
em favor de Lia Marques, tia de seu cunhado, e de Rosa 
Maria, sua irmã. Segundo afirma, preencheu os referidos 
títulos porque a embargante/apelada estava ocupada, o 
que, a meu ver, demonstra a total confiança que a mesma 
nele depositava.

Ademais, o depoimento da testemunha Ivê Lucas 
Barbosa confirma que o embargado/apelante tinha pleno 
acesso aos cheques assinados em branco pela embar-
gante/apelada. Vejam-se os trechos mais relevantes:

[...] os talões de cheques ficavam na gaveta da sala da embar-
gante, local mais utilizado pelo embargado durante suas 
atividades; a embargante atribuía as funções ao embargado, 
e não aos familiares, em razão de seu conhecimento na área; 
tinha conhecimento que a embargante deixava cheques assi-
nados em branco em sua gaveta, porque os via; a gaveta não 
ficava trancada [...] (f. 137).

Por outro lado, não se mostra crível a alegação 
do embargado/apelante de que teria pegado dinheiro 
emprestado em seu nome para repassar à embargante/
apelada, sem qualquer garantia, emissão de documento, 
anuência ou aval da mesma. Frise-se que não se recorda 
nem mesmo da data que tomou os referidos empréstimos 

Ação de anulação de doação - Bem doado por 
município - Encargo modal - Descumprimento pelo 
donatário - Desvio de finalidade - Comprovação - 
Ocupação de imóvel por terceiros - Transmissão 

de poderes inerentes à propriedade - Ato de 
disposição do imóvel - Reversão - Possibilidade

Ementa: Reexame necessário e apelação cível. 
Administrativo. Ação de anulação de doação. Contrato cele-
brado com encargo modal. Descumprimento da avença por 
parte do donatário. Desvio de finalidade. Comprovação. 
Cláusula de inalienabilidade. Descumprimento. Residência 
de terceiro. Reversão. Possibilidade. Recurso desprovido.

- O descumprimento de encargo modal, pela donatária, 
enseja a reversão de bem doado pelo Município ao patri-
mônio público.
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- A disposição, como atributo mais abrangente da proprie-
dade, compreende os poderes de usar e gozar, consti-
tuindo no poder de consumir o bem, alterar-lhe sua subs-
tância, aliená-lo ou gravá-lo. 

- Portanto, o ato de disposição de um bem não se limita 
à sua alienação, podendo-se constituir em qualquer 
hipótese de transmissão de um dos poderes inerentes 
à propriedade, inclusive aquele relativo ao uso e gozo 
do bem.

- A permissão para que terceiro ocupe o bem constitui ato 
de disposição do imóvel, e, portanto, implica o descum-
primento do encargo avençado.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0702.
03.092059-0/006 - Comarca de Uberlândia - 
Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda 
Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia - 
Apelante: Município de Uberlândia - Apelado: Monuva 
- Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta - 
Relator: DES. VERSIANI PENNA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em REFORMAR A 
SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO 
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Versiani 
Penna - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VERSIANI PENNA - Trata-se de reexame neces-
sário e recurso de apelação interposto pelo Município 
de Uberlândia, contra sentença proferida na ação de 
anulação de doação c/c reversão de área movida em 
face de Movimento Negro Uberlandense Visão Aberta - 
Monuva, que julgou improcedente a pretensão inicial.

O apelante argumenta que doou à apelada um 
imóvel em 29.01.1987, sob condição resolutiva de 
construção, no prazo de 3 (três) anos, de sede própria 
contendo: 1 (um) salão de conferências, 1 (uma) biblio-
teca, 1 (uma) quadra de esportes e 1 (uma) área de lazer. 
Afirma que referido encargo, malgrado tivesse prazo de 
encerramento em 1990, não foi cumprido pela donatária, 
o que enseja a reversão do bem ao patrimônio público 
municipal. Alega que é incontroverso nos autos que a 
obra não foi executada. Aduz que a tese acatada pela 
sentença não deve prevalecer, haja vista não existir qual-
quer menção a obrigação alguma do Município, tanto na 
Lei Municipal nº 4.279/85 quanto na escritura pública 
de doação. Assevera que a perícia realizada nos autos 
concluiu que a verba recebida pela entidade, por inter-
médio de convênio noticiado nos autos, possibilitava a 

construção de 798m², mas, efetivamente, somente foram 
edificados 221,58m². Aponta, ainda, que foi constatada 
a existência de residência particular na área doada, o que 
desvirtua a finalidade da doação. Pede o provimento do 
recurso para reformar a sentença e julgar procedente a 
pretensão de anulação da doação.

Em suas contrarrazões, a parte apelada afirma que 
o apelante não se desincumbiu, a contento, de demons-
trar suas alegações. Afirma que foram realizadas as cons-
truções com as quais se comprometeu. Alega que a insti-
tuição se encontra em pleno funcionamento, em apoio 
aos negros de Uberlândia. Aduz que o Município não 
envidou esforços para auxiliar a instituição no cumpri-
mento do encargo. 

Parecer do Ministério Público pela reforma da 
sentença, conforme f. 604/605.

É o relatório. 
Admissibilidade.
Conheço do reexame necessário, em fiel observância 

ao art. 475, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, 
bem como do recurso voluntário, porquanto presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

Sem preliminares a serem dirimidas.
Mérito.
A questão trazida a juízo cinge-se à reversão de 

imóvel doado à apelada, em razão de descumprimento 
de condição suspensiva pela donatária.

E assiste razão ao Município de Uberlândia, 
senão vejamos:

Conforme se depreende da Lei Municipal 
nº 4.279/85, o Município de Uberlândia foi autorizado a 
doar ao Monuva - Movimento Negro Uberlandense Visão 
Aberta, os imóveis correspondentes aos lotes 01, 02, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, todos da quadra 13, 
situados no bairro Jardim Nosso Recanto, para “cons-
trução da sede da donatária, de um salão de conferência, 
uma biblioteca, uma quadra de esportes e uma área de 
lazer, no prazo de 3 (três) anos a contar da data da escri-
tura, sob pena de reversão da área doada ao Município” 
(art. 2º), sendo que o descumprimento do encargo, o 
desvio de finalidade ou a extinção da entidade dona-
tária ensejará a reversão do imóvel ao patrimônio público 
(parágrafo único).

Saliente-se que referida doação foi realizada com 
cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, imper-
mutabilidade e inalterabilidade de sua finalidade, como 
se infere da escritura pública - f. 16.

Cuida-se, portanto, de doação modal que se carac-
teriza pela exigência de uma contraprestação do dona-
tário, sob pena de revogação por inexecução do encargo. 

Doação com encargo. Direito civil. Aquela que o doador 
impõe ao donatário uma incumbência em seu benefício, 
em proveito de terceiro ou de interesse geral. Por exemplo, 
doação de um terreno com imposição ao donatário da obri-
gação de nele construir uma escola (DINIZ, Maria Helena. 
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Dicionário jurídico. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, vol. 2, 
p. 254).

E, compulsando os autos, verifica-se que, embora 
tenha sido edificada uma área de 221,58m², o encargo 
não foi cumprido pela donatária, além da caracterização 
do desvio de finalidade, como se conclui dos seguintes 
trechos extraídos do laudo técnico de f. 162/177:

Trata-se de imóvel de utilização mista: institucional e residen-
cial, à Rua Itapuã, 189 - Jardim Nosso Recanto, com cons-
trução de alvenaria, telha de fibrocimento tipo canalete 43, 
com acabamento em pintura PVA sobre reboco, piso externo 
cimentado, muro frontal para a referida Rua Itapuã e demais 
sem muro, com a seguinte divisão interna: 01 sala de dança, 
02 banheiros, recepção, escritório, sala de instrumentos, 02 
salas adaptadas para aula, depósito adaptado, sala adap-
tada para administração de aulas de salão de beleza, sala 
adaptada para aula de costura e cozinha. 
Anexo uma residência, atualmente ocupada pela Presidente 
da instituição, Sra. Dulcinéia Silva Penha, com a seguinte 
distribuição: sala, quarto, cozinha e WC.
Externamente, pelo fundo, piso cimentado com marcação 
para utilização como quadra e parte de fundações abando-
nadas. 
A biblioteca que observamos é composta somente de uma 
estante, com pequena quantidade de livros. Não encon-
tramos local para conferência e a área de lazer é composta 
somente por um piso cimentado a céu aberto, onde deveria 
haver uma quadra de esportes.
[...]
Sim, há casa com utilização residencial com evidência de 
reforma recente, aproximadamente um ano e meio (1,5 ano).
[...]
Sim, há evidência de que o local esteja sendo utilizado como 
sede de eventos e estudos eventualmente, entretanto não 
há evidência de utilização da quadra, que, pelo estado de 
conservação, não permite esta prática.
[...]
As construções encontradas no local objeto da lide não 
correspondem ao referido projeto (destaquei).

Assim, presentes elementos que autorizam a 
reversão do imóvel ao patrimônio público, inexistindo, a 
seu turno, qualquer demonstração de fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos (art. 333, II, do CPC) do direito 
do Município de Uberlândia de ver reintegrado ao erário 
o bem doado ao Monuva.

Restou configurado, ainda, o desvio de finalidade 
do bem, que é utilizado como residência pela presidente 
da entidade, o que também é causa a justificar a reversão, 
como se não bastasse o descumprimento da condição.

Ademais, também a cláusula de inalienabilidade foi 
descumprida pela donatária, ao permitir que o local seja 
utilizado como residência. 

Segundo Maria Helena Diniz (Dicionário jurídico. 2. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005, v. II. p. 925), inalienabili-
dade é “qualidade de inalienável”, “impossibilidade de se 
transferir, onerosa ou gratuitamente, um bem de um patri-
mônio a outro”, “caráter do bem que, por sua natureza, 
por convenção ou por lei, não pode ser alienado”.

Assim, é possível assegurar que a parte donatária, 
malgrado seja erigida ao status de proprietária do imóvel 
recebido em doação, é impedida de exercer plena-
mente os poderes inerentes à propriedade, dispostos no 
art. 1.228 do CC/02, pois, repita-se, gravado com ônus 
de inalienabilidade.

E, não se pode olvidar que, ao gravar um bem com 
a cláusula de inalienabilidade, veda-se também que o 
proprietário possa consumi-lo ou alterá-lo em sua subs-
tância, já que tais poderes, juntamente com a alienação, 
constituem o atributo mais abrangente da propriedade, 
qual seja a disposição.

A propósito, ensina Sílvio de Salvo Venosa, ao tratar 
o Direito de Propriedade, a saber:

A faculdade de usar é colocar a coisa a serviço do titular 
sem alterar-lhe a substância. O proprietário usa seu imóvel 
quando nele habita ou permite que terceiro o faça. Esse uso 
inclui também a conduta estática de manter a coisa em seu 
poder, sem utilização dinâmica. Usa de seu terreno o proprie-
tário que o mantém cercado sem qualquer utilização. O 
titular serve-se, de forma geral, da coisa.
Gozar do bem significa extrair dele benefícios e vantagens. 
Refere-se à percepção de frutos, tanto naturais como civis.
A faculdade de dispor envolve o poder de consumir o bem, 
alterar-lhe sua substância, aliená-lo ou gravá-lo. É o poder 
mais abrangente, pois quem pode dispor da coisa dela 
também pode usar e gozar. Tal faculdade caracteriza efetiva-
mente o direito de propriedade, pois o poder de usar e gozar 
pode ser atribuído a quem não seja poprietário. O poder de 
dispor somente o proprietário o possui (VENOSA, Sílvio de 
Salvo. Direito civil: direitos reais. São Paulo: Atlas, 2003. 
p. 161) (destaquei).

Verifica-se, pois, que a disposição de um bem não 
se limita à sua alienação, podendo-se constituir em qual-
quer hipótese de transmissão de um dos poderes inerentes 
à propriedade, inclusive aquele relativo ao uso e gozo 
do bem.

Dessa forma, ao permitir que terceiro habite o 
imóvel, a donatária descumpre encargo firmado na escri-
tura de doação, o que implica a retrocessão dos lotes ao 
domínio do Município de Uberlândia.

Assim, seja pela inexecução do encargo, seja pelo 
desvio de finalidade, ou mesmo pelo descumprimento 
da cláusula de inalienabilidade, deve ser reformada a 
sentença para julgar procedente a pretensão inicial e 
reverter o bem ao patrimônio do Município de Uberlândia.

Posto isso, reformo a sentença, no reexame neces-
sário, para julgar procedente a pretensão inicial, prejudi-
cado o recurso voluntário.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeiro 
grau. Custas e honorários de sucumbência ficarão a 
cargo da apelada.

É como voto.

DES.ª ÁUREA BRASIL - Posto-me de acordo 
com o voto do i. Relator, apresentando apenas 
algumas considerações.
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Sem embargo das ponderações do nobre colega 
quanto à ocorrência, na espécie, do desvio de finalidade, 
entendo que o descumprimento do encargo assumido 
pela Monuva para o recebimento do imóvel doado pelo 
Município de Uberlândia - circunstância que, a meu sentir, 
restou caracterizada nos autos -, por si só, já respalda a 
reversão da doação. 

A ora recorrida recebeu o terreno do Município 
apelante com a condição de construir uma sede, um salão 
de conferências, uma biblioteca, uma quadra de esporte 
e uma área de lazer, no prazo de três anos a contar da 
escritura, sob pena de reversão (f. 15). 

É de se ressaltar, de início, haver registro nos autos 
de que, quando da distribuição da ação, em 30.09.2003 
(cf. f. 02), o local encontrava-se completamente descui-
dado (cf. fotografias às f. 25/34 e laudo técnico de f. 22), 
vindo a perícia a ser realizada apenas em novembro de 
2006 (cf. f. 162), cerca de três anos após a propositura 
da ação.

O abandono do imóvel doado não é negado pela 
ré, que justifica tal situação, em sede contestatória, com 
o fato de que, em razão de depredações da sede por 
vândalos, e ante a carência de recursos para a conti-
nuidade do “trabalho material”, suas atividades foram 
suspensas temporariamente para “reformas, limpeza e 
aquisição de equipamentos e mobiliários” (f. 45).

Não obstante, realizada a perícia técnica quando 
o imóvel já havia sido parcialmente reformado, cons-
tatou-se que “a biblioteca que observamos é composta 
somente de uma estante com pequena quantidade de 
livros. Não encontramos local para conferência e a área 
de lazer é composta somente por um piso cimentado a 
céu aberto, onde deveria haver uma quadra de esportes” 
(sic) (f. 163, destaques meus). 

O expert ressaltou, ademais, que “há evidência de 
que o local esteja sendo utilizado como sede de eventos 
e estudos eventualmente, entretanto não há evidência de 
utilização da quadra, que, pelo estado de conservação, 
não permite sua prática” (f. 164, destaques meus).

A Monuva, outrossim, não se desincumbiu do ônus 
de provar que o custeio das obras seria de incumbência 
do Município. Segundo o recorrido, a Municipalidade 
teria se comprometido, conforme estipulado em convênio, 
a repassar verbas para a edificação das benfeitorias 
impostas. Todavia, o referido documento não foi carreado 
aos autos, o que se faria indispensável para a compro-
vação de sua alegação. 

Destaco, ainda, na esteira do parecer do i. 
Procurador de Justiça, que o termo de f. 107/112 
evidencia a posterior celebração de um convênio, em 
1998, que em nada modificou o contrato de doação, em 
que se previu o cumprimento do encargo pela donatária. 

Patente, dessarte, que a apelada deixou de cumprir 
o encargo adequadamente, já que não construiu efeti-
vamente a quadra esportiva (limitando-se a cimentar um 

piso a céu aberto), a biblioteca (que possui apenas uma 
estante, com poucas obras) e o espaço para conferência. 

Isso posto, comprovado o descumprimento do 
encargo pela recorrida, acompanho o nobre colega, 
para, em reexame necessário, reformar a sentença, 
julgando procedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o 
recurso voluntário. 

DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI - De acordo com 
o Relator.

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

. . .

Título executivo extrajudicial - Duplicata - 
Emissão equivocada - Cancelamento - Ação 

anulatória - Reconvenção - Demurrage - 
Natureza jurídica - Indenização - Prescrição - 

Prazo trienal - Ocorrência

Ementa: Ação anulatória de título. Reconvenção. Trans-
porte marítimo. Demurrage. Presrição trienal. Verba inde-
nizatória. Art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

- Entende-se por demurrage a indenização devida pelo 
importador ao responsável pelo transporte de mercado-
rias, pelo tempo que exceder ao previsto no contrato para 
a devolução do contêiner.

- Por se tratar de indenização, deve ser aplicado o prazo 
prescricional trienal, previsto pelo art. 206, § 3, V, do 
Código Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.097647-5/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: JAS do Brasil Trans-
portes Internacionais Ltda. - Apelado: Vidrometro Indús-
tria e Comércio de Vidros Ltda. - Relatora: DES.ª EVAN-
GELINA 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Evangelina 
Castilho Duarte - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam 
os autos de anulação de títulos executivos extrajudiciais 
ajuizada pela apelada, ao argumento de ter a apelante 
emitido duas duplicatas sem lastro comercial.
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modal de cargas, diferentemente do caso ora discutido, 
que trata exclusivamente de transporte marítimo.

Também não pode ser aplicado o prazo previsto 
pelo art. 449, III, do Código Comercial, que foi revogado 
pelo Código Civil de 2002.

O MM. Juiz a quo aplicou o prazo trienal previsto 
pelo art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e a apelante 
pretende seja aplicado o prazo quinquenal do § 5º, inciso 
I, do mesmo dispositivo legal.

O art. 206, § 3º, V, e § 5º, I, do Código Civil, 
dispõe que:

Art. 206. Prescreve:
[...]
§ 3º Em três anos:
[...]
V- a pretensão de reparação civil;
[...]
§ 5º Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 
instrumento público ou particular;
[...]

Para decidir qual o prazo prescricional aplicável ao 
caso em exame, deve-se, pois, definir qual a natureza 
jurídica da demurrage.

Entende-se por demurrage a indenização devida 
pelo importador ao responsável pelo transporte de merca-
dorias, pelo tempo que exceder ao previsto no contrato 
para a devolução do contêiner.

É a lição de Marco Otávio Bottino, em “Demurrage 
e responsabilidade do armador sem navio”, in http://
www.aduaneiras.com.br.

Assim, a demurrage representa uma prestação 
pecuniária pelo descumprimento de cláusula do contrato 
de transporte marítimo - Bill of Lading (B/L) - paga ao 
possuidor do navio (ou contêiner) por aquele que motiva a 
permanência da embarcação no porto ou atrasa a devo-
lução do contêiner além de prazo previamente pactuado 
(free time).

À f. 95, o documento consubstanciado no aviso de 
chegada da carga, afirma que:

A demurrage aplicar-se-á sempre que a permanência do 
container com o importador ultrapasse a franquia conce-
dida na proposta comercial, tempo este a contar do dia da 
descarga do container.

A apelante emitiu as duplicatas de f. 09 e f. 12 em 
razão do atraso na devolução do contêiner pela apelada, 
conforme explicitado nas notas fiscais de f. 89 e f. 90.

Ocorre que a emissão das referidas duplicatas foi 
feita de forma equivocada, porquanto se trata de título 
executivo causal, podendo ser emitido apenas em casos de 
prestação de serviços e compra e venda de mercadorias.

Ademais, apesar de decorrer do contrato de trans-
porte marítimo, a demurrage ocorre apenas após a finali-
zação do negócio jurídico, não sendo possível afirmar que 
a cobrança conste de instrumento público ou particular.

Salientou que, embora tenha mantido relação 
jurídica com a apelante para importação de vidros, 
suas obrigações foram todas quitadas, não havendo 
débito remanescente.

Requereu o cancelamento dos protestos e a decla-
ração de nulidade dos títulos de crédito ilegitima-
mente sacados.

Citada, a apelante apresentou contestação, 
arguindo as preliminares de falta de interesse de agir e de 
inépcia da inicial.

No mérito, alegou que os valores cobrados 
referem-se à sobreestadia do contêiner, por ocasião da 
execução do contrato de transporte de operação portuária 
firmado pelas partes, também chamada de demurrage.

Sustentou que a apelada devolveu o contêiner 
com vários dias de atraso, o que gerou a emissão 
das duplicatas.

A apelante também apresentou reconvenção, plei-
teando a condenação da apelada ao pagamento dos 
valores referentes aos títulos ora discutidos.

A apelada contestou a reconvenção, ratificando as 
alegações iniciais e arguindo a prejudicial de prescrição.

A r. decisão de f. 294/301 julgou procedente em 
parte o pedido inicial, para determinar o cancelamento 
definitivo dos protestos dos títulos emitidos pela apelante. 
Julgou improcedente a reconvenção, em razão da pres-
crição, e condenou a apelante ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00.

A apelante pretende a reforma da decisão recor-
rida, alegando não haver prescrição para a cobrança da 
demurrage, já que deve ser aplicado o prazo quinquenal 
previsto pelo art. 206, § 5º, do Código Civil.

Ressalta que a demurrage é a indenização paga 
pelo afretador, pelo tempo que exceder ao previsto para 
estadia do navio no porto, durante as operações de carga 
e descarga, conforme estipulado no instrumento cele-
brado pelas partes.

Sustenta que a sobreestadia do contêiner deriva de 
um contrato de transporte marítimo, razão pela qual deve 
ser analisada com base nas normas de responsabilidade 
previstas no contrato.

Salienta que o termo inicial da prescrição é a data 
da devolução do contêiner. 

Requer o provimento do recurso.
Contrarrazões pela apelada às f. 314/317, 

pugnando pela manutenção do decisum.
A r. sentença de f. 294/301 foi publicada em 30 de 

janeiro de 2014, vindo a apelação em 11 de fevereiro, 
acompanhada do respectivo preparo.

Estão presentes, portanto, os requisitos para conhe-
cimento do recurso.

O objeto do recurso se limita à discussão sobre 
qual o prazo prescricional aplicável para a cobrança 
da demurrage.

Não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto 
no art. 22 da Lei 9.611/98, que trata de transporte multi-



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        101

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Dessa forma, por ter natureza jurídica de indeni-
zação, conforme mencionado pela própria apelante à 
f. 306, deve ser aplicado o prazo prescricional trienal, 
previsto pelo art. 206, § 3º, V, do Código Civil, cujo termo 
inicial é a data da devolução do contêiner.

Neste sentido é a jurisprudência deste 
egrégio Tribunal:

Sobreestadia de containers. Transporte marítimo. Procuração 
vencida. Inocorrência. Prescrição ânua. Lei 9.611/98. Inapli-
cabilidade. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. 
Recurso não provido. - ‘Entende-se que a procuração ad 
judicia é outorgada para que o advogado represente o cons-
tituinte, até o desfecho do processo’. - Inaplicável a pres-
crição do art. 449, III, do Código Comercial, diante da revo-
gação expressa do dispositivo, pelo art. 2.045 do atual CC. 
- Aplica-se, a prescrição trienal nos casos de reparação 
civil, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC (TJMG. Ag. n. 
1.0024.11.268333-9/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida, 
12ª Câmara Cível, DJe de 03.08.2012).

E mais: 

Apelação cível. Ação de cobrança. Inépcia recursal. Inocor-
rência. Preliminar de não recebimento do recurso com base 
no art. 557 do CPC. Rejeição. Inépcia recursal. Inocor-
rência. Prescrição trienal. Cobrança de demurrage. Possi-
bilidade. Comprovação. Recurso parcialmente provido. - A 
norma contida no caput do art. 557 do CPC não obriga o 
relator a indeferir o recurso contrário a súmula ou jurispru-
dência dominante do Tribunal por se tratar de uma faculdade 
conferida ao relator, que poderá negar ou não seguimento ao 
recurso. - Embora a apelante tenha repetido algumas teses 
da contestação no recurso, ao contrário do alegado, houve 
enfrentamento da decisão judicial e pedido de reforma da 
decisão primeva. - A cobrança de sobreestadia ou demur-
rage de transporte exclusivamente marítimo se sujeita ao 
prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, 
inciso V, do Código Civil de 2002, sendo inaplicáveis o revo-
gado art. 449, III, do Código Comercial, bem como a Lei n° 
9.611/98, que regula o transporte multimodal de cargas. - É 
devido à transportadora o pagamento da demurrage, pois a 
não remuneração pelos períodos de sobreestadia dos contai-
ners gerariam evidente enriquecimento sem causa, o que é 
vedado (TJMG, Ap. 1.0024.10.231875-5/002,  Rel. Des. 
Rogério Medeiros, 14ª Câmara Cível, DJe de 14.08.2013).

Ora, não há nos autos notícia do dia exato em que 
ocorreu a devolução do contêiner pela apelada.

Todavia, pode-se afirmar que a devolução ocorreu 
antes de 14 de janeiro de 2005, porquanto nessa data 
foram emitidas as faturas em razão do demurrage, 
f. 89/90.

Assim, verificando-se que a reconvenção foi inter-
posta em 2 de junho de 2009, f. 137/143, o direito nela 
discutido foi alcançado pela prescrição, que é a perda do 
direito da pretensão em razão do decurso do prazo.

Não há, pois, reforma cabível da sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 

mantendo íntegra a r. decisão recorrida.
Custas recursais, pela apelante.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Neste caso específico, 
acompanho a ilustre Relatora, ressalvado meu entendi-
mento pessoal acerca da prescrição ânua aplicável ao 
caso, nos termos do voto por mim proferido quando 
do julgamento da apelação de nº 1.0024.10.231875-
5/002.

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Curatela especial - Guardião de fato - Menor - 
Regularização de contrato de aprendizagem - 

Interesse do adolescente - Possibilidade

Ementa: Apelação cível. Pedido de curador espe-
cial. Guardião fático. Menor. Contrato de aprendi-
zagem. Possibilidade.

- Deve-se deferir a curatela especial a guardião 
fático de menor com o objetivo de regularização de 
contrato de aprendizagem, por ser de extremo interesse 
do adolescente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.114885-2/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: M.G.C. - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2014. - Rogério 
Coutinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO COUTINHO - 1 - Trata-se de 
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público 
de Minas Gerais contra a r. sentença de f. 24/26, profe-
rida pelo MM. Juiz da Vara da Infância e da Juventude 
da Comarca de Belo Horizonte, nos autos do pedido 
de “curatela especial”, que move M.G.C., por meio da 
Defensoria Pública, que determinou, “com fulcro na alínea 
f do parágrafo único do art. 148 do ECA, a nomeação, 
como curador especial administrativo do adolescente 
M.G.C., de seu guardião fático, o Sr. A.P. para o fim único 
de assisti-lo na assinatura do contrato de trabalho com 
o Banco do Brasil e na abertura de conta bancária para 
recepção dos futuros salários”.
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Nome fantasia - Empresas concorrentes - Registro 
como marca no INPI - Não ocorrência - Pedido 
de registro da empresa que faz uso do nome há 
mais tempo - Fumus boni iuris - Configuração - 

Liminar concedida - Manutenção

Ementa: Agravo de instrumento. Ação cautelar. Mesmo 
nome fantasia não registrado no INPI - Utilização anterior 
pela agravada. Caracterizado o fumus boni iuris. Manu-
tenção da decisão agravada.

- Contrariamente ao nome empresarial, o nome fantasia 
não goza de proteção sem o seu devido registro 
como marca.

- Conforme jurisprudência do STJ, está vigente em nosso 
país o sistema declarativo de proteção de marcas e 
patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso da 
marca, constituindo o registro no órgão competente mera 
presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.13.
115741-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravan-
te: Gardeno Matoso Oliveira - Agravada: MBR Imóveis 
Ltda. - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Alega o apelante que a curatela administrativa é 
medida excepcionalíssima, devendo ser admitida apenas 
quando houver o confronto de interesses entre o adoles-
cente e seu responsável legal, ou, ainda, na hipótese de 
ausência dos pais, o que não se verifica no caso. Aduz 
que a situação do adolescente não se enquadra em 
nenhuma das hipóteses de situação de risco previstas no 
art. 98 do ECA. Afirma não haver como deferir curatela 
a pessoa que esteja em solo brasileiro de forma irregular. 
Assevera ser impossível o exercício da função de curador 
especial pela Defensoria Pública (f. 30/50).

Foram apresentadas contrarrazões às f. 52/59, em 
evidente infirmação.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 66/75, manifestando-se pela confirmação da sentença.

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

seus pressupostos legais de admissibilidade.
Versam os autos sobre pedido de curatela espe-

cial proposta pelo adolescente M.G.C., por meio da 
Defensoria Pública de Minas Gerais, haja vista necessitar 
de assistência para celebração de contrato de trabalho e 
abertura de conta bancária para recebimento de salários.

No que concerne à alegação do apelante, de ser 
a Vara de Família a competente para julgar o pedido do 
apelado, razão não lhe assiste.

A presente ação não trata de regularização da 
guarda do menor, conforme faz crer o apelante, mas, sim, 
de pedido de curatela especial, sendo a Vara da Infância 
e da Juventude plenamente competente para o julga-
mento do feito.

Incontroverso que o apelado se encontra desam-
parado por sua família, porquanto a mãe é usuária de 
drogas e o pai presidiário (f. 06), estando auxiliado pelo 
Sr. A.P., dirigente da parte esportiva da ONG denominada 
Obras Educativas Jardim Felicidade, com quem mora há 
cerca de seis anos (f. 28/29).

Ainda que o Sr. A.P. esteja com a cédula de iden-
tidade com a validade expirada, isso não é óbice à sua 
nomeação como curador administrativo, “com o fim 
único de assisti-lo na assinatura do contrato de trabalho 
com o Banco do Brasil”.

A sindicância realizada às f. 28/29 demonstrou que 
o adolescente se encontra bem amparado e feliz com a 
guarda fática do Sr. A.P.

Noutro giro, não se há de falar que a Defensoria 
Pública invadiu a seara ministerial ao representar o menor 
nos presentes autos.

O art. 129 da Constituição da República é muito 
claro ao afirmar ser vedada ao Ministério Público a repre-
sentação judicial.

Conforme bem asseverado no parecer ministerial de 
f. 66/75, “na espécie, não age a Defensoria em nome 
próprio - e isso, sim, lhe seria defeso -, mas como mero 
veículo de menor ao abandono, e que não teria como 
conduzir sua pretensão à frente através da Advocacia 

privada, visto que carente”. E ainda, “deve ocorrer a 
refração de princípios, quando em foco interesses de 
menores, e pela óbvia razão da primazia constitucional 
absoluta, de maneira a ampliar a proteção a eles dispen-
sada, nunca restringi-la”.

Impende ressaltar que o contrato de aprendizagem 
tem validade até 27 de junho do corrente ano, ou seja, 
já está quase no fim, e seria extremamente prejudicial ao 
menor tornar inválida a curatela especial administrativa 
no atual momento processual.

3 - Assim, nego provimento ao recurso, para manter 
a sentença.

Custas recursais, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EDGARD PENNA AMORIM e 
TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Estados mediante procedimento próprio nas juntas comerciais 
correspondentes de cada Estado. 
Já o nome fantasia que identifica produtos ou serviços é 
aquele que normalmente passa a identificar o empreen-
dimento e é comumente confundido com a marca. Como 
o nome empresarial designa o empresário ou sociedade 
empresarial, o nome fantasia é a forma de ligar o produto ou 
serviço oferecido pela empresa ao nome empresarial.
A abrangência territorial e a forma da proteção do nome 
empresarial não podem ser confundidas com a garantia 
concedida pelo efetivo registro da marca ou nome fantasia 
no INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Portanto, para que esse nome fantasia ganhe proteção, ele 
precisa ser devidamente registrado no INPI, tornando-se 
a marca do produto ou serviço oferecido pela empresa. 
Devemos observar que o nome fantasia não goza de proteção 
sem o seu devido registro como marca e que tal registro é 
facultativo (adaptado de: abpi.empauta.com Brasília, 28 
de maio de 2009 O Estado/CE, INPI, abpi.empauta.com 
p.16/17).

Dessa forma, conforme destacado acima, o nome 
fantasia não goza de proteção como o nome empresa-
rial, requerendo para tanto seu registro no órgão compe-
tente (INPI).

Conforme consta nos autos, a agravante requereu 
o registro no INPI da marca “Patrimonium Imóveis”; 
contudo, como comprovado pela agravada à f. 39, em 
virtude do não pagamento das custas para o registro da 
marca, o pedido foi considerado inexistente pelo refe-
rido órgão.

Ante a inexistência de pedido de registro, a agra-
vada requisitou, conforme consta às f. 42/43, pedido de 
registro da referida marca, o que por si só configuraria o 
fumus boni iuris.

Não obstante, como ainda não deferido o pedido 
da agravada quanto ao registro da marca, e mesmo 
que se considere a inexistência de registro de ambas 
as empresas, ainda assim estaria configurado o fumus 
boni iuris.

De acordo com o contrato social da agravada, 
esta foi criada junto com o nome fantasia discutido, em 
20.11.2006 (f. 31), e vem usando tal nome desde então, 
conforme comprovam documentos de f. 53/54.

Por sua vez, a empresa agravante somente foi cons-
tituída em 20.07.2012 (f. 63), junto com o mesmo nome 
fantasia utilizado pela agravada, utilizando-o desde então.

Desse modo, conforme jurisprudência do SJT, está 
vigente em nosso país o sistema declarativo de proteção 
de marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro 
fez uso da marca, constituindo o registro no órgão 
competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo 
uso, de acordo como o entendimento extraído no voto 
abaixo transcrito:

Propriedade intelectual, industrial e processual civil. Marcas e 
patentes. ‘Juego del Million’ x ‘Jogo do Milhão’. Fato super-
veniente. Art. 462 do CPC. Caducidade. Arts. 142 e 143 da 
Lei de Propriedade Industrial. Sistema declarativo. Caduci-
dade. Efeitos ex tunc. Recurso especial conhecido e provido. 
1. Após a propositura da ação, se algum fato constitutivo, 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. - Anacleto 
Rodrigues (Juiz de Direito convocado) - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANACLETO RODRIGUES (Juiz de Direito 
convocado) - Trata-se de agravo de instrumento, 
com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por 
Gardeno Matoso Oliveira, em face da decisão da MM. 
Juíza de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Belo 
Horizonte, que, nos autos de ação cautelar que move o 
agravado em desfavor do agravante, concedeu liminar, 
determinando que o agravante retirasse a placa que usa 
contendo o nome fantasia do agravado, bem como se 
abstivesse de praticar qualquer ato em nome de “Patri-
monium Imóveis” sob pena de multa diária fixada em 
R$500,00 por período não superior a 90 dias.

Em síntese, alega que o agravado não preenche 
os requisitos do art. 273, CPC, bem como que o nome 
“Patrimonium Imóveis” não foi registrado pelo agravado 
no órgão competente INPI e que a proibição de o agra-
vante usar tal nome contraria a lei, já que, como não 
houve registro, não é possível considerar o agravado 
proprietário da marca em questão.

Foi concedido o benefício da justiça gratuita, razão 
pela qual não houve preparo.

Conforme decisão de f. 89, foi indeferida a anteci-
pação de tutela por não estarem presentes os requisitos 
do art. 273, CPC.

À f. 95, constam as informações do Juízo, nas quais 
se destacam a manutenção da decisão combatida e o 
cumprimento do disposto no art. 526 do CPC.

Foi apresentada contraminuta, à f. 97/102, onde se 
pleiteia a manutenção da decisão agravada.

Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Pela análise dos autos, vejo que razão não assiste 
ao agravante.

Conforme consta na decisão da Juíza a quo, às 
f. 56/57, estão presentes os requisitos para a concessão 
da liminar, quais sejam o periculum in mora, em razão dos 
danos que poderão ser causados mediante a confusão 
de clientes em vista de uma empresa distinta com o 
mesmo nome fantasia e o mesmo objeto, e fumus bonis 
iuris, cabendo, antes da análise deste último, ressaltar, 
de forma sucinta, a distinção entre nome empresarial e 
nome fantasia.

A formação do nome empresarial varia de acordo com o tipo 
societário que determina se a empresa registrará uma firma 
ou uma denominação social, adotando terminologias típicas 
para cada tipo. 
O nome comercial ou empresarial ganha proteção no âmbito 
do Estado em cuja junta comercial se efetivou o tal arquiva-
mento, podendo ser tal proteção ampliada para os demais 
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Ação anulatória - Ato administrativo - CRLV - 
Documento de porte obrigatório - Retenção do 

veículo - Inexistência de ilegalidade

Ementa: Ação anulatória de ato administrativo c/c repe-
tição de indébito. CRLV - Certificado de registro e licen-
ciamento de veículo. Documento de porte obrigatório. 
Art. 133 do Código de Trânsito Brasileiro. Condutor não 
munido do documento. Medida administrativa cabível: 
“retenção do veículo até a apresentação do documento”. 
Cogência do art. 232 do CTB. Ilegalidade. Inocorrência. 
Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida.

- Adstrito ao controle de legalidade, é vedado ao 
Poder Judiciário, pelo ordenamento jurídico-constitu-
cional pátrio, apreciar o mérito de ato administrativo, 
sob pena de interferir nas atribuições inerentes ao Poder 
Executivo estadual.

- Dessa forma, não se constatando inconstitucionalidade, 
ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade, 
consubstanciado na retenção de veículo, cujo condutor 
não se mune de documento de porte obrigatório, qual 
seja o “CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo”, não restam caracterizados os requisitos 
que conduzem à procedência dos pedidos de anulação 
da multa de trânsito a ele imposta, bem como à resti-
tuição dos valores pagos a título de multas, impostos, 
taxas e despesas com remoção e estada, além de outros 
encargos legais, conforme o previsto no art. 262, § 2º, do 
Código de Trânsito Brasileiro para a retirada do veículo.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.164800-4/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Clébio Diovani 
Santos - Apelado: Estado de Minas Gerais - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Elias Camilo 
Sobrinho. - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Clébio Diovani dos 
Santos contra a sentença de f. 71/75, proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da ação 
anulatória de ato administrativo c/c repetição de indébito, 
ali ajuizada contra o Estado de Minas Gerais (apelado), 
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o 
autor, aqui apelante, ao pagamento das custas e despesas 

modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 
litígio, compete ao magistrado apreciá-lo, até de ofício, no 
momento do julgamento (art. 462 do Código de Processo 
Civil). 2. O detentor da marca registrada perderá o registro, 
por caducidade, se a requerimento de qualquer pessoa 
com legítimo interesse e decorridos 5 (cinco) anos da sua 
concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil 
ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos 
consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver 
sido usada com modificação, que implique alteração de seu 
caráter distintivo original, tal como constante do certificado 
de registro (Lei de Propriedade Industrial, art. 143, incisos I 
e II). 3. Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de 
marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez uso 
da marca, constituindo o registro no órgão competente mera 
presunção, que se aperfeiçoa pelo uso. 4. Recurso especial 
conhecido e provido (REsp 964780/SP, Rel. Ministro Hélio 
Quaglia Barbosa, Quarta Turma, j. em 21.08.2007, DJ de 
24.09.2007, p. 323).

Dessa forma, levando-se em conta que a agra-
vada vem usando durante anos o nome fantasia “Patri-
monium Imóveis”, resta caracterizado o fumus boni iuris 
necessário à concessão da liminar, devendo manter-se a 
decisão agravada inalterada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal 
de Justiça:

Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Direito marcário. 
Notoriedade. Anterioridade. Sistema declaratório de proteção 
de marcas. Concorrência desleal. 1. No sistema marcário 
vigente no Brasil, goza de preferência no registro aquele que 
primeiro fez uso da marca. Precedente do STJ. 2. O depósito 
do pedido de registro de marca perante o INPI habilita a agra-
vante a defender a sua marca, nos termos do art. 130, III, da 
Lei nº 9.279/96. O fato de o INPI ainda não haver lhe outor-
gado o registro definitivo não a impede de tomar as provi-
dências necessárias para impedir a divulgação da sua marca 
por empresa concorrente estabelecida em local próximo. 3. 
É ilegal valer-se de imitação de marca alheia, ainda que 
não registrada, para desviar a clientela de outrem - art. 195, 
III, da Lei 9.279/96. V.v.p.: 1. Não tendo sido concedido o 
registro da marca pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial - INPI, não há que se falar sobre a sua propriedade 
e a sua utilização exclusiva pela empresa que solicitou o refe-
rido registro. 2. Não se concede a tutela antecipatória se as 
alegações iniciais não se apresentarem verossímeis (Agravo 
de Instrumento 1.0024.07.665470-6/001, Rel. Des. Maurílio 
Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. em 14.08.2008, publicação 
da súmula em 24.09.2008).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo-se inalterada a decisão combatida.

Custas, se houver, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ARNALDO MACIEL e JOÃO CANCIO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Desse modo, se o apelante conduzia seu veículo 
sem estar munido do CRLV, resultado de medida regular 
adotada pela Administração Pública, e considerando que 
o condutor deve portar, obrigatoriamente, tal documento, 
a teor do art. 133 da CTB, à autoridade de trânsito 
competia proceder à retenção do veículo, na forma deter-
minada pelo art. 232 do aludido diploma legal.

Ao contrário do que foi sustentado, não há prova 
de que, ao ser abordado pela autoridade de trânsito, em 
30.03.2010, teria o apelante apresentado o compro-
vante de pagamento de todas as obrigações alusivas 
ao veículo objeto da ação. O Boletim de Ocorrência nº 
CIAD/P-2010-1087244, de f. 17/19, documento a que 
a lei adjetiva confere fé pública (CPC, art. 364), revela 
que o apelante conduzia seu veículo naquela data sem 
o respectivo CRLV, documento que, repisa-se, é de porte 
obrigatório. Isso, só por si, já ensejaria a aplicação da 
multa, nos termos do art. 133 do CTB.

Conforme consignado na contestação (f. 46/52), e 
não impugnado inequivocamente, no momento da abor-
dagem policial, o apelante não apresentou os compro-
vantes de quitação de IPVA, do seguro DPVAT e da taxa 
de licenciamento, limitando-se a afirmar, na ocasião, 
que o veículo se encontrava licenciado. Com efeito, 
e porque não comprovado o licenciamento do auto-
móvel, aplicou-se a medida administrativa de retenção 
do veículo, no estrito cumprimento da lei, ou seja, o 
ato administrativo foi praticado em consonância com o 
art. 230, V, c/c o art. 232 do CTB.

De mais a mais, pela documentação de f. 53/56, 
verifica-se que o CRLV do veículo de propriedade do 
apelante somente foi expedido em 31.03.2010, isto é, 
um dia após a abordagem policial retratada no aludido 
boletim de ocorrência de f. 17/19, donde se concluir pela 
correta aplicação do direito pelo Juízo primevo.

Não é excesso de zelo asseverar que o procedi-
mento observado pelo Detran/MG guarda correspon-
dência e proporcionalidade com o dever de polícia confe-
rido à autoridade de trânsito. Até porque o ato adminis-
trativo goza de presunção de legitimidade, cabendo ao 
apelante infirmar a presunção dele emergente, ônus do 
qual não se desincumbiu, data venia.

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo inalterada a sentença hostilizada por 
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelo apelante, suspensa, 
contudo, a exigibilidade, pelo interstício previsto no 
art. 12 da Lei nº 1.060/1950, em razão da gratuidade 
de justiça deferida.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES JUDIMAR BIBER e JAIR VARÃO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

processuais, bem como honorários advocatícios, estes 
fixados em R$500,00 (quinhentos reais), com base no 
art. 20, § 4º, do CPC, suspensa, contudo, a exigibilidade 
pelo interstício previsto no art. 12 da Lei nº 1.060/1950, 
por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Insurge-se o apelante nas razões recursais de 
f. 77/81, sustentando que o Estado, por meio de agente 
de trânsito, embora dentro de sua competência, afastou-se 
do interesse público, que deve nortear todo o desem-
penho administrativo, incorrendo em desvio de poder, 
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para, 
reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos 
iniciais, invertida a sucumbência.

Recebido o recurso em ambos os efeitos (f. 83), 
regularmente intimado, ofertou o apelado as contrarra-
zões de f. 84/90, em infirmação óbvia, batendo-se pela 
confirmação da sentença.

Sem interesse ministerial.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Passo à decisão.
Pretende o apelante, na via recursal, que o apelado 

seja compelido a ressarcir os valores pagos, pertinentes 
à retenção do veículo, fato ocorrido em 30.03.2010, 
conforme se verifica do boletim de ocorrência de f. 17/19, 
acrescidos de juros e correção monetária, bem como a 
anulação da multa de trânsito lavrada no mesmo dia. 
Pugna, ainda, pela condenação do apelado ao paga-
mento de honorários advocatícios e demais consectários 
legais, até a data do efetivo pagamento.

Sem razão, data venia.
Importa consignar que, para o desempenho de suas 

funções no organismo estatal, a Administração Pública 
dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supre-
macia sobre o particular e sem os quais ela não conse-
guiria atingiu seus fins. Mas esses poderes, no Estado de 
Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o prin-
cípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a 
impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autori-
dades poderiam ser levadas.

Isso significa que os poderes que exerce o adminis-
trador público são regrados pelo sistema jurídico vigente. 
Não pode a autoridade ultrapassar os limites que a lei 
traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade.

Da leitura do disposto nos arts. 133 e 232, ambos 
do Código de Trânsito Brasileiro, não vislumbro ilegali-
dade ou arbitrariedade do ato. Vejamos:

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual.
[...]
Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obri-
gatório referidos neste Código:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa - retenção do veículo até a apresen-
tação do documento.
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Fiança - Caráter personalíssimo - Morte do 
afiançado - Extinção - Fiador - Dívidas - Validade 

condicionada - Anterioridade à data do óbito

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato 
de fiança. Morte do afiançado. Extinção da fiança. 
Responsabilidade do fiador. Restrição ao débito anterior à 
extinção. Sentença mantida. 

- Em se tratando de contrato de fiança, por ser esta 
uma obrigação de caráter personalíssimo, ocorrendo a 
morte do afiançado, a extinção da fiança é medida que 
se impõe. Desse modo, sobrevindo a extinção da fiança, 
o fiador responde tão somente pelos débitos anteriores 
à data do óbito, estando exonerado, por conseguinte, 
daquelas obrigações assumidas posteriormente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.169173-5/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Multimarcas 
Administradora de Consórcios Ltda. - Apelado: 
Gleisson Lopes dos Santos - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Arnaldo 
Maciel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de apelação 
interposta por Multimarcas Administradora de Consórcios 
Ltda. contra a sentença de f. 55/57, proferida pelo 
MM. Juiz Geraldo David Camargo, que julgou parcial-
mente procedente a ação de cobrança ajuizada contra 
Gleisson Lopes dos Santos, condenando o réu ao paga-
mento do valor de R$1.207,20, com juros de 12% ao 
ano, a partir da citação, e correção monetária, pelos 
índices do TJMG, desde o vencimento de cada uma das 3 
parcelas do débito, ao fundamento de que, com a morte 
do fiador, a fiança se restringe tão somente às dívidas 
deixadas em período anterior ao falecimento do afian-
çado, condenando o autor em 80% das custas proces-
suais e em honorários advocatícios de R$1.500,00 e o 
réu em 20% das mencionadas custas e honorários advo-
catícios de 15% sobre o valor da condenação. 

Nas razões recursais de f. 58/62, afirma a recor-
rente que a decisão objurgada merece ser reformada, 
na medida em que a dívida do devedor principal perfaz 
a quantia de R$18.918,58, devendo o ora apelado 
responder pela totalidade da dívida, e não apenas pelo 
valor a que fora condenado na sentença vergastada, 
alegando que a obrigação, in casu, não é de cunho perso-

nalíssimo, razão pela qual não deve ser limitada, visto que 
a obrigação deverá perdurar até que haja a satisfação 
de todas as dívidas principais e acessórias, declarando 
que a fiança é de obrigação solidária, a qual renuncia a 
qualquer tipo de benefício de ordem, destacando que ao 
fiador ainda é garantido o direito de regresso em relação 
ao devedor principal. 

Intimado, ofertou o apelado as contrarrazões 
de f. 65/67, afirmando que a decisão de 1º grau não 
comporta qualquer reparo.

Preparo efetuado à f. 63, sendo o recurso recebido 
à f. 64.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso e passo a sua análise.

Cuida-se o caso em julgamento de ação de 
cobrança, na qual visa a apelante o recebimento de 
débitos oriundos de consórcio contratado pelo Sr. Wesley 
Teixeira da Silva, o qual era afiançado em virtude de 
contrato de fiança entabulado com o ora apelado. 

Feita tal ressalva, em que pesem as alegações 
tecidas pela parte apelante, fato é que a r. decisão de 1º 
grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida 
incólume pelas razões que serão em seguida aduzidas.

De início, cumpre salientar que o contrato de fiança 
possui como característica primordial a natureza intuitu 
personae, por ser relação de cunho personalíssimo, ou 
seja, trata-se de relação estabelecida entre fiador e afian-
çado, não podendo estender-se ou ser transferida a 
outras pessoas. 

Sobre o tema, leciona o doutrinador Ricardo Fiuza:

É um contrato mediante o qual uma parte (fiador) assume 
para com a outra, credor de determinada obrigação de 
terceiro (afiançado), a garantia de por ela responder caso 
aquele não venha adimpli-la. Essa segurança oferecida 
constitui contrato acessório ao principal, onde subsiste a 
obrigação por esta garantida. É garantia fidejussória, por 
trata-se de garantia pessoal, e, como tal, uma espécie do 
gênero garantia. A doutrina o reconhece como um contrato 
unilateral, em regra não oneroso, acessório, solene e intuitu 
personae (FIUZA, Ricardo. Novo Código Civil comentado. 4. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 75).

Dito isso, conclui-se que a morte do afiançado, 
como ocorreu no caso dos autos, importa na extinção da 
fiança e consequente exoneração da obrigação daquele 
que figura fiador, razão pela qual a decisão de primeiro 
grau foi correta ao estabelecer como responsabilidade 
deste apenas as dívidas oriundas do período anterior à 
morte do afiançado. 

Isso porque, no caso posto em análise, o óbito do 
afiançado se deu em 18.08.2009, conforme se verifica 
pela certidão de f. 32-A, de modo que é forçoso reco-
nhecer que os débitos contraídos após a referida data 
não são de responsabilidade do apelado/fiador, haja 
vista a patente extinção do contrato de fiança entabu-
lado entre as partes, sendo certo que os débitos ante-
riores à mencionada data, quais sejam os de nos 19, 20 
e 21, discriminados à f. 36, são os únicos de respon-
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Anulação de concurso público - Ação civil 
pública - Duplo grau de jurisdição obrigatório - 
Não aplicação - Ausência de previsão na Lei 

7.347/85 - Fraude - Esquema desmontado pela 
polícia - Contenção - Exclusão dos envolvidos - 

Anulação do processo seletivo - Desnecessidade - 
Interesse dos candidatos de boa-fé - Preservação

Ementa: Reexame necessário e apelação cível. Ação 
civil pública. Anulação de concurso público. Preliminar. 
Reexame necessário. Não conhecimento.

- O duplo grau de jurisdição obrigatório é medida excep-
cional, não podendo ter sua aplicação ampliada pelo 
Judiciário fora das hipóteses previstas em lei.

- Ausência de determinação do duplo grau de jurisdição 
obrigatório na Lei nº 7.347/85, que remete à aplicação 
subsidiária das normas do Código de Processo Civil, não 
o fazendo em relação à Lei nº 4.717/65. Descabimento 
da aplicação do art. 19 da Lei de Ação Popular às ações 
civil públicas.

Não conhecimento da remessa oficial.

Mérito. Anulação de concurso público. Esquema de 
fraude desmontado pela polícia. Exclusão dos envol-
vidos do certame. Ausência de demonstração de maior 
potencialidade lesiva. Preservação do processo seletivo. 
Recurso não provido.

- O concurso público é procedimento pelo qual a admi-
nistração pública visa selecionar os agentes melhor prepa-
rados para o ingresso em seus quadros, erigido pela 
Constituição como regra a ser observada pelos gestores 
públicos (art. 37, II, CF/88).

- Não obstante recomendada uma punição rigorosa 
àqueles que sabotam a isonomia do concurso, sempre 
que possível, deve ser aproveitado o respectivo proce-
dimento, sanando eventuais irregularidades ocorridas 
durante a seleção, com vistas a não prejudicar os candi-
datos de boa-fé.

- Esquema de fraude por meio de mensagens de celular 
e escutas telefônicas desmontado pela polícia durante a 
realização das provas objetivas, com prisão em flagrante 
dos envolvidos e apreensão dos aparelhos utilizados.

- Ausência de indícios de violação ao conteúdo sigi-
loso das provas ou acesso indevido ao gabarito oficial. 
Respostas repassadas que nem sequer alcançavam o 
número de acertos exigidos para aprovação, denotando 
ausência de potencialidade lesiva à higidez do concurso 
como um todo.

sabilidade do fiador, exatamente nos moldes fixados na 
sentença objurgada.

Outro não é o entendimento deste eg. Tribunal:

Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. Contrato por 
tempo indeterminado. Fiança. Garantia intuitu personae. 
Falecimento do locatário. Extinção da fiança. - Sobrevindo 
a morte do afiançado na vigência do contrato de locação 
que foi prorrogado por tempo indeterminado, por ser a fiança 
prestada intuitu personae, a responsabilidade solidária dos 
fiadores deixa de existir a partir da data do óbito do afian-
çado, sendo inegável a extinção da fiança (Apelação Cível 
1.0145.10.035409-4/001, Rel. Des. Guilherme Luciano 
Baeta Nunes, 18ª Câmara Cível, j. em 25.06.2013, publi-
cação da súmula em 01.07.2013).

Apelação. Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis. 
Legitimidade. Condenação. Fiador. Contrato por tempo inde-
terminado. Súmula n° 214/STJ. Inaplicabilidade. Locatário. 
Falecimento. Fiança. Extinção. Garantia personalíssima. - 
Havendo disposição contratual expressa no sentido de manu-
tenção da fiança até a entrega efetiva do imóvel, indepen-
dentemente de prorrogação da locação, inexiste razão para 
negar efetividade àquilo que foi pactuado pelas partes, não 
se aplicando a Súmula n° 214/STJ, por não refletir o caso 
hipótese de aditamento contratual. - Embora o contrato loca-
tício possa, a depender das circunstâncias concretas, perma-
necer em vigor após o falecimento do locatário, o vínculo 
assumido pelo fiador resta automaticamente fulminado, 
com sua subsequente exoneração, tendo em vista o caráter 
exclusivamente personalíssimo (intuitu personae) com o qual 
a garantia é prestada. Precedentes do STJ. (Apelação Cível 
1.0024.05.830204-3/001, Rel.ª Des.ª Cláudia Maia, 13ª 
Câmara Cível, j. em 20.05.2010, publicação da súmula em 
21.06.2010).

Locação. Cobrança de valores locatícios. Fiança. Morte 
do afiançado. Extinção. - A fiança, por seu caráter intuitu 
personae, por sua definição legal, que é o contrato pelo 
qual uma pessoa se obriga por outra (art. 1.481 do Código 
Civil) e dada a impossibilidade de sua interpretação exten-
siva (art. 1.483 do Código Civil), extingue-se com a morte 
do afiançado. - A responsabilidade do fiador fica limitada 
ao inadimplemento do afiançado que tenha ocorrido antes 
da morte deste. - Preliminares rejeitadas e recursos providos 
(Apelação Cível 2.0000.00.344519-8/000, Rel. Des. Edgard 
Penna Amorim, j. em 19.02.2002, publicação da súmula em 
23.03.2002).

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso 
interposto, ficando mantida na íntegra a respeitável 
decisão hostilizada.

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES JOÃO CANCIO e OCTAVIO 
AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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O MM. Juiz a quo submeteu os autos a reexame 
necessário, aplicando analogicamente o art. 19 da Lei de 
Ação Popular.

Data venia, não comungo do mesmo entendimento.
Não obstante existir posicionamento no eg. Supe-

rior Tribunal de Justiça pela aplicação do art. 19 da Lei de 
Ação Popular também às ações civis públicas de impro-
bidade administrativa, entendo que a matéria dos autos 
não desafia o duplo grau obrigatório.

O instituto da remessa oficial, largamente criticado 
pela doutrina, configura benefício processual conferido a 
certas partes ou incide em ações específicas, caracteri-
zando uma relativa quebra do princípio da isonomia, que 
se justifica com base no interesse público devidamente 
reconhecido pelo legislador.

Não existe, contudo, dispositivo na Lei 7.347/85 - 
referente à ação civil pública - estabelecendo a obrigato-
riedade do reexame em caso de improcedência ou reco-
nhecimento da carência de ação. 

É de se consignar, inclusive, que a Lei nº 7.347/85 
determina a aplicação subsidiária das normas do Código 
de Processo Civil, em nenhum momento remetendo 
à Lei nº 4.717/65, motivo pelo qual se afigura desca-
bida a aplicação do art. 19 do último diploma às ações 
civis públicas.

A meu ver, o reexame necessário justifica-se apenas 
nas hipóteses em que, por imposição normativa, se 
exige sua incidência (vg. art. 475 do CPC; art. 19 da 
Lei 4.717/65; art. 28, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41; 
art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09; art. 4º, § 1º, da Lei 
7.853/89; art. 3º da Lei 8.437/92). 

Afinal, o duplo grau de jurisdição obrigatório é 
medida excepcional, que deve ser expressamente deter-
minada pelo legislador, não podendo ter sua interpre-
tação ampliada pelo Judiciário.

Nesse mesmo sentido, cito os precedentes 
desta Corte:

Processual civil. Improbidade administrativa. Ação civil pública. 
Reexame necessário. Aplicação analógica do art. 19 da Lei 
nº 4.717/65. Lei nº 7.347/85. Descabimento. Previsão da 
incidência subsidiária do Código de Processo Civil. Princípios 
da igualdade, da efetividade, da celeridade e da economia 
processuais [...]. - 1. Não há falar em aplicação analógica do 
art. 19 da Lei nº 4.717/65 à ação civil pública, seja porque 
a Lei nº 7.347/85, diploma editado posteriormente àquele 
primeiro, previu unicamente a aplicação subsidiária dos 
dispositivos do Código de Processo Civil, seja em virtude de a 
admissão do reexame necessário com fulcro na Lei de Ação 
Popular não se coadunar com os princípios da igualdade, da 
efetividade, da celeridade e da economia, que orientam o 
moderno processo civil. [...] (voto vencedor do Des. Edgard 
Penna Amorim - Apelação Cível 1.0702.09.572570-2/001, 
8ª Câmara Cível, j. em 05.07.2012, publ. em 17.07.2012).

Ação civil pública julgada improcedente. Sentença não sujeita 
ao duplo grau de jurisdição. Não conhecimento da remessa 
oficial. - A sentença de improcedência da ação civil pública 
não está sujeita ao duplo grau de jurisdição (Reexame Neces-
sário Cível 1.0324.99.004387-3/001, Rel. Des. Maurício 

- Contenção da fraude com a exclusão dos candidatos 
detidos do certame. Desnecessidade de anulação do 
processo seletivo.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
08.171454-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Reme-
tente: Juiz de Direito da 7ª Vara de Fazenda da Comarca 
de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público do Esta-
do de Minas Gerais - Apelado: Estado de Minas Gerais 
- 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 confor-
midade da ata dos julgamentos, em NÃO CONHECER 
DO REEXAME E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Áurea Brasil 
- Relatora.

Notas taquigráficas

DESEMBARGADORA ÁUREA BRASIL - Trata-se 
de reexame necessário e apelação cível interposta pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a r. 
sentença de f. 347/350v.-TJ, que, nos autos de ação civil 
pública, julgou improcedente o pedido inicial, formulado 
com vistas à anulação do concurso público para admissão 
ao Curso de Formação de Oficiais/Curso de Bacharelado 
em ciências militares, Edital DRH/CRS nº 08/2008. 

O recorrente aduz, em síntese, que: a) restou 
comprovado que, durante a realização da prova objetiva, 
no Município de Uberlândia, candidatos foram presos 
em flagrante, na tentativa de fraudar o certame, sendo 
descoberto um esquema de envio de gabarito de mensa-
gens de celular, bem como acerto prévio de pagamento 
futuro em caso de aprovação; b) em razão da precarie-
dade da fiscalização, a fraude pode ter se estendido para 
além daqueles que foram detidos, diante da possibili-
dade de transmissão do gabarito para outros candidatos; 
c) “o responsável pelo envio das mensagens foi preso 
após quatro horas da sua saída do local de prova, tendo 
decorrido tempo suficiente para a correção das questões 
e sua disseminação para terceiros”; d) as detenções reali-
zadas no dia do certame, portanto, não são capazes de 
restaurar sua higidez; e) a lisura e a confiabilidade do 
concurso restaram absolutamente comprometidas em 
face das falhas de fiscalização, notadamente por não 
terem sido todos os candidatos submetidos ao detector 
de metais; f) diante das irregularidades noticiadas, deve 
ser anulado todo o certame. 

Contrarrazões às f. 368/374.
Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, 

manifestou-se o douto Procurador, Dr. Mário César Motta, 
pelo conhecimento e provimento do recurso (f. 379/384). 
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ridas durante a seleção, com vistas a não prejudicar os 
candidatos de boa-fé.

Afinal, havendo a identificação e repreensão dos 
sabotadores, é justo que aqueles que se sacrificaram 
em longa jornada de estudos possam lograr os frutos da 
aprovação obtida por meio lícito, além de se tratar de 
medida de economia para os cofres públicos.

In casu, o Parquet não demonstrou remanescer 
qualquer prejuízo ao certame após a exclusão dos envol-
vidos na fraude noticiada, porquanto inexistentes provas - 
ou mesmo indícios - de que o esquema descoberto tenha 
abrangido terceiros não identificados, baseando-se a 
argumentação ministerial em mera possibilidade.

Segundo informações prestadas pela Polícia Militar 
ao Ministério Público (f. 84/89-apenso), a apuração por 
ela realizada foi suficiente para garantir a higidez do 
concurso público:

Diante dos fatos ocorridos, a PMMG procedeu à prisão em 
flagrante dos envolvidos, lavrou o Boletim de Ocorrência 
anexo e eliminou do certame os candidatos envolvidos na 
fraude, prosseguindo normalmente com as demais fases do 
concurso público para preenchimento de vagas no Curso de 
Formação de Oficiais para o ano de 2009 (CFO/2009).
Os autores foram autuados em flagrante delito pelo Dele-
gado de plantão da 16ª DRPC (Delegacia Regional de Polícia 
Civil - Uberlândia/MG) como incursos no art. 171 (Estelio-
nato), lavrando-se o B.O. nº 90.321/2008 anexo.
Os candidatos envolvidos na fraude foram eliminados do 
certame, conforme consta das atas de controle de presença 
anexas, sendo que suas folhas de resposta foram suprimidas 
do montante total.
Foi feita, ainda, uma comparação, com a sequência recebida 
pelos candidatos fraudadores e o gabarito oficial, donde se 
verificou que o número de respostas corretas não seria sufi-
ciente para que os candidatos pudessem ser aprovados, visto 
que foram verificadas apenas 24 questões corretas, enquanto 
o necessário para aprovação foi de no mínimo 29 acertos.
Assim, estando afastada qualquer tipo de fraude, a PMMG 
deu normal prosseguimento ao certame, sem, até o presente 
momento, qualquer tipo de problema (f. 88).

Os candidatos detidos corroboram o narrado pela 
polícia, tendo afirmado que o esquema se desenrolaria 
da seguinte maneira: um dos envolvidos, que entrou 
no local de realização das provas objetivas, passaria as 
respostas por mensagens de celular ou escuta telefônica 
para os demais:

[...] que o depoente estava correndo na lagoa em Catalão 
juntamente com Alexandre, pois ambos estavam treinando 
para a prova do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais; 
que foram abordados por uma pessoa de nome Marcelo, 
que ofereceu ‘um jeito mais fácil de passar na prova’; que 
Marcelo voltou quatro dias depois e vendeu os aparelhos 
para o depoente e Alexandre pelo valor de R$1.000,00; que 
no dia da prova foram de carro para Uberlândia o depoente, 
Alexandre, André que não quis participar do ‘esquema’, 
Tiago que nada sabia do ‘esquema’; que ficou combinado 
que Marcelo passaria as respostas das questões aos demais; 
que após a descoberta do ‘esquema’ pelos fiscais da prova, 
todos os participantes envolvidos foram excluídos do certame; 

Barros, 6ª Câmara Cível, j. em 01.12.2009, publ. em 
12.03.2010).

Por toda a fundamentação acima, entendo que a 
incidência do reexame necessário, sem respaldo em lei 
que o exija, configura indevida usurpação pelo Judiciário 
da função típica do Legislativo, a quem incumbe ditar as 
normas processuais.

Afigura-me, ademais, contraproducente e contrário 
aos princípios da efetividade e celeridade processual 
conferir aplicação tão dilargada ao instituto, que nem 
sequer é imposto à hipótese dos autos.

Com tais considerações, não conheço da remessa 
de ofício. Presentes os pressupostos para sua admissibili-
dade, conheço apenas do recurso voluntário.

A ação civil pública em questão foi ajuizada pelo 
Parquet, após a instauração de inquérito civil, diante 
da informação de tentativa de fraude perpetrada no 
Concurso Público para admissão ao Curso de Formação 
de Oficiais/Curso de Bacharelado em ciências militares, 
Edital DRH/CRS nº 08/2008.

Como se extrai dos autos em apenso, a Polícia 
Militar, com o respaldo da Polícia Civil, realizou a prisão 
em flagrante de quatro candidatos no dia da realização 
das provas objetivas do citado certame - 17.08.2008 -, 
na cidade de Uberlândia, supostamente envolvidos em 
um esquema para obtenção do gabarito, por meio de 
escutas telefônicas e aparelhos celulares.

Sustenta o Órgão Ministerial que, não obstante 
descoberta a fraude e detidos os envolvidos, o esquema 
pode ter se estendido a terceiros que não foram intercep-
tados na ocasião, o que compromete a lisura e confiabili-
dade do processo seletivo, recomendando sua anulação.

Pois bem.
O concurso público é procedimento pelo qual a 

administração pública visa selecionar os agentes melhor 
preparados para o ingresso em seus quadros, erigido pela 
Constituição como regra a ser observada pelos gestores 
públicos - art. 37, II, CF/88 -, afastada apenas nas hipó-
teses excepcionais ali previstas.

Nos dizeres de Hely Lopes Meirelles, 

é o meio técnico posto à disposição da Administração Pública 
para obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do 
serviço público e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportu-
nidade a todos os interessados que atendam aos requisitos 
da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade 
do cargo ou emprego, consoante determina o art. 37, II, da 
CF (Direito administrativo brasileiro. 28. ed. Malheiros: São 
Paulo, 2003. p. 412)

A mácula no procedimento administrativo de 
seleção pública enseja, outrossim, violação direta aos 
princípios que norteiam a atividade administrativa.

Contudo, não obstante recomendada uma punição 
rigorosa àqueles que sabotam a isonomia do concurso, 
sempre que possível, deve ser aproveitado o respectivo 
procedimento, sanando eventuais irregularidades ocor-
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contidos com a exclusão dos participantes do certame, 
afigura-se desnecessária e contraproducente a anulação 
do concurso.

Com tais considerações, não conheço do reexame 
necessário e nego provimento ao recurso.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI e FERNANDO 
CALDEIRA BRANT.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO REEXAME 
NECESSÁRIO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

que Marcelo se inscreveu na prova e ele próprio passaria as 
respostas; que não sabe dizer se Marcelo teve acesso à prova 
antecipadamente; Marcelo disse que não poderia garantir a 
aprovação na prova; [...] quando foi descoberto o esquema 
não havia passado o tempo mínimo de permanência na 
prova - f. 242.

[...] que estava combinado que Marcelo passaria as respostas 
das questões da prova objetiva para Thiago e o depoente 
através do celular e do ponto de escuta que cada um 
portava; [...] que durante a prova ficou esperando o envio das 
respostas, mas estas não chegavam, e assim ficou nervoso 
não conseguindo fazer nada da prova; [...] que Marcelo 
estava inscrito no concurso e entrou para fazer as provas, [...] 
não sabe dizer se Marcelo teve conhecimento antecipado das 
provas - f. 243.

Não há indícios de que o modus operandi da 
“fraude” ocorreu com violação ao conteúdo sigiloso das 
provas ou acesso indevido ao gabarito oficial, até mesmo 
porque mencionado pelas autoridades policiais, à f. 88, 
que as mensagens enviadas divergiram consideravel-
mente das respostas oficiais.

Ainda que se possa supor a participação de 
terceiros no esquema (do que não há prova), a poten-
cialidade lesiva da fraude restou afastada diante das 
informações fornecidas pela polícia militar, no sentido 
de que as respostas repassadas nem sequer seriam sufi-
cientes para ensejar a aprovação no certame (f. 84/89-
apenso), assertiva que nem sequer foi impugnada pelo 
Órgão Ministerial.

Noutro giro, como mencionado pelo douto Senten-
ciante, tampouco há notícia de que outros números de 
celular - além dos portados pelos detidos - fossem desti-
natários das mensagens, não obstante a facilidade de 
produção de tal prova, visto que os aparelhos telefônicos 
dos envolvidos foram apreendidos com o flagrante.

Em suma, nada há que ateste o envolvimento 
de outros candidatos na fraude, como consignado na 
r. sentença:

Não restou demonstrado o envolvimento de outros candi-
datos senão aqueles identificados e presos, ou mesmo que a 
ação dos envolvidos teria ultrapassado as fronteiras do Muni-
cípio de Uberlândia.
[...]
O fato de a PMMG ter logo identificado os fraudadores, inclu-
sive com sua prisão, demonstra que as condutas desviadas 
foram devidamente enfrentadas na seara administrativa.
Ademais, viola o princípio da razoabilidade anular todo um 
certame, ao argumento de que outros candidatos suposta-
mente possam ter recebido as respostas, sem que haja efetiva 
comprovação de tais alegações.
[...]
Ainda, a declaração de nulidade da presente seleção irá 
trazer mais danos e prejuízos do que a observância da lega-
lidade estrita, violando o princípio da segurança jurídica 
daqueles candidatos que nada colaboraram com a fraude 
perpetrada (f. 349-v.).

Portanto, constatado nos autos que o esquema de 
fraude foi desmontado pela polícia, no mesmo dia da 
realização das provas objetivas, e que seus efeitos foram 

Desapropriação - Ilegitimidade do locatário para 
anular o ato - Fundo de comércio - Indenização - 

Legitimidade e interesse - Lucros cessantes - 
Necessidade de apuração - Precedentes do STJ

Ementa: Ação ordinária. Desapropriação. Ilegitimidade 
do locatário para anular o ato. Fundo de comércio. 
Indenização. Legitimidade e interesse. Lucros cessantes. 
Necessidade de apuração. Precedentes do STJ. Apelação 
à qual se dá parcial provimento.

- O locatário é parte ilegítima para propor ação visando 
à anulação de ato expropriatório, por se tratar de instituto 
afeto ao direito real de propriedade.

- Todavia, guarda legitimidade e interesse jurídico-proces-
sual para pleitear indenização por fundo de comércio e 
lucros cessantes em razão de desapropriação que resulta 
na desocupação do imóvel.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.217163-8/003 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Cláudia Sette 
Amaral Maranfon - ME, representada pela proprietária 
Cláudia Sette Amaral Maranfon - Apelados: Município 
de Belo Horizonte, Sudecap - Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital - 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 AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2014. - Marcelo 
Rodrigues - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCELO RODRIGUES - Cuida-se de 
apelação interposta por Cláudia Sette Amaral Maranfon 
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- ME, em face da sentença de f. 189/191-TJ, pela qual 
foi extinto o feito sem resolução de mérito, por acolher a 
ausência de condições da ação, com base no art. 267 
do Código de Processo Civil, na ação ordinária que 
move em face do Município de Belo Horizonte e da 
Superintendência de Desenvolvimento de Belo Horizonte, 
condenando-se a autora ao pagamento das custas e 
honorários fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Houve interposição de embargos de declaração 
pela autora às f. 192/199-TJ, rejeitados pela decisão de 
f. 200-TJ.

Em suas razões recursais de f. 201/206-TJ, a 
apelante alega que, ao tempo da desapropriação, era 
legítima possuidora na condição de locatária através 
de contrato de locação com o proprietário, o que lhe 
confere legitimidade em razão de sofrer os efeitos do 
ato expropriatório.

Aponta que a desapropriação foi realizada 
para construir uma obra de drenagem e canalização 
de córrego e que se encontra suspensa em razão de 
recursos administrativos.

Sustenta que foi obrigada a assinar um documento 
para desocupação do imóvel, mas que não foram respei-
tados seus direitos indenizatórios, motivo pelo qual deve 
ser a sentença anulada para o prosseguimento do feito.

Preparo do recurso à f. 207-TJ.
Contrarrazões às f. 220/223-TJ.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Tenho que assiste razão, em parte, à apelante.
Com relação ao questionamento referente ao 

próprio ato expropriatório, realmente carece-lhe legitimi-
dade ativa para impugnar o ato administrativo, conside-
rando-se que tal prerrogativa é dada apenas ao proprie-
tário do imóvel.

A matéria já foi objeto de apreciação pelo STJ, 
conforme o seguinte precedente:

Processo civil. Assistência simples. Interesse jurídico. 
Desapropriação. 1. A natureza jurídica da ação de desapro-
priação é de direito real, porque fundada sobre o direito de 
propriedade. 2. O interesse jurídico a ser demonstrado na 
assistência simples, disciplinada pelo art. 50 do CPC, nesse 
tipo de ação, deve corresponder a algum direito real sobre 
o imóvel. 3. Se os recorrentes detêm apenas direito obriga-
cional oponível contra a pessoa do expropriado, descabe 
admiti-los na condição de assistentes. 4. Precedente da 
Segunda Turma no REsp 337.805/PR. 5. Recurso especial 
provido (REsp 404093/PR - Relatora: Ministra Eliana Calmon 
- Segunda Turma - Data do julgamento: 27.04.2004 - DJ de 
21.06.2004, p. 191).

O Decreto-lei 3.365, de 1941, direciona a desa-
propriação ao proprietário dos bens, o que exclui qual-
quer possuidor da relação jurídica que se instaura com o 
ato expropriatório.

Logo, tem-se que, para discutir diretamente a 
respeito do ato administrativo de expropriação, somente 

o proprietário que figure como titular do direito real atin-
gido pode propor a competente ação.

Todavia, com relação à pretensão de se discutir 
eventual indenização, inclusive em se tratando de fundo 
de comércio e seus acessórios, como no caso de lucros 
cessantes, o locatário é não só parte legítima, como 
também possui interesse processual.

E a ação deve ser direcionada em face do expro-
priante, e não do locador, porquanto a dicção do art. 31 
do Decreto-lei 3.365, de 1941, não afasta a averiguação 
de que a indenização compreende o direito de terceiros 
relativos à desapropriação, como no caso de fundo de 
comércio, cabendo a comprovação de que o valor depo-
sitado cobre, efetivamente, o valor referente ao direito 
do locatário.

Novamente, aponto precedentes do STJ admitindo 
a ação própria para tal fim:

Administrativo. Desapropriação. Fundo de comércio. 
Indenização. Prequestionamento. Súmula 7/STJ. 1. Os 
dispositivos legais apontados como contrariados não foram 
motivo de análise pela Corte a quo, nem mesmo em sede de 
embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. 
Na desapropriação de imóvel locado para fins comerciais é 
garantido ao locatário o direito a indenização por perdas e 
danos. 3. A pretensão do recorrente demandaria o revolvi-
mento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice 
da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não conhecido (REsp 
696.929/SP - Relator: Ministro Castro Meira - Segunda Turma 
- Data do julgamento: 16.08.2005 - DJ de 03.10.2005, 
p. 208).

Administrativo. Desapropriação. Locação comercial do 
imóvel. Fundo de comércio. Perdas e danos. Indenização. 
Cabimento. - Na desapropriação de imóvel locado para fins 
comerciais, é assegurado ao locatário, despojado do fundo 
de comércio, por via do procedimento expropriatório, o 
direito de ressarcimento por perdas e danos, esteja ele prote-
gido, ou não, pela Lei de Luvas. Precedentes jurisprudenciais. 
Recurso provido (REsp 406502/SP - Relator: Ministro Garcia 
Vieira - Primeira Turma - Data do julgamento: 23.04.2002 - 
DJ de 27.05.2002, p. 139).

Notadamente, somente diante da justa indeni-
zação é que a desapropriação se consolida, sendo que 
sub-rogar no valor da indenização sem mensurar even-
tuais lucros cessantes importa enriquecimento ilícito do 
Poder Público.

Com relação à instrumentalidade das formas e à 
economia processual, estas constituem norma processual 
de que o ato só deve ser aproveitado quando de outra 
forma atingir seu objetivo, o que se configura na presente 
situação (art. 154 do Código de Processo Civil).

Vale dizer, a ação deve prosseguir quanto à 
pretensão de indenização por eventuais lucros cessantes, 
em razão da questão da desocupação e da vigência 
do contrato de locação, resolvendo-se a questão como 
matéria de mérito.

Diante de todo o exposto, dou parcial provimento 
ao recurso para anular parcialmente a sentença quanto 
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Lorrayne Pereira Fontes de Souza, representada pelo seu 
genitor Adilson Pereira de Souza, contra ato imputado ao 
Chefe da Administração Fazendária Estadual, concedeu 
a segurança para declarar o direito líquido e certo à 
isenção tributária impeditiva da incidência de ICMS e 
IPVA para aquisição de veículo pela impetrante, porta-
dora de necessidades especiais. Indevidos honorários na 
espécie (Súmulas nos 105 do STJ e 512 do STF). Custas, 
pelo impetrado, isento, nos termos da lei. Determinou a 
remessa oficial.

Nas razões do recurso voluntário, às f. 112/120, o 
Estado de Minas Gerais argui, em síntese, que a isenção 
de ICMS e IPVA, para aquisição de veículo por portador 
de necessidades especiais, é devida apenas quando o 
próprio deficiente físico for o motorista. Requer a reforma 
da sentença. Sustenta que a deficiência não torna a aqui-
sição mais onerosa e que a desigualdade que justifica a 
isenção é a característica especial do veículo. Requer a 
reforma da sentença.

Contrarrazões às f. 122/143.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela 

confirmação da sentença e desprovimento do recurso.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso e do reexame necessário.
Cinge-se a controvérsia a verificar o acertamento 

da sentença que concedeu a segurança para reconhecer 
o direito líquido e certo à isenção de ICMS e IPVA para 
aquisição de veículo pela impetrante, portadora de neces-
sidades especiais.

Depreende-se dos autos que a impetrante é porta-
dora de mielomeningocele lombar operada e hidrocefalia 
compensada, razão pela qual pretende adquirir veículo 
com isenção de IPVA e ICMS.

O mandado de segurança é meio constitucional 
colocado à disposição da parte para se proteger, suspen-
dendo e (ou) anulando ato de autoridade pública, qual-
quer que seja sua esfera de atuação, não atacável por 
habeas corpus, que ofenda seu direito líquido e certo, 
mediante prova pré-constituída, pois não se admite 
nenhuma produção de fundamentos do pedido, no curso 
da demanda.

A Lei nº 15.757, de 2005, previa:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a isentar do Imposto 
sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação ICMS a aquisição de auto-
móvel de passageiros [...] por pessoa portadora de defi-
ciência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista, 
diretamente ou por intermédio de seu representante legal.

Todavia, com a revogação da lei retrotranscrita 
pela Lei nº 19.415/2010, restou apenas a previsão do 
Código Tributário Estadual (Lei nº 6.763/75):

Art.1º O inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art.7º O imposto não incide sobre:

Mandado de segurança - Portador de deficiência 
física sem carta de habilitação - Aquisição de 

veículo - Isenção de ICMS e IPVA - Possibilidade - 
Princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana

Ementa: Reexame necessário/apelação cível. Mandado 
de segurança. Aquisição de veículo por portadora de 
deficiência física. Isenção de ICMS e IPVA. Possibilidade. 
Princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 
humana. Concessão da segurança. Sentença mantida.

- A aquisição de veículo com isenção de ICMS e IPVA 
é extensiva aos deficientes físicos ou mentais inabili-
tados, nos termos do art. 7º, XXV, da Lei nº 6.763/75, 
alterado pelo art. 1º da Lei nº 19.415/10, do Convênio 
nº 38/2012, e ainda em respeito aos princípios constitu-
cionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
11.296967-0/003 - Comarca de Belo Horizonte - 
Remetente: Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos Tributários 
do Estado, da Comarca de Belo Horizonte - Apelante: 
Estado de Minas Gerais - Apelada: Lorrayne Pereira 
Fontes de Souza, representada por seu pai Adilson Pereira 
de Souza - Autoridade coatora: Chefe da Administração 
Fazendária de Belo Horizonte - Relator: DES. AFRÂNIO 
VILELA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA 
E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014. - Afrânio Vilela 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame, remessa oficial 
e recurso voluntário da sentença de f. 107/111, que, 
nos autos do mandado de segurança impetrado por 

ao pedido de indenização, devendo prosseguir a ação, 
observado o devido processo legal.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR e 
HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA COSTA.

Súmula - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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[...]
XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor 
adquirido por portador de deficiência nos termos fixados 
em convênio celebrado e ratificado pelos Estados, na forma 
prevista na legislação federal’; [...].

Por sua vez, o Convênio nº 38/2012, em vigor a 
partir de janeiro deste ano, dispõe:

Cláusula primeira
Ficam isentas do ICMS as saídas internas e interestaduais de 
veículo automotor novo quando adquirido por pessoa porta-
dora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, 
ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu represen-
tante legal.

Portanto, a isenção do ICMS e do IPVA será 
extensiva aos deficientes físicos ou mentais que não 
possuam habilitação.

Não fosse isso, entendo que, com mais razão que 
o deficiente físico habilitado, aqueles que não reúnem 
condições físicas ou mentais de dirigir um veículo devem 
ser amparados pela isenção dos impostos, por força dos 
princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da 
pessoa humana.

Isso posto, em reexame necessário, confirmo a 
sentença e julgo prejudicado o recurso voluntário.

Custas recursais, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES MARCELO RODRIGUES e 
RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, 
CONFIRMARAM A SENTENÇA E JULGARAM 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .

Mandado de segurança - Inscrição estadual 
de empresa - Suspensão - Débito tributário - 
IPVA - Veículo de sócio - Ilegalidade - Direito 

líquido e certo violado - Ordem concedida

Ementa: Reexame necessário. Mandado de segurança. 
Inscrição estadual de empresa. Suspensão. Débito tribu-
tário. IPVA. Veículos de sócio. Suspensão da inscrição 
indevida. Ilegalidade. Direito líquido e certo violado. 
Ordem concedida. Sentença confirmada.

- Mostra-se ilegal a suspensão da inscrição estadual de 
empresa devido à existência de débitos tributários de 
IPVA em nome de sócio, por se tratar de instrumento de 
coerção para pagamento de tributo.

- Deve ser concedida a segurança, uma vez que o ato 
ilegal constitui, ainda, empecilho ao livre exercício da 
atividade econômica, constitucionalmente garantido.

Sentença confirmada em reexame necessário.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0024.12.336634-
6/001 - Comarca de Belo Horizonte - Remetente: Juiz 
de Direito da 4ª Vara de Feitos Tributários do Estado, da 
Comarca de Belo Horizonte - Autora: América Design 
Ltda. - EPP - Réu: Estado de Minas Gerais - Autoridade 
coatora: Chefe da Administração Fazendária Estadual 
em BH-AFBH - 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, em CONFIRMAR 
A R. SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 6 de junho 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 mandado de segurança, com 
pedido de liminar, impetrado por América Design Ltda. 
em face de ato praticado pelo Chefe da Administração 
Fazendária Estadual em Belo Horizonte, vinculado ao 
Secretário de Estado da Fazenda, alegando, em síntese, 
que, diante do débito de IPVA de veículo de proprie-
dade de um dos sócios da impetrante, a Administração 
Fazendária bloqueou a inscrição estadual da empresa.

Sustenta não ter qualquer débito com o erário muni-
cipal, como se vê da certidão negativa acostada aos 
autos (f. 17), sendo que o bloqueio de sua inscrição se 
deu única e exclusivamente pelo débito do sócio.

Deferida a liminar pretendida às f. 19/21, deter-
minou-se que o impetrado reativasse a inscrição da 
empresa impetrante no cadastro de contribuintes do 
ICMS, salvo se houvesse motivo hábil diverso da existência 
de débitos tributários da impetrante ou de seus sócios.

O Chefe da Administração Fazendária, autoridade 
coatora, prestou informações, às f. 24/28, e requereu a 
denegação da segurança, afirmando a inexistência de 
provas do alegado.

Às f. 34/36, o d. Juiz de Direito proferiu sentença 
e, considerando ilegal, abusiva e arbitrária a suspensão 
da inscrição estadual da impetrante, confirmou a liminar 
e concedeu a segurança, determinando que o impetrante 
se abstenha de exigir o pagamento de tributos para a 
reativação da inscrição estadual da empresa. Não houve 
condenação em honorários, sendo o impetrado isento do 
pagamento de custas.

A certidão de f. 37-v. demonstra o transcurso do 
prazo legal sem a interposição de recurso por qualquer 
das partes, tendo sido os autos remetidos a este egrégio 
Tribunal para o reexame necessário.
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Embargos de terceiros - Oposição após registro 
da carta de arrematação - Intempestividade - 

Embargante filho do executado - Mero 
ocupante do imóvel - Ausência de posse ou 
propriedade - Ilegitimidade ativa - Extinção 

do processo sem resolução do mérito

Ementa: Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. 
Arrematação. Registro. Intempestividade. Filho do execu-
tado. Posse não comprovada. Ocupação e/ou detenção 

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 
f. 42/43, deixou de opinar quanto ao mérito do feito, em 
face da ausência de interesse público.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial, pois presentes os pres-

supostos de admissibilidade.
Verifica-se, no presente caso, que a empresa impe-

trante encontrava-se, em 19.11.2012, com sua inscrição 
estadual suspensa (f. 16), em razão da existência de 
débitos tributários de seus sócios, quanto ao IPVA de 
seus veículos.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação do 
impetrado de que a inscrição apenas fora suspensa em 
razão da omissão de declarações e do não cumprimento 
de obrigações acessórias de transmissão de arquivos 
eletrônicos de declaração, o que não restou comprovado 
nos autos.

Não se olvida que a Administração Pública pode 
controlar as inscrições efetivadas no cadastro fiscal dos 
contribuintes de tributos estaduais, visando à efetivação 
das cobranças em relação aos contribuintes inadim-
plentes. Contudo, tal poder-dever de controle não pode 
prejudicar o livre exercício da atividade econômica, prin-
cípio constitucional garantido no ordenamento pátrio.

A suspensão de inscrição estadual de uma empresa, 
com a consequente impossibilidade de emissão de notas 
fiscais, acarreta manifesto prejuízo para a impetrante, por 
prejudicar suas atividades comerciais regulares e impedir 
a continuidade de sua atividade econômica, devido à não 
emissão do documento fiscal que resulta no recebimento 
de suas receitas.

Trata-se, em verdade, de meio coercitivo indi-
reto efetivado pelo Estado, com vistas ao recebimento 
de tributo inadimplido, conduta que é fortemente repe-
lida pelo Direito, considerando, sobretudo, que o poder 
público goza de privilégios especiais para a cobrança de 
sua dívida ativa - que deve observar os dispositivos da Lei 
6.830/80 -, não se mostrando justificável a utilização de 
medidas indiretas para tal.

Ademais, conforme bem observado pelo d. 
Juiz sentenciante, o art. 22, inciso IV, da Lei Estadual 
nº 13.515/2000 dispõe ser vedado à autoridade admi-
nistrativa, tributária e fiscal negar a contribuinte a auto-
rização para impressão de documentos fiscais, usando 
como argumento a existência de débito de obrigação 
principal ou acessória.

Na mesma linha, já se pronunciou este 
egrégio Tribunal:

Tributário. Mandado de segurança. Estado de Minas Gerais. 
Sociedade em situação irregular perante o Fisco. Suspensão 
da inscrição estadual no cadastro fiscal. Ilegalidade. - A 
suspensão da inscrição estadual no cadastro de contribuintes 
do ICMS, por parte do Fisco, em decorrência da existência 
de débitos relativos ao não pagamento de IPVA pela impe-
trante, constitui empecilho ilegal ao livre exercício da ativi-

dade econômica (CR, art. 170). - Segurança confirmada 
(Reexame Necessário Cível nº 1.0024.12.132676-3/001 - 
Relator: Des. Alyrio Ramos - j. em 23.01.2014).

Mandado de segurança. Requerimento de inscrição esta-
dual em cadastro de contribuintes. Condicionamento. 
Regularização das obrigações fiscais de empresas diversas. 
Sócios. Ilegalidade. Confirmação da sentença. - O mandado 
de segurança é ação constitucional que visa assegurar o 
direito líquido e certo violado ou em iminência de sê-lo por 
ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade, apresen-
tando rito sumário sem dilação probatória e exigindo prova 
pré-constituída. - Demonstra-se ilegal o condicionamento, 
pela Administração Fazendária, da concessão da inscrição 
estadual de contribuinte no cadastro fiscal à regularização 
da situação tributária de empresa diversa, em que figuraram 
como integrantes os sócios da empresa impetrante (inclu-
sive, quanto a débitos). - Afinal, o Fisco dispõe de meios 
próprios para a regularização dos cancelamentos e cobrança 
dos supostos tributos devidos, sendo-lhe vedado compelir 
a empresa contribuinte, através de restrição ao seu direito 
de livre exercício de suas atividades (art. 170, parágrafo 
único, da Constituição Federal) (Apelação Cível/Reexame 
Necessário nº 1.0024.12.165462-8/002 - Relator: Des. 
Armando Freire - j. em 16.07.2013).

Dessa forma, mostrando-se ilegal o condicio-
namento da inscrição estadual da empresa ao paga-
mento de IPVA de veículos da propriedade dos sócios, o 
mandado de segurança erige-se como o meio para asse-
gurar o direito líquido e certo da impetrante, violado por 
ato ilegal e abusivo da autoridade fazendária.

Feitas tais considerações, agiu com acerto o 
douto Magistrado singular, uma vez que entendo existir 
o direito líquido e certo da impetrante, violado pelo 
ato questionado.

Em face do exposto, em reexame necessário, 
mantenho, in totum, a r. sentença primeva que concedeu 
a segurança pleiteada.

Sem custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES AFRÂNIO VILELA e 
MARCELO RODRIGUES.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIR-
MARAM A R. SENTENÇA.

. . .
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A agravada apresenta contraminuta às f. 74/81, 
pugnando pelo não provimento do recurso.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pres-
supostos de sua admissibilidade.

Como se sabe, os embargos de terceiro, a teor 
do art. 1.046 do CPC, concedem legitimidade para sua 
oposição a quem, não sendo parte no processo, sofrer 
turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de 
apreensão judicial, em casos como o de penhora, depó-
sito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, 
arrolamento, inventário, partilha, podendo requerer que 
lhe sejam manutenidos ou restituídos na posse.

No caso em tela, forçoso reconhecer que os 
embargos de terceiro são mesmo intempestivos, além 
de não deter a embargante, filha do executado, legiti-
midade, para sua propositura, como será demonstrado.

Dispõe o art. 1.048 do Código de Processo 
Civil que:

Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no 
processo de conhecimento, enquanto não transitada em 
julgado a sentença e, no processo de execução, até 5 (cinco) 
dias depois da arrematação, adjudicação ou remissão, mas 
sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Evidente que a filha do executado extrapolou o 
prazo para oposição dos embargos, considerando que a 
arrematação foi registrada em 12.03.2013 (f. 46) e estes 
somente foram protocolados em 09.10.2013.

Ainda que a questão pertinente à tempestividade 
fosse ultrapassada, é de ser considerado que a requerente 
não detém legitimidade para a propositura da presente 
ação, na medida em que ela não é proprietária ou possui-
dora do imóvel em tela, tal qual exige o art. 1.046 e pará-
grafos e o art. 1.047 do Código de Processo Civil.

O fato de a embargante residir com seu genitor, o 
executado, não lhe dá o direito de ajuizar embargos de 
terceiro, já que a natureza jurídica da sua relação com o 
imóvel arrematado é de mera ocupante/detentora, e não 
por direito próprio, o que a afasta, portanto, do rol dos 
legitimados do Código de Processo Civil, como já decidi 
no julgamento da Apelação Cível nº 2.0000.00.347472-
2/000.

Nesse sentido, os julgados que seguem:

Embargos de terceiro. Ilegitimidade ativa. Filhos do casal 
executado. Imóvel residencial. Ausência de posse própria. 
Ilegitimidade. Sentença mantida. - A legitimação para a 
oposição de embargos de terceiros é conferida, segundo o 
art. 1.046 do Código de Processo Civil, ao efetivo possuidor 
do bem, qualidade que não detêm os filhos do casal 
executado, pois exercem a posse derivada da condição 
de possuidores conferida aos seus genitores (Apelação 
Cível 1.0035.09.151075-6/001 - Relator: Des. Valdez 
Leite Machado - 14ª Câmara Cível - Data do julgamento: 
26.05.2011 - Data da publicação da súmula: 05.07.2011).

Embargos de terceiro. Posse do imóvel. Ausência de compro-
vação. Residência conjunta com os pais. Ilegitimidade ativa. 
- Só o terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor, 
dispõe da ação de embargos de terceiro, situação em que 
não se insere o filho do executado, que reside no imóvel 

do imóvel. Ilegitimidade ativa ad causam. Extinção sem 
resolução do mérito.

- São intempestivos os embargos de terceiro opostos após 
o registro da arrematação, com fulcro no art. 1.048 do 
Código de Processo Civil.

- O embargante que reside com seu genitor, o executado, 
não tem legitimidade para opor embargos de terceiro em 
razão da constrição do bem imóvel residencial, já que a 
natureza jurídica da sua relação com o bem é de mero 
ocupante/detentor, e não por direito próprio.

Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
13.357140-6/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Massa Falida do Banco Progresso S.A., re-
presentada pelo Síndico Osmar Brina Corrêa Lima - 
Agravada: Silvia Drummond de Siqueira - Interessados: 
Marcelo Werneck Resende Alves, Mario Kennedy Botelho 
Mendes - 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 DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014. - Alvimar de 
Ávila - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Trata-se de recurso de 
agravo de instrumento interposto por Massa Falida do 
Banco Progresso S.A., representada pelo síndico Osmar 
Brina Corrêa Lima, nos autos dos embargos de terceiro, 
opostos por Silvia Drummond de Siqueira, contra decisão 
que recebeu os embargos, suspendendo a execução, nos 
termos do art. 1.052 do CPC (f. 57-TJ).

Em suas razões, sustenta a agravante que os 
embargos de terceiro foram interpostos pela filha do 
executado Sílvio Augusto Batista de Siqueira, sendo parte 
manifestamente ilegítima, além de serem os embargos 
intempestivos, uma vez que ajuizados após o registro da 
carta de arrematação, desatendendo o prazo legal fixado 
no art. 1.048 do CPC. Afirma que a agravada, solteira, 
reside no imóvel juntamente com seu pai, o executado. 
Alega, ainda, que, considerando que os embargos de 
terceiro opostos versam somente acerca do imóvel cons-
tituído pelo apartamento 501, situado na Rua Visconde 
das Velhas, nº 170, deveria constar da decisão que a 
suspensão da execução restringe-se ao referido imóvel 
(f. 02/11). Juntou documentos de f. 12/64.

Sem preparo, por litigar a agravante sob o pálio da 
assistência judiciária.
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apenas como integrante da entidade familiar (Apelação Cível 
1.0702.06.303269-3/001 - Relatora: Des.ª Evangelina 
Castilho Duarte - 14ª Câmara Cível - Data do julgamento: 
15.05.2008 - Data da publicação da súmula: 17.06.2008).

Embargos de terceiro. Penhora. Hipótese em que os embar-
gantes não são proprietários, nem exercem a posse sobre 
o imóvel, pois são filhos e dependentes dos executados, 
sendo meros detentores do bem penhorado. Falta de 
legitimação ativa para a propositura de embargos de 
terceiro. Processo julgado extinto, sem resolução do 
mérito. Sentença mantida. Recurso improvido (TJ-SP - 
Apelação Cível nº 426735120088260576/SP - 0042673-
51.2008.8.26.0576 - Relator: Des. João Camillo de Almeida 
Prado Costa - Data do julgamento: 18.06.2012 - 19ª 
Câmara de Direito Privado - Data da publicação da súmula: 
20.06.2012).

Embargos de terceiro. Legitimidade. Filhos do executado. 
Penhora. Imóvel. Bem de família. - Os filhos não têm legiti-
midade ativa ad causam para ajuizar embargos de terceiro, 
pois estão em relação de dependência para com os pais, 
conservando a posse em nome destes e em cumprimento de 
ordens ou instruções suas - Arts. 1.196 e 1.198 do CC/2002. 
Extinção dos embargos mantida. Apelo desprovido (TJSP - 
Apelação Cível nº 163315920108260664/SP - 0016331-
59.2010.8.26.0664 - Relator: Des. José Roberto Furquim 
Cabella - Data do julgamento: 29.11.2011 - 3ª Câmara de 
Direito Público - Data da publicação da súmula: 1º.12.2011).

Ademais, conforme anota o professor Humberto 
Theodoro Júnior, como as demais condições da ação, o 
conceito de legitimatio ad causam só deve ser procurado 
com relação ao próprio direito de ação, de sorte que:

a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação. E, 
para chegar-se a ela, de um ponto de vista amplo e geral, 
não há um critério único, sendo necessário pesquisá-la diante 
da situação concreta em que se achar a parte em face da lide 
e do direito positivo (Curso de direito processual civil. 18. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, v. 1, p. 57).

Assim sendo, forçoso concluir que não é a embar-
gante/agravada possuidora ou proprietária do bem 
imóvel arrematado, razão pela qual lhe falta legitimi-
dade ad causam ativa para o manejo dos embargos de 
terceiro, a acarretar, via de consequência, a extinção do 
processo, à ausência de uma das condições da ação.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para 
reformar a decisão agravada e reconhecer a intempes-
tividade dos embargos de terceiro, bem como a ilegiti-
midade ad causam da embargante, julgando-os extintos, 
sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, 
do CPC.

Custas (processuais e recursais) e honorários de 
sucumbência, ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), 
pela embargante/agravada.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES SALDANHA DA FONSECA e 
DOMINGOS COELHO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Negatória de paternidade - Retificação de 
registro civil - Vício de consentimento - 

Configuração - Exame de DNA - Paternidade 
biológica - Exclusão - Vínculo socioafetivo - 

Ausência - Procedência do pedido

Ementa: Ação negatória de paternidade c/c retificação 
de registro civil. Vício de consentimento. Configuração. 
Paternidade biológica excluída pelo exame de DNA. 
Vínculo socioafetivo inexistente. Procedência do pedido.

- Considerando que, no registro de nascimento, a vontade 
manifestada pelo suposto pai foi maculada por vício de 
consentimento, e que o estado que resulta desse registro 
não condiz com a verdade biológica, desconstituída 
por exame de DNA, tampouco com a verdade socioló-
gica, tendo em vista o não estabelecimento de vínculo 
de afetividade entre as partes, caso é de procedência da 
pretensão negatória de paternidade. 

Recurso provido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.538423-6/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: C.A.M. - Apelado: 
M.M.R. - 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 DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. - Eduardo 
Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de ação 
negatória de paternidade ajuizada por C.A.M. em face 
de M.M.R., objetivando seja declarado nulo o ato pelo 
qual, induzido a erro, reconhecera a paternidade da 
requerida, procedendo-se, em consequência, à exclusão 
do seu nome, bem como de seus pais, do seu assento 
de nascimento.

Adoto o relatório da sentença de origem, acrescen-
tando-lhe que o pedido foi julgado improcedente, com a 
condenação do autor ao pagamento das custas proces-
suais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% 
sobre o valor da causa (f. 194/197-v.). 

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, 
pretendendo a reforma da sentença, às seguintes alega-
ções, em síntese: que, na ação movida em seu desfavor 
pela mãe da apelada, nos idos de 1962, o reconheci-
mento da paternidade foi feito, exclusivamente, a partir 
de testes de tipo e grupo sanguíneos, pois inexistente, 
naquele tempo, a técnica do exame em DNA; que, então, 
embora contrariado, declarou a paternidade no registro 
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de nascimento da requerida, e, ao longo de anos, pagou 
pensão alimentícia; que a prova dos autos revelou nunca 
ter sido estabelecida relação paterno-filial entre ele e a 
apelada, a qual sempre considerou o terceiro, P.A., como 
sendo seu pai afetivo, tendo, inclusive, o escolhido para a 
acompanhar até o altar em seu casamento; que, quando 
do falecimento de P.A., a apelada lhe sucedeu em seu 
patrimônio; que ambos os exames de DNA, o extrajudi-
cial e o judicial, foram conclusivos quanto à inexistência 
da paternidade biológica, o que confirma que fora indu-
zido a erro pela mãe da apelada; que, nos termos do 
art. 1.604 do CC, resta autorizado o reconhecimento 
da nulidade do ato de reconhecimento da paternidade, 
com a consequente anulação do registro de nascimento 
(f. 202/211). 

Devidamente intimada, a apelada respondeu ao 
recurso, pugnando pelo seu desprovimento (f. 232/237). 

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de 
Justiça, tendo em vista a ativa atuação do Ministério 
Público em primeira instância, o i. Procurador de Justiça, 
Dr. Antônio José Chinelato, opinou pelo provimento do 
recurso (f. 243/246). 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Infere-se dos autos que, no bojo da ação de 
alimentos movida em desfavor do autor nos idos de 1960 
(processo apenso), foi reconhecido pelo Juízo senten-
ciante que a paternidade da então menor M.M.R., atri-
buída a ele pela genitora, era lastreada em “fundadas 
razões” e resultava “de um estudo social, da prova peri-
cial [testes de tipo e grupo sanguíneos] e dos depoi-
mentos das testemunhas indicadas pela suplicante”, não 
deixando “dúvida de que existe forte presunção de que o 
réu é realmente pai da menor [...]” - conforme se extrai de 
f. 48 dos autos apensos. 

Na inicial da presente demanda, o autor narra que 
recebeu com espanto a suspeita levantada pela mãe da 
menor de que ele seria o pai, bem como que, mesmo 
depois do reconhecimento judicial, nunca se resignou 
com o desfecho do caso, mas, não vislumbrando alterna-
tiva, procedeu ao registro de M.M.R.. 

Discorre que, a despeito da paternidade registral, 
não foram estabelecidos laços de afetividade entre ele e 
M.M.R., a qual, segundo afirma, encontrou no Sr. P.A. o 
seu verdadeiro pai afetivo - quem a acompanhou até o 
altar por ocasião de seu casamento -, inclusive no que se 
refere ao aspecto educacional e financeiro. 

Foi então que, depois de anos convivendo com 
a dúvida, conseguiu que a requerida se dispusesse a 
realizar um exame de DNA, inexistente ao tempo da ação 
de alimentos, cujo resultado, datado de janeiro de 2009, 
excluiu a paternidade biológica (f. 13). 

Dessarte, com amparo na alegação de vício do 
consentimento e no laudo conclusivo da inexistência de 
vínculo genético, o autor ajuizou a presente ação nega-
tória, em março de 2009, pretendendo o reconhecimento 
de que não é pai de M.M.R., com a consequente exclusão 
do seu nome do assento de nascimento da ré. 

Em primeira instância, o pedido foi julgado impro-
cedente, ao fundamento principal de que não provado 
o erro havido por ocasião do reconhecimento da pater-
nidade, bem como de que, não obstante a fragilidade 
do vínculo de afetividade estabelecido entre as partes, o 
autor sempre figurou como pai da requerida, ao longo 
dos seus 51 anos de idade, não se podendo permitir, a 
essa altura, que a história seja apagada. 

Esse o cerne do inconformismo do apelante. 
Pois bem. 
Em que pese o respeitável entendimento mani-

festado pelo ilustre Sentenciante, sensível à questão da 
preservação da personalidade, do status jurídico de filha 
e da história de vida da requerida, entendo que, no 
presente feito, há outros valores preponderantes e que 
merecem prevalecer no caso concreto, data venia. 

É inegável que o fator ‘tempo’ divida o caso sub 
examine de outros aparentemente semelhantes, envol-
vendo pretensão negatória de paternidade, uma vez que 
se está a questionar uma relação parental tida como exis-
tente há quase cinquenta anos. 

Ocorre que, no específico caso dos autos, o vínculo 
paterno-filial resistiu, até mesmo, ao efeito do tempo - é 
dizer, ao seu potencial de consolidar as relações interpes-
soais -, já que, mesmo com o desenrolar da vida, o autor 
e a ré não criaram vínculos de afetividade, que pudessem 
justificar a manutenção da paternidade, mesmo depois de 
desconstituída a verdade genética. 

Como bem abordou a i. Promotora de Justiça, Dra. 
Maria Lúcia Gontijo, o estudo social realizado nos autos 
não revelou ter sido estabelecido vínculo paterno-filial 
entre as partes. Muito pelo contrário, deu conta de que, 
ao longo dos anos, as partes quase nada buscaram 
estreitar a convivência, tendo compartilhado de pouquís-
simos momentos importantes da vida de cada um. E mais: 
que depois do impacto gerado pela revelação da sua 
história pessoal, autor e ré já passaram a se posicionar 
de ‘forma diferenciada’ ‘um com o outro’ (f. 190), o que 
denota que, no aspecto afetivo, nem sequer existe trato 
para a manutenção da relação parental, já desconstruída 
sob o enfoque biológico. 

Além disso, a prova dos autos também cuidou de 
revelar que a requerida encontrou no Sr. P.A, terceiro na 
demanda, a figura de um verdadeiro pai, tendo com ele 
estabelecido vínculo socioafetivo, como bem ilustra a 
seguinte passagem do depoimento pessoal da requerida, 
in verbis: 
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Penhora - Bacenjud - Conta poupança - Valor 
que não ultrapassa 40 salários mínimos - 

Impenhorabilidade total - Art. 649, inc. X, do 
CPC - Liberação - Conta corrente - Salários 

e vencimentos - Art. 649, inc. IV, do 
CPC - Limite de bloqueio em 30% dos valores - 

Princípio da razoabilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Penhora de rendimentos 
mensais. Bacenjud. Possibilidade. Limitação de 30% 
(trinta por cento) dos valores bloqueados. Razoabilidade. 
Valores depositados em conta poupança. Limite inferior a 
quarenta salários mínimos. Proteção legal da impenho-
rabilidade. 

- Os rendimentos mensais do trabalhador são, a prin-
cípio, absolutamente impenhoráveis, a teor do disposto 
no art. 649, inciso IV, do CPC. 

- Todavia, a execução deve ocorrer no interesse do 
credor, ou seja, buscando-se a viabilização do crédito, 
mas, ao mesmo tempo, o procedimento deve seguir a 
forma menos gravosa ao devedor, conforme disciplina o 
art. 620 do CPC. 

- Desse modo, a jurisprudência admite a possibilidade de 
constrição dos valores do executado até o limite de 30% 
(trinta por cento) da renda disponível do devedor, garan-
tindo, assim, a satisfação do débito pelo credor e asse-
gurando, ao devedor, o mínimo de recursos financeiros 
necessários para a sua própria subsistência e a de sua 
família, em respeito ao princípio da dignidade humana. 

- A quantia depositada em caderneta de poupança, até o 
limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é absolutamente 
impenhorável, nos termos do art. 649, inciso X, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.09.
579598-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agra-
vante: Ana Paula Santos Martins - Agravado: Engecred 
- Cooperativa de  Economia de Crédito Mútuo dos Enge-
nheiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo 
Horizonte Ltda. - 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, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 8 de abril de 2014. - João Cancio 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOÃO CANCIO - Trata-se de agravo de 
instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por 

[...] que P.A. adotou a depoente como se fosse a depoente 
a sua filha, quando ele tinha 54 anos; que ele deu bens à 
depoente, quando ainda estava vivo; que o requerente não 
foi convidado para o casamento da depoente, por causa 
desse pai adotivo; que foi P.A. quem entrou com a depoente 
na igreja; [...] que P.A. bancou a depoente financeiramente, 
por muito tempo; [...]” (f. 152).

Do exposto, vê-se que o acolhimento da pretensão 
negatória deduzida pelo pai registral não significará, 
no presente caso, relegar a requerida ao desamparo 
e à ausência de referência paterna, pois que o estado 
de filiação, não obstante a incongruência do registro, 
sempre existiu em relação ao pai afetivo, P.A.. 

O que se tem, portanto, é que além de a vontade 
manifestada pelo suposto pai, no registro de nascimento 
da ré, ter sido maculada por vício de consentimento - já 
que, segundo se deflui dos autos, o autor nunca encarou 
com tranquilidade a ‘verdade’ da paternidade a ele 
imposta, inclusive por meio de ação judicial (f. 187) -, 
o estado que resulta desse registro também não condiz 
com a verdade biológica, desconstituída pelo exame de 
DNA, tampouco com a verdade sociológica, desconsti-
tuída pelas provas dos autos. 

É necessário ter em mira que as decisões judiciais 
que reconhecem a filiação afetiva devem ter o intuito de 
garanti-la e protegê-la, e não de imputar judicialmente 
uma condição subjetiva de convivência, de relaciona-
mento e de afeto não observáveis na esfera emocional 
dos sujeitos envolvidos.

Nesse cenário, e considerando a orientação juris-
prudencial já consolidada no sentido da possibilidade de 
relativização da coisa julgada em matéria de investigação 
da parentalidade, quando o decreto judicial houver sido 
amparado em suporte probatório frágil, num tempo em 
que não se dispunha da ferramenta do exame de DNA, 
entendo que o pedido do autor merece prosperar. 

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso, para julgar procedente o pedido inicial e reco-
nhecer que C.A.M. não é pai de M.M.R., determinando, 
por conseguinte, a retificação do registro de nascimento 
da ré, para fazer excluir o nome do requerente e dos avós 
paternos. 

Inverto os ônus sucumbenciais, suspensa, contudo, 
a exigibilidade, na forma do art. 12 da Lei 1.060/50, 
tendo em vista que a ré litiga sob o pálio da justiça 
gratuita. 

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

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .
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Cinge a controvérsia recursal a aferir a vali-
dade da penhora efetivada às f. 17/18-TJ, através do 
sistema Bacenjud.

Nesse sentido, destaca-se o art. 649, incisos IV e X, 
do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remune-
rações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 
montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos 
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 
liberal, observado o disposto no § 3° deste artigo;
[...]
X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia 
depositada em caderneta de poupança. 

Pois bem.
Compulsando os autos, percebe-se, pelos 

documentos de f. 25/36-TJ, que os valores bloqueados 
nas contas bancárias de titularidade da agravante (conta 
nº 395.853-1, agência 0465-0, Banco Bradesco e 
conta nº 0821/013/00032970-9, da Caixa Econômica 
Federal) referem-se, de fato, ao recebimento das verbas 
rescisórias acordadas às f. 33/34 (“Termo de Homolo-
gação de Rescisão do Contrato de Trabalho”), bem com 
ao depósito dos créditos de FGTS, noticiado à f. 32-TJ.

Não obstante, vislumbra-se, ainda, que a conta 
bancária mantida na Caixa Econômica Federal (conta 
nº 0821/013/00032970-9) apresenta as características 
próprias de uma caderneta de poupança, cujas transações 
diferem das tipicamente realizadas em contas correntes.

Tal fato, além de ter sido reconhecido pelo Magis-
trado de primeira instância em sua decisão de f. 40/41-
v.-TJ, não foi refutado pelo agravado, razão pela qual 
deverá ser reconhecida a impenhorabilidade absoluta 
de seus valores, desde que inferiores ao limite de 40 
(quarenta) salários mínimos.

Nesse sentido, levando-se em consideração que o 
saldo encontrado na conta poupança da agravante era 
de R$27.034,67 (vinte e sete mil, trinta e quatro reais 
e sessenta e sete centavos) (vide f. 16-TJ e 32-TJ), impe-
rativo determinar a liberação de toda a quantia, dado 
que seu valor não supera o total de 40 (quarenta) vezes 
o salário mínimo vigente em dezembro de 2013 (data 
da constrição), cujo valor era de R$678,00 (seiscentos e 
setenta e oito reais).

Este é o entendimento proferido em julgados desta 
e. Câmara Cível, que assim decidiu:

Processual civil. Penhora Bancenjud. Conta poupança e 
conta corrente. Salário. Impenhorabilidade. Interlocutória 
mantida. Na forma do art. 649, incisos X e IV, do Código 
de Processo Civil, norma de ordem pública, não é de se 
admitir a penhora incidente sobre valores de até 40 salários 
mínimos depositados em conta poupança e sobre os salá-
rios do devedor, verba de natureza alimentar, daí a necessi-
dade de desbloqueio da quantia constrita a favor do credor, 
através do sistema Bacenjud (Agravo de Instrumento Cível 
1.0481.01.007643-0/003, Rel. Des. Guilherme Luciano 

Ana Paula Santos Martins em face da decisão de f. 40/42-
TJ, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Belo Horizonte/MG, que, nos autos da 
execução de título extrajudicial ajuizada por Engecred - 
Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Enge-
nheiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana de 
Belo Horizonte Ltda., deferiu parcialmente o pedido da 
executada, ora agravante, determinando a liberação 
de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado em 
suas contas bancárias, mantendo-se a constrição efeti-
vada às f. 17/18-TJ, relativamente aos 30% (trinta por 
cento) remanescentes.

Em suas razões recursais (f. 02/10-TJ), a agra-
vante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da 
decisão hostilizada, sob o argumento de que os valores 
bloqueados em suas contas bancárias, por meio da deter-
minação de f. 16-TJ, quais sejam: R$ 27.034,67 (vinte e 
sete mil, trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), 
da conta poupança nº 0821/013/00032970-9, mantida 
na Caixa Econômica Federal, e R$11.739,79 (onze mil, 
setecentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos), 
da conta corrente nº 395.853-1, agência nº 0465-0, 
Banco Bradesco, referem-se a salários e verbas resci-
sórias percebidas em decorrência de sua dispensa da 
empresa “Leme Engenharia Ltda.”, conforme “Termo de 
Rescisão” às f. 33/34-TJ. 

Alega que, sobre os valores em epígrafe, a quantia 
de R$26.179,52 (vinte e seis mil, cento e setenta e nove 
reais e cinquenta e dois centavos) é proveniente de salá-
rios e do susomencionado termo rescisório, ao passo 
que o valor de R$16.647,23 (dezesseis mil, seiscentos 
e quarenta e sete reais e vinte e três centavos) refere-se 
a saldo de FGTS creditado em sua conta poupança, na 
data de 29.11.2013, segundo documento de f. 32-TJ.

Assevera, dessa forma, que todos os valores 
bloqueados possuem natureza salarial, sendo utili-
zados para garantir sua sobrevivência pelo período de 
tempo em que está desempregada, de modo que a cons-
trição de 30% (trinta por cento) certamente lhe causará 
graves prejuízos.

Com essas considerações, requer a antecipação 
dos efeitos da tutela, pedindo, ao final, que seja dado 
provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão agra-
vada e determinar a devolução do valor de R$11.637,53 
(onze mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e 
três centavos), devidamente atualizados, que corres-
pondem aos 30% (trinta por cento) ainda bloqueados em 
suas contas.

Foi parcialmente deferido o efeito ativo ao recurso.
Informações judiciais à f. 78-TJ.
Contraminuta às f. 73/76-TJ. 
É o relatório.
Passo a decidir.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 

para a sua admissibilidade, conheço do recurso de 
agravo de instrumento.
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dívidas em conta corrente recebedora de salário, devendo, 
porém, o decote ser limitado ao percentual máximo de 30% 
(trinta por cento) dos vencimentos do devedor (TJMG; Agravo 
de Instrumento Cível 1.0558.07.006476-8/001, Des. Rel. 
Marcos Lincoln, j. em 23.05.2013).

Isso porque na essência da aludida norma (art. 649, 
IV, do CPC), ao acometer a determinados bens o caráter 
de impenhorabilidade, está na preocupação do legislador 
mitigar a busca pela satisfação do débito, em detrimento 
da mínima dignidade humana do devedor-executado. 

Entretanto, em determinados casos, sua aplicação 
confronta com princípios que norteiam o ordenamento 
legislativo pátrio, em especial o da razoabilidade, ense-
jando situações de desmesurada proteção ao devedor, 
em franco detrimento da satisfação do débito pelo credor. 

Nesse linear, considera-se que os valores obtidos 
a título de salário e vencimentos são impenhoráveis 
somente nos limites do eventual comprometimento da 
receita mensal necessária à subsistência do devedor e de 
sua família.

Com essas considerações, dou parcial provimento 
ao agravo de instrumento, apenas para determinar a 
liberação de todo o saldo da conta poupança titulari-
zada pela agravante e mantida na Caixa Econômica 
Federal, desde que obedecido o limite de 40 (quarenta) 
salários mínimos, consoante art. 649, X, do Código de 
Processo Civil.

É como voto.
Custas, ao final, pagas em primeira instância.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI 
e MOTA E SILVA.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Baeta Nunes, 18ª Câmara Cível, j. em 10.09.2013, p. em 
13.09.2013).

Agravo de instrumento. Ação ordinária. Cumprimento de 
sentença. Impugnação. Penhora on line. Bacenjud. Cader-
neta de poupança. Limite de quarenta salários mínimos. 
Impenhorabilidade absoluta. - O saldo de conta poupança 
inferior a quarenta (40) salários mínimos é absolutamente 
impenhorável, consoante o que dispõe o artigo 649, X, 
do Código de Processo Civil (Agravo de Instrumento Cível 
1.0145.12.017994-3/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª 
Câmara Cível, j. em 02.04.2013, publ. em 09.04.2013).

Ação de cobrança. Penhora on line. Caderneta de poupança. 
Impossibilidade de penhora de valores inferiores a 40 salá-
rios mínimos. - Conforme disposto no artigo 649 do CPC, 
o valor depositado em conta poupança, até o limite de 40 
salários mínimos, é absolutamente impenhorável, indepen-
dentemente da natureza do crédito (Agravo de Instrumento 
1.0024.06.084980-9/001, Rel. Des. Elpídio Donizetti, 18ª 
Câmara Cível, j. em 15.09.2009, p. em 25.09.2009).

Lado outro, correta a manutenção da penhora 
efetuada na conta corrente mantida no Banco Bradesco, 
limitada a 30% (trinta por cento) das verbas salariais nela 
existentes, conforme entendimentos já exarados por este 
Tribunal de Justiça:

Penhora on line. Verba de natureza salarial. Caráter alimentar. 
Princípio da razoabilidade. Limitação a 30%. - A regra inscul-
pida pelo art. 649, IV, do CPC deve ser interpretada levando-se 
em conta a máxima de que a execução é deflagrada com 
a finalidade de satisfazer o direito do credor (art. 646). O 
entrecruzamento de tais dispositivos exige a adoção de uma 
regra hermenêutica capaz de compatibilizar a dignidade do 
devedor e a efetividade da tutela jurisdicional. - Nesta linha 
de raciocínio, considera-se que os valores obtidos a título de 
salário e vencimentos são impenhoráveis somente nos limites 
do eventual comprometimento da receita mensal necessária 
à subsistência do devedor e de sua família (TJMG; Agravo 
de Instrumento Cível 1.0024.09.582498-3/003, Des.ª Rel.ª 
Cláudia Maia, j. em 11.07.2013).

Agravo de instrumento. Execução. Penhora on line. Sistema 
Bacenjud. Numerário proveniente de salário. Relativização 
da impenhorabilidade. Harmonização dos princípios da efeti-
vidade da execução e da dignidade da pessoa humana. 
Bloqueio de 30%. Razoabilidade. - 1. Reza o art. 649 do CPC 
que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsí-
dios, soldos, salário, remunerações, proventos de aposenta-
doria, pensões, pecúlios e montepios. 2. Entretanto, a inter-
pretação sistemática do texto conduz à relativização da impe-
nhorabilidade, para a constrição de 30% dos valores deposi-
tados na conta bancária destinada ao recebimento do salário, 
como forma de harmonizar os princípios da efetividade da 
execução (o credor tem direito de satisfazer o direito já reco-
nhecido), sem que seja afetada a dignidade do devedor (para 
pagar o que deve, o devedor não pode inviabilizar a sua 
sobrevivência digna). 3. Recurso parcialmente provido (TJMG; 
Agravo de Instrumento Cível 1.0671.07.002090-2/001, 
Des. Rel. Raimundo Messias Júnior, j. em 30.04.2013).

Agravo de instrumento. Desbloqueio de valores. Penhora on 
line. Salários. Caráter alimentar. Limite de 30%. Possibilidade. 
Recurso provido em parte. - Nossos Tribunais vêm se posicio-
nando no sentido de que é possível o desconto de parcela de 

Indenização - Abordagem em estabelecimento 
comercial - Suspeita de furto - Atuação não 
razoável com abuso e exposição indevida da 
vítima - Inexistência de prova - Questão que 
se resolveu no interior do estabelecimento 

sem a revista e acionamento, pelo 
comerciante, da autoridade policial - Dano 
moral - Não configuração - Mero dissabor

Ementa: Indenização. Abordagem em estabelecimento 
comercial por suspeita de furto. Inexistência de prova de 
atuação irrazoável, com abuso e exposição indevida da 
vítima. Questão que se resolveu no interior do estabeleci-
mento sem sequer a revista e acionamento, pelo comer-
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ciante, da autoridade policial. Dano moral. Não configu-
ração. Mero dissabor.

- Se não se prova que a abordagem promovida em esta-
belecimento comercial, em cliente, por suspeita de furto, 
foi realizada de forma irrazoável, com abuso e exposição 
indevida da vítima a situação vexatória, não tendo sido 
sequer realizada revista e acionada a autoridade poli-
cial, pelo comerciante, os fatos demonstram o exercício 
regular de um direito, não sendo capaz de provocar e 
impingir dor moral passível de reparação, tratando-se de 
mero dissabor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.707344-9/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Patrícia Sena Oli-
veira - Apelado: DMA Distribuidora Ltda. - Relator: DES. 
OTÁVIO DE ABREU PORTES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Otávio de 
Abreu Portes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - Trata-se de 
apelação cível interposta por Patrícia Sena Oliveira em 
face de DMA Distribuidora Ltda., em que pugna pela 
condenação da requerida pelos danos morais que lhe 
causou em decorrência de abordagem realizada por 
preposto desta em seu estabelecimento comercial.

Adoto o relatório da sentença, acrescentando-lhe 
que o pedido foi julgado improcedente, não tendo sido 
reconhecida a violação aos direitos da personalidade 
da parte.

Inconformada, recorre a apelante, asseverando 
seu direito aos danos morais em decorrência dos fatos 
narrados, porquanto houve a exposição desmotivada dos 
fatos, não sendo regular a suspeita de furto imputada 
à requerida.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou 
resposta ao recurso (f. 139-157), em suma, pelo despro-
vimento do recurso.

Conheço do recurso, porque presentes seus pressu-
postos de admissibilidade.

A questão cerne da controvérsia cinge-se a questão 
acerca dos danos morais decorrentes da atuação da reque-
rida ao proceder à abordagem das autoras, por suspeita 
de furto de produtos no interior de seu estabelecimento.

Extrai-se do feito que a autora e sua genitora 
realizavam compras no estabelecimento ora apelado, 
tendo realizado a seleção de alguns produtos para a 
efetiva compra.

Argumenta a autora/apelante que, já quando 
do pagamento dos produtos, verificou transtorno com 
relação ao recebimento de cheque de sua titularidade 
como forma de pagamento e que, em razão da burocracia 
gerada e do tempo despendido, acabou por fomentar sua 
desistência na aquisição dos produtos, tendo-os deixado 
no interior da loja, destruído o cheque que seria utilizado 
para o pagamento, deixando, assim, o estabelecimento, 
sem as compras.

Informa a autora que, nesse ínterim, já fora da loja, 
foram abordadas, autora e sua genitora, por segurança 
do estabelecimento sob a suspeita de terem deixado o 
local com produtos pelos quais não teriam pagado.

Não obstante, ressalta a autora que esses produtos 
que se encontravam em posse de sua mãe tinham sido 
por esta adquiridos nos mesmo estabelecimento, mas que 
foram efetivamente pagos em dinheiro, ocasião em que 
exibiu a nota fiscal, não tendo relação, portanto, com 
aqueles outros de cuja compra houve desistência, em 
razão do transtorno no recebimento do cheque.

A apelante assevera que todo esse transtorno, que 
teria culminado, inclusive, no acionamento por parte desta 
da autoridade policial, perdurou por algumas horas, até 
que, finalmente, fosse esclarecida a situação e liberadas 
a autora e sua mãe, com o reconhecimento, portanto, de 
que furto algum teria ocorrido.

Inicialmente, destaco que, acerca desses fatos, 
inexiste debate nos autos, havendo discussão apenas 
quanto ao modo pelo qual essa abordagem se efetivou.

A autora alega exposição demasiada, truculência 
e humilhação na abordagem, ao passo que a parte ora 
apelada destaca que seus prepostos atuaram com urba-
nidade e proporcionalidade na abordagem.

Pois bem, como sabido, o estabelecimento ora 
apelado tem o direito de abordar seus clientes, fundado 
em relevantes razões, com o fito de comprovar a lisura 
de seu procedimento no interior de seu comércio, asse-
gurando a segurança do local e zelando pelo seu patri-
mônio, desde que, evidentemente, não seja a citada 
abordagem constrangedora e abusiva.

E, da detida análise dos autos, a questão acerca da 
abordagem em si está no âmbito das alegações de cada 
parte, sendo, portanto, nebulosa; nenhuma prova se 
mostra conclusiva acerca da efetiva ocorrência do abuso. 

É de se destacar, outrossim, que a única teste-
munha que presenciou os fatos disse não ter ouvido o 
teor da abordagem, o que sinaliza, portanto, que não 
teria havido qualquer abuso.

De se destacar que os prepostos da requerida 
cuidaram em pedir para que as partes retornassem ao 
interior da loja, evitando, assim, sua exposição dema-
siada perante terceiros.

Vê-se, portanto, que o único fato que se tem 
provado se revela com relação à ausência do furto; entre-
tanto, esse fato, por si só, não impõe à ora apelada o 
dever de reparar por danos morais.
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Ação de alimentos - Avós paternos e maternos - 
Litisconsórcio passivo necessário - Inexistência - 

Pensão alimentícia - Despesas individuais da 
mãe - Inclusão - Impossibilidade - Valor do 

encargo - Proporcionalidade e razoabilidade - 
Verba alimentícia - Adimplemento - Desconto 

em folha

Ementa: Família. Alimentos postulados contra os avós 
paternos. Avós maternos. Litisconsórcio passivo neces-
sário. Inexistência. Montante arbitrado. Exclusão de 

Destaca-se que, passada a abordagem, o requerido 
se deu por satisfeito com a prova produzida pela autora, 
de que efetivamente não havia praticado qualquer furto, 
tendo simplesmente desaparecido a indagação sobre o 
evento, não tendo sido provada, ainda, a ocorrência de 
revista pessoal.

Ora, o que se extrai dos autos é que a autora e sua 
mãe foram abordadas fora do estabelecimento comercial 
e reconduzidas ao interior deste, sem se demonstrar que 
tal fato tenha se dado com uso de força, tendo sido recla-
madas apenas que demonstrassem o pagamento pelos 
produtos que portavam, uma vez que, em razão dos fatos 
anteriores, especificamente o fato de a autora ter desistido 
da compra de diversos produtos, em princípio, demons-
traria que esta não teria como estar de posse, portanto, 
de produtos, como estava.

A celeuma apresentada residiu no fato de que a 
mãe da autora na ocasião tinha adquirido produtos para 
si e pagado por estes, e a autora, no mesmo ato, teria 
selecionado diversos produtos para si, mas desistido da 
compra, o que, portanto, em razão de ter a autora saído 
da loja com produtos, que, como se vê, eram de sua mãe 
e efetivamente tinham sido pagos, despertou uma dúvida 
no estabelecimento réu acerca de seu pagamento. 

Muito embora a autora possa ter se sentido cons-
trangida, no caso, ausente prova em sentido contrário, 
os fatos foram praticados no exercício regular do direito 
subjetivo da apelada, sem qualquer abuso ou violação 
aos direitos da personalidade da requerente, o que afasta 
a pretensão reparatória.

Destaca-se, outrossim, que a autoridade poli-
cial não foi acionada pelo réu/apelado, mas sim pela 
própria parte autora, o que corrobora a alegação de 
que o requerido havia se dado por satisfeito com a prova 
produzida por ela, não lhe acusando mais pelo furto tido 
por praticado.

Repita-se, o requerido pode zelar pela segurança 
de seu estabelecimento e, ainda, na defesa de seu patri-
mônio, podendo promover a abordagem, no caso de 
suspeitar do cometimento de ilícito, desde que o faça 
com absoluto respeito, dentro do limite do razoável, sem 
a exposição da vítima a situação vexatória, como se deu 
no caso, ausente prova em sentido diverso.

O requerido, portanto, não atuou manifestamente 
no sentido de impor situação vexatória à requerente; ao 
contrário, lastreado na sua percepção pelos fatos, apenas 
buscou resguardar seu patrimônio, sem que se fosse 
provado abuso e atuação irrazoável, sem, ainda, prova 
da exposição da requerente indevidamente, na presença 
de terceiros, com publicidade aos fatos.

Destaca-se que, mesmo se o acionamento da auto-
ridade policial tivesse sido promovido pelo réu, o que 
não foi o caso dos autos, não responderia o referido 
por danos morais, desde que concomitantemente fossem 
percebidas as demais condutas regulares e razoáveis do 
requerido, ou seja, ausente eventual abuso.

Sobre o tema:

2 - A comunicação à autoridade policial de fato que, a prin-
cípio, configura crime (subtração de dinheiro) ou o pedido 
de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar 
a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício 
de um dever legal e regular de direito, que não culmina na 
responsabilidade indenizatória. Inexistência de dano moral 
(REsp 254.414/SCARTEZZINI);

I - Salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autori-
dade policial para apuração de eventuais fatos que, em tese, 
constituam crime, em princípio, não dá azo à reparação civil, 
por constituir regular exercício de direito, ainda que posterior-
mente venha a ser demonstrada a inexistência de fato ilícito 
(REsp 468.377/SÁLVIO); e,

III - Em princípio, o pedido feito à autoridade policial para 
que apure a existência ou autoria de um delito se traduz em 
legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa indiciada 
em inquérito venha a ser inocentada. Desse modo, para que 
se viabilize pedido de reparação, fundado na abertura de 
inquérito policial, faz-se necessário que o dano moral seja 
comprovado, mediante demonstração cabal de que a instau-
ração do procedimento, posteriormente arquivado, se deu 
de forma injusta e despropositada, refletindo na vida pessoal 
do autor, acarretando-lhe, além dos aborrecimentos natu-
rais, dano concreto, seja em face de suas relações profissio-
nais e sociais, seja em face de suas relações familiares (REsp 
494.867/CASTRO FILHO).

Portanto, não tendo o réu agido com abuso no exer-
cício de seu direito, não se vislumbra a necessidade de 
reparação pelo dano moral não verificado, sendo acer-
tada a sentença no reconhecimento da improcedência 
da pretensão.

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, para confirmar a sentença de primeiro grau.

Mantenho os ônus de sucumbência.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES WAGNER WILSON FERREIRA e JOSÉ MARCOS 
RODRIGUES VIEIRA.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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do Código Civil, não lhe podendo ser exigida a totalidade 
da dívida alimentar. 

Assim, não se torna imprescindível - como o seria 
na hipótese de se reconhecer litisconsórcio passivo neces-
sário - que os avós maternos e paternos sempre figurem 
no polo passivo da lide, em razão da natureza divisível da 
obrigação alimentar e da possibilidade de se individua-
lizar o quantum a ser suportado por cada um dos even-
tuais credores.

Nesse sentido, esta Corte tem decidido que:

Ação de alimentos. Pedido formulado em face do pai e dos 
avós paternos. Litisconsórcio passivo necessário com os avós 
maternos. Inexistência. Inteligência do art. 1.698 do Código 
Civil. - A figura prevista na parte final do art. 1.698 do 
Código Civil, que trata da possibilidade de as demais pessoas 
obrigadas a prestar alimentos serem chamadas a integrar 
a lide, não cria hipótese de litisconsórcio passivo neces-
sário entre os avós paternos e maternos do alimentando, 
porquanto inexiste solidariedade na obrigação alimentar, e, 
desta forma, é possível individualizar o encargo de cada obri-
gado, segundo as suas possibilidades, tornando desneces-
sária a presença concomitante de todos os potenciais deve-
dores no polo passivo da demanda. A noção de litiscon-
sórcio necessário se relaciona à indispensabilidade da inte-
gração do polo passivo por todos os sujeitos, ou por conta 
da própria natureza desta relação jurídica, ou por força de 
previsão legal - circunstâncias estas que não se verificam no 
caso da obrigação alimentar. Por essa razão, é facultado ao 
credor optar por litigar contra um ou contra todos os deve-
dores comuns dos alimentos, de uma só vez (Apelação Cível 
1.0145.11.020897-5/001, Rel. Des. Eduardo Andrade, 1ª 
Câmara Cível, DJe de 25.06.2013).

Rejeito a preliminar, data venia.
2 - Mérito.
Cuida-se de ação de alimentos na qual S.L.B. e 

outro, filhos de J.F.B.M., objetivam a condenação de seu 
avô paterno R.F.B. ao pagamento de pensão alimentícia 
no valor equivalente a vinte salários mínimos.

Segundo consta da inicial, após a separação 
dos pais em 2006, o genitor desapareceu, permanece 
em local incerto e não sabido, circunstância que gerou 
pedido de destituição do poder familiar; e os menores 
estão contando com a ajuda do apelado, mas esta 
tem se revelado insuficiente para fazer frente às suas 
despesas correntes.

Após regular contraditório, restaram comprovados 
a relação de parentesco, o desaparecimento e desinte-
resse do pai, e a capacidade econômica do avô, bem 
como as necessidades dos autores, e, em consequência, 
o pedido foi julgado parcialmente procedente e o encargo 
mensal foi arbitrado em quantia equivalente a 4,3 salá-
rios mínimos.

Os autores devolvem discussão relativa aos itens 
de composição de seus gastos para fins de divisão entre 
os responsáveis, argumentando ser necessária a conside-
ração dos valores gastos com IPVA, IPTU, aluguel, seguro 
incêndio, condomínio, seguro, financiamento e manu-
tenção de veículo.

despesas próprias da mãe. Impossibilidade. Valor do 
encargo. Proporcionalidade e razoabilidade. 

- É facultado ao credor litigar contra um ou contra todos 
os devedores comuns dos alimentos, de uma só vez, 
não havendo falar em obrigatoriedade de formação de 
litisconsórcio passivo necessário entre avós maternos e 
paternos. 

- Não é possível fazer constar no cálculo da pensão 
alimentícia despesas individuais da mãe dos autores; a 
pensão deve representar auxílio no sustento dos menores, 
e não ser a única e principal fonte de renda da família.

- Residindo o alimentante em país estrangeiro, é conve-
niente manter o adimplemento da pensão por meio de 
descontos em proventos que recebe no Brasil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.758897-4/002 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: N.P.B., representado 
pela mãe M.S.B., S.L.B. e outro, representado pela mãe 
M.S.B. - Apelado: R.F.B. - 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 REJEITAR A 
PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

Belo Horizonte, 3 de junho de 2014. - Alberto Vilas 
Boas - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço do apelo. 
1 - Questão preliminar.
A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preli-

minar de nulidade da sentença por entender existir litis-
consórcio passivo necessário resultante da interpretação 
dos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil e da recente 
construção jurisprudencial feita pelo STJ.

Com a devida vênia, não comungo 
desse entendimento.

Não desconheço os julgados proferidos pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça que dão suporte ao posiciona-
mento defendido, mas, por ora, considero que o disposto 
na parte final do art. 1.698 do Código Civil cria uma 
nova figura de intervenção de terceiros, e isso não traduz 
litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido, parece ser facultado ao credor litigar 
contra um ou contra todos os devedores comuns dos 
alimentos, de uma só vez, não havendo falar em obriga-
toriedade de formação de litisconsórcio.

Sim, porque inexiste, in casu, solidariedade da obri-
gação alimentar, considerando que cada um dos deve-
dores de alimentos responde pelo encargo de acordo com 
as suas possibilidades, nos termos do § 1º do art. 1.694 
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complementação para que, de forma equilibrada, cada 
um contribua para o sustento dos netos na medida de 
suas possibilidades.

Por fim, assiste razão aos recorrentes em um único 
singelo ponto: a forma de pagamento da pensão mensal.

Em virtude de o avô aparentemente residir no exte-
rior, é conveniente que se mantenha a sistemática de 
pagamentos que vinha sendo adotada desde o defe-
rimento dos alimentos provisionais, com desconto em 
folha. Essa maneira garante a solvência e a pontualidade 
da pensão e evita a provocação do Poder Judiciário para 
que ocorram os pagamentos mensais.

Enfatizo, ainda, que, como não ocorreu modifi-
cação no quantum fixado na primeira instância, não há 
cogitar em alteração da verba honorária.

Fundado nessas considerações, dou parcial provi-
mento ao apelo somente para determinar que se mante-
nham os descontos mensais na folha de pagamento do 
avô paterno.

Custas, pelos apelantes, suspensa a exigibilidade 
em razão da gratuidade da justiça.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO AUGUSTO.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

. . .

Argumentam ser necessário aumento do valor dos 
alimentos, em razão do reajuste de todas as despesas ao 
longo dos anos, e pugnam por maior responsabilização 
do avô em relação à genitora.

Não assiste razão aos apelantes, data venia.
Não é possível imputar ao avô dos menores quan-

tias relativas à moradia deles com sua genitora, como se 
estivesse pura e simplesmente a substituir o pai ausente. 
Nesse particular, assiste razão ao Ministério Público 
quando afirma que a mãe teria que residir em algum 
local, tivesse ou não os filhos, sendo muito relativa a 
questão de valores de aluguel, condomínio e IPTU se 
proporcionalmente comparados ao tamanho do imóvel.

É cediço que, dependendo da localização e das 
condições do imóvel, um quarto e sala pode ter valores 
mais elevados de aluguel, condomínio e IPTU se relativa-
mente comparado a um quatro quartos.

Não procede, por conseguinte, a alegação segundo 
a qual sem filhos a genitora gastaria menos com aluguel, 
IPTU e condomínio.

Outrossim, despesas com veículo não podem ser 
atribuídas ao avô paterno, que, além da pensão, ainda 
arca com plano de saúde e odontológico.

Por certo, seria excessivo obrigá-lo a pagar por 
comodidades talvez incompatíveis com a atual condição 
de vida dos autores e sua mãe, sendo possível registrar 
que todos os compromissos podem muito bem ser aten-
didos por transporte público.

É preciso considerar que a pensão constitui meio 
de auxílio na sobrevivência dos menores, não sendo sua 
finalidade fazer frente a todas as despesas da casa, como 
se a genitora não fosse responsável por sua manutenção, 
independentemente da presença dos filhos.

No que concerne à alegação de que as despesas 
dos menores sofreram reajustes, e, por isto, a pensão 
mensal deveria saltar de 4,3 salários mínimos para 15 
salários mínimos, não há como acolher o pedido.

Com efeito, arbitrada a pensão em salários mínimos, 
o seu valor em espécie experimenta majoração real todo 
ano, em percentual superior aos reajustes anuais repas-
sados a bens e serviços.

Por certo, se os gastos foram redimensionados, 
também o valor do salário mínimo experimentou conside-
rável elevação, correspondendo, hoje a R$724,00.

Apresenta-se proporcional e razoável para satis-
fazer as despesas dos menores um pensionamento que 
hoje alcança R$3.113,20, somado às despesas de plano 
de saúde e odontológico. Essa quantia supera metade 
das despesas supervalorizadas de f. 346 (já que nelas 
constam as parcelas excluídas pelo membro do MP e 
objeto de impugnação), o que conduz à rejeição da tese 
dos recorrentes de que o avô, sozinho, deveria arcar com 
a quantia equivalente a 10 salários mínimos.

Outrossim, é necessário dizer que, se os apelantes 
entendem que o valor pago pelo apelado ainda é insu-
ficiente, devem exigir dos avós maternos a necessária 

Ação negatória de paternidade - 
DNA - Exclusão - Vínculo socioafetivo - Não 

demonstrado - Registro de nascimento - Vício 
de consentimento - Retificação - Procedência

Ementa: Apelação cível. Ação negatória de paterni-
dade. Ausência de oportunidade para apresentação de 
memoriais. Inexistência de prejuízo. Paternidade socioa-
fetiva não comprovada oportunamente. Desprovimento 
do recurso.

- Na linha do entendimento do colendo STJ, tem-se que: 
“O art. 454, § 3º, do CPC confere uma faculdade ao juiz 
condutor da causa, e não um dever. Por isso, não há nuli-
dade na sentença se, em momento posterior e em razão 
de sua discricionariedade na condução do processo, o 
magistrado não autoriza a juntada de memoriais e não 
há prejuízo para a parte (no que tange ao exercício do 
contraditório e da ampla defesa). Precedentes” (AgRg no 
Ag 1158027/RS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, j. em 13.10.2009, DJe de 28.10.2009).

- Não deve ser cogitada a existência de prejuízo à parte, 
no que se refere à produção de provas, se esta, por 
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diversas vezes, manifestou seu desinteresse em produzi-
-las.

- Excluída pelo exame de DNA a paternidade biológica 
e não demonstrada a existência de vínculo socioafetivo, 
mantém-se a sentença que julgou procedente o pedido 
da ação negatória de paternidade e determinou a retifi-
cação do registro de nascimento realizado mediante vício 
do consentimento (erro por parte do declarante).

Recurso desprovido.

V.v.: Direito processual civil. Direito de família. Apelação. 
Ação anulatória de paternidade. Petição inicial. Inépcia. 
Ausência de indicação de fundamento jurídico. Narrativa 
confusa dos fatos. Inviabilização da conclusão lógica. 
Extinção do feito. Recurso prejudicado.

- É inepta, ensejando a extinção do feito sem resolução de 
mérito, a petição inicial, quando, da narração dos fatos, 
não decorrer logicamente a conclusão, e onde o autor 
fala em anulatória de paternidade, não descrevendo o 
fundamento jurídico para a ação, e pedindo averbações, 
sem dizer a natureza.

Direito civil. Reconhecimento voluntário de paternidade. 
Ato jurídico não negocial. Declaração livre e consciente. 
Hipóteses do art. 1.604 do Código Civil. Não configu-
ração. Recurso provido.

- O reconhecimento voluntário de filho é ato não nego-
cial. Ainda que o resultado do exame de DNA tenha afas-
tado a paternidade biológica do autor, este declarou, livre 
e conscientemente, ser pai da criança. 

- Não tendo sido provada qualquer das hipóteses do 
art. 1.604 do Código Civil, o registro foi feito de forma 
perfeita, não podendo ser alterado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0208.06.000590-6/001 - 
Comarca de Cruzília - Apelante: Menor representado 
p/ mãe - Apelado: V.P.S. - 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, em REJEITAR AS 
PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, 
VENCIDO O REVISOR.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014. - Ana Paula 
Caixeta - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - Trata-se de apelação 
cível interposta por menor, devidamente representada 
por sua genitora, em face da sentença de f. 107/109, 

proferida pelo MM. Juiz de Direito em Cooperação na 
Comarca de Cruzília, nos autos de ação de anulação de 
paternidade ajuizada por V.P.S. em desfavor da apelante.

Adoto o relatório da sentença de origem, acrescen-
tando que o pedido inicial foi julgado procedente para 
declarar a nulidade do reconhecimento da paternidade 
biológica do autor em relação à menor e determinar que 
sejam promovidas as devidas retificações no Registro 
Público competente. Não houve condenação em custas e 
honorários advocatícios.

Inconformada, a menor apelante interpôs o presente 
recurso de apelação (f. 111/115), suscitando preliminar 
de nulidade do decisum, porquanto foi suprimida a fase 
das alegações finais, ocasião em que comprovaria que a 
paternidade não poderia ser anulada. Colacionou enten-
dimento jurisprudencial a corroborar suas alegações 
e pugnou, ao final, pelo provimento do recurso com a 
anulação da decisão vergastada. 

Devidamente intimado, o apelado apresentou 
contrarrazões, às f. 117/120, batendo-se pelo não 
acolhimento do recurso.

Intervindo no feito, o ilustre Procurador de Justiça 
opinou pelo desprovimento do recurso (f. 124/127).

Conheço do recurso, uma vez presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

DES. MOREIRA DINIZ - Tenho preliminar. 
Na petição inicial, o autor fala em “anulação de 

paternidade”, mas não descreve qualquer situação 
ensejadora de anulação de registro ou de ato jurídico, 
aduzindo que o resultado do exame de DNA excluiu sua 
paternidade, que fora espontaneamente reconhecida.

Ora, negatória de paternidade é negar o fato.
Anulatória de ato jurídico de reconhecimento é 

reconhecer defeito na manifestação de vontade.
Anulatória de registro é reconhecer defeito 

no registro.
São três situações diferentes. São três 

causas diferentes.
Afinal, o que pediu o autor?
Não existe ação anulatória de paternidade. Existe 

investigatória de paternidade, ação negatória de pater-
nidade, e ação de retificação de registro, nos termos do 
art. 1.604 do Código Civil.

O defeito da peça de ingresso da ação é tamanho 
que, ao final, nem mesmo o autor sabia o que estava 
propondo. Basta ver que seu pedido é para: “anular sua 
paternidade por força de sentença e seja expedido o 
competente mandado de averbação” (f. 03).

Afinal, repito, o que pediu o autor?
Averbações são mera consequência do resultado 

positivo de uma ação, seja ela de negação de pater-
nidade, de anulação de ato jurídico ou de anulação 
de registro.
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O pedido deveria ser para cancelar o reconheci-
mento da paternidade, ou para cancelar o registro, ou 
para anular o registro.

O autor não apontou qualquer dispositivo legal 
nem alegou vício de consentimento.

Com efeito, conclui-se que da narração dos fatos 
não decorreu logicamente a conclusão, sendo forçoso 
admitir a inépcia da inicial.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 267, I, 
e 295, I e parágrafo único, I e II, todos do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o processo, restando prejudi-
cado o recurso.

Condeno o autor ao pagamento de custas proces-
suais e recursais e de honorários advocatícios no montante 
de R$1.000,00.

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - No que concerne à 
preliminar de inépcia da inicial suscitada de ofício pelo 
douto Revisor, Desembargador Moreira Diniz, ouso 
dissentir de seu entendimento.

É que o nomem iuris atribuído à ação pelo autor 
não pode obstaculizar o seu regular processamento se, 
das razões de fato e de direito constantes da peça inau-
gural, é possível concluir qual o seu objetivo na demanda.

No presente caso, conquanto o autor tenha rotulado 
a ação como “anulação de paternidade”, após detido 
exame da peça inicial, pode-se constatar, com segurança, 
que a sua real intenção é o reconhecimento da inexis-
tência de filiação decorrente do vínculo de consanguini-
dade e, consequentemente, o cancelamento do registro 
no Cartório de Registro Civil, podendo a questão de 
fundo ser devidamente apreciada e julgada, tendo em 
vista o regular trâmite do processo.

Dessa forma, pedindo vênia ao ilustre Revisor, 
rejeito a preliminar.

DES. DUARTE DE PAULA - Com a devida vênia do 
entendimento manifestado pelo douto Desembargador 
Revisor, rejeito a preliminar de extinção do processo sem 
julgamento de mérito, por inépcia da inicial.

É que, no presente caso, não vislumbro a necessi-
dade da paternidade aqui questionada ser precedida de 
pedido de investigação ou mesmo de denominar a ação 
ora intentada como negatória da paternidade, se esta a 
causa petendi, ou que outra ação devesse ajuizar para 
reparar a incorreção do registro civil, ou sua retificação, 
produto de um confessado engano, agora verificado pelo 
autor em virtude da exclusão da paternidade por ele, 
anteriormente, de modo espontâneo, reconhecida, pela 
conclusão de exame de DNA, posteriormente realizado, 
pois não há dúvida de que a anulação do registro civil, 
em sendo acolhido o pedido inicial ora apreciado, será 
consequência insofismável da declaração que aqui se 
busca acerca da paternidade. 

Não há, portanto, necessidade alguma de ajuiza-
mento de ação em que se pede a declaração da nulidade 

ou a retificação de um assento de nascimento, ou o reco-
nhecimento da negativa de paternidade, até porque esta 
é resguardada ao pai que a nega, e não ao filho, a quem 
falta interesse de agir, como ocorre no presente caso, nem 
há necessidade de cumulação de pedidos, de negativa 
de paternidade com a nulidade ou até mesmo de reti-
ficação do assento do nascimento do réu, visto serem 
consequentes, não se podendo negar que este ultimo 
ato constitui um efeito da própria sentença que denega 
a paternidade.

Nesse sentido já teve oportunidade de decidir o 
colendo Superior Tribunal de Justiça:

Investigação de paternidade, cumulada com petição de 
herança. Cancelamento do registro de nascimento. Efeito da 
sentença de procedência. [...]. - É prescindível o prévio ou 
concomitante ajuizamento do pedido de anulação do registro 
de nascimento do investigante, dado que esse cancelamento 
é simples conseqüência da sentença que der pela procedência 
da ação investigatória. Precedentes do STJ. - [...] (STJ. REsp 
402.859/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 28.03.2005). 

Família. Investigação de paternidade. Negatória de filiação. 
Petição de herança. Possibilidade jurídica do pedido. 
Prescrição. Decadência. ECA. - O filho nascido na cons-
tância do casamento, tem legitimidade para propor ação 
para identificar seu verdadeiro ancestral. A restrição contida 
no art. 340 do Código Beviláqua foi mitigada pelo advento 
dos modernos exames de DNA. - A ação negatória de pater-
nidade atribuída privativamente ao marido, não exclui a ação 
de investigação de paternidade proposta pelo filho contra o 
suposto pai ou seus sucessores. - A ação de investigação de 
paternidade independe do prévio ajuizamento da ação anula-
tória de filiação, cujo pedido é apenas consequência lógica 
da procedência da demanda investigatória. - A regra que 
impõe ao perfilhado o prazo de quatro anos para impugnar 
o reconhecimento, só é aplicável ao filho natural que visa 
afastar a paternidade por mero ato de vontade, a fim de 
desconstituir o reconhecimento da filiação, sem buscar cons-
tituir nova relação. - É imprescritível a ação de filho, mesmo 
maior, ajuizar negatória de paternidade. Não se aplica o 
prazo do art. 178, § 9º, VI, do Código Beviláqua (STJ. REsp 
765.479/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 
24.04.2006).

Na esteira desse entendimento também vem deci-
dindo este egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Ação de investigação de paternidade c/c anulação de registro 
civil. Exigência do cancelamento do assento de nascimento 
anterior à ação investigatória. Desnecessidade. Legitimidade 
ativa do filho. Decadência. Não ocorrência. Paternidade 
reconhecida por exame de DNA. Exame de DNA que atesta a 
falsidade do assento civil. Ausência de impugnação ao laudo 
pericial. Prevalência. [...]. - O colendo Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento de que o filho tem legiti-
midade e interesse em propor ação para investigar seu verda-
deiro pai biológico, ainda que possua pai registral, bem 
como que é perfeitamente possível a cumulação das ações 
investigatória de paternidade e de anulação de registro. 
Na esteira do entendimento do eg. STJ, ‘a decadência não 
atinge o direito do filho que busca o reconhecimento da 
verdade biológica em investigação de paternidade e a conse-
quente anulação do registro com base na falsidade deste’. 
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Impõe-se a procedência do pedido, uma vez que a pretensão 
encontra-se embasada não só na confissão materna, mas em 
exame conclusivo e não impugnado de DNA, além de depoi-
mentos testemunhais, provas estas que atestam o equívoco no 
assento civil da apelada quanto à paternidade, o qual merece 
ser retificado. [...] (Apelação Cível nº 1.0433.05.168497-
8/001, Rel. Des. Leite Praça, 5ª Câmara Cível, j. em 
14.07.2011, publicação em 11.08.2011). 

Agravo de instrumento. Ação de investigação de paternidade 
c/c alimentos e anulação de registro. Cumulação possível. 
Legitimidade ativa do menor representado por sua mãe. 
Impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. - É possível a 
cumulação de ações de anulação de registro civil com a 
de investigação de paternidade e alimentos, uma vez que a 
anulação do registro civil é uma conseqüência da ação de 
investigação de paternidade. O menor representado por 
sua mãe possui legitimidade para ajuizar a ação de investi-
gação de paternidade. Não há ilegitimidade ativa, já que a 
iniciativa da ação através da mãe, na menoridade do inves-
tigante, importa em interesse do próprio filho, que durante 
a incapacidade age por via da representação (Agravo de 
Instrumento nº 1.0073.04.014974-9/001, Rel. Des. Jarbas 
Ladeira, 2ª Câmara Cível, j. em 13.09.2005, publicação em 
07.10.2005). 

Ação de investigação de paternidade cumulada com nuli-
dade de registro de nascimento e pedido de alimentos. Falta 
de interesse processual. Impossibilidade jurídica do pedido. 
Ilegitimidade passiva do pai registral. Afastamento. Exame 
de DNA extrajudicial. Validade. Interesse da menor resguar-
dado. Apelo ministerial desprovido. - O filho tem interesse 
em propor ação para investigar seu verdadeiro pai biológico 
- ainda que possua pai registral - e não só é possível, como 
nem mesmo se faz necessária a cumulação de ações investi-
gatória de paternidade e de anulação de registro, na medida 
em que esta última é decorrência lógica da primeira. - O 
pai registral tem legitimidade para figurar no polo passivo da 
ação, mesmo porque é litisconsorte passivo necessário. - É 
válido o exame de DNA realizado extrajudicialmente e que 
confirma a paternidade do apontado pai biológico, notada-
mente porque não se alegou qualquer vício na condução de 
referido exame ou inidoneidade dos laboratórios envolvidos. 
- Hipótese na qual o reconhecimento da paternidade pelo 
apontado pai biológico e consequente retificação do registro 
civil - com exclusão do pai registral - somente veio a privile-
giar os interesses da menor, sendo descabida a irresignação 
apresentada pelo Ministério Público, calcada em excessivo 
rigor formal (Apelação Cível 1.0439.08.084734-6/001, Rel. 
Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. em 28.09.2010, 
publicação em 08.10.2010). 

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo Revisor.

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - Preliminar - nulidade 
do decisum.

Compulsando os autos, observo que a irresignação 
da apelante cinge-se ao fato de que, em ação negatória 
de paternidade, “não foi dada oportunidade à requerida 
de ofertar suas alegações finais, quando teria a oportuni-
dade de demonstrar ao Magistrado que a paternidade do 
autor nunca poderia ser anulada”.

Com a devida vênia, após detido exame do feito, 
tenho que razão não lhe assiste.

Constato que o pedido inicial foi julgado proce-
dente, porquanto ambos os exames de DNA que integram 
o processo excluíram a possibilidade de o autor ser o pai 
biológico da ré apelante (f. 08 e 63).

Observo, ainda, que a ré, durante a instrução 
processual, teve diversas oportunidades de apresentar 
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito 
do autor, ônus do qual não conseguiu se desincumbir 
(art. 333, II, do CPC).

Com efeito, no momento adequado, a ré não apre-
sentou defesa (certidão de f.16) nem ventilou a exis-
tência de eventual paternidade socioafetiva que pudesse 
obstaculizar o reconhecimento da procedência do pedido 
inicial. Pelo contrário, após ser devidamente intimada para 
providenciar o andamento do feito, a requerida assim se 
manifestou: “Apesar de alertada pelo seu Procurador do 
direito de requerer outro exame de DNA, nada mais tem 
a dizer e requerer no presente processo” (f. 52).

Destaque-se que a manifestação supramencionada 
foi ratificada às f. 75 e 89, havendo nítida preclusão 
lógica do direito de produzir provas.

Nesse cenário, tendo sido facultada a mais completa 
instrução do feito e a parte ré manifestado seu desinte-
resse em realizá-la, não há que se falar em cerceamento 
de defesa, uma vez que, claramente, foram regularmente 
preservados os princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

Noutro giro, convém assinalar que a fase de alega-
ções finais não se prestaria à produção de provas.

Como bem consignou o eminente Desembargador 
Moreira Diniz, por ocasião do julgamento da Apelação 
Cível nº 1.0400.07.027229-1/001:

A finalidade das razões finais, ou alegações finais, ou memo-
rial, como se preferir, é permitir à parte ressaltar pontos da 
questão sob julgamento, ou seja, destacar alegações que 
foram deduzidas na inicial ou na contestação, e chamar a 
atenção para alguma prova já constante dos autos, sendo 
inviável a apresentação de motivações e argumentos novos, 
sob pena de se ampliar, por via transversa, os limites da lide. 

Ora, em observância ao art. 249, § 1º, do CPC, 
se não houve efetivo prejuízo aos interessados, pois, no 
momento adequado, tiveram ampla oportunidade de 
produzir provas, não merece guarida a alegação de nuli-
dade da sentença por não ter sido facultada às partes a 
apresentação de alegações finais sob a forma de memo-
riais. 

Nesse sentido, já se manifestou o colendo STJ:

Processual civil e administrativo. Responsabilidade civil do 
Estado. Indenização. Danos morais. Ausência de oportu-
nidade para apresentação dos memoriais. Inexistência de 
prejuízo. Vedada a reapreciação de matéria fático-proba-
tória. Aplicação da Súmula 07 do STJ. 1. O art. 454, § 3º, 
do CPC confere uma faculdade ao juiz condutor da causa, e 
não um dever. Por isso, não há nulidade na sentença se, em 
momento posterior e em razão de sua discricionariedade na 
condução do processo, o magistrado não autoriza a juntada 
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de memoriais e não há prejuízo para a parte (no que tange ao 
exercício do contraditório e da ampla defesa). Precedentes. 2. 
É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão 
da recorrente demanda o reexame de provas. 3. Agravo regi-
mental não provido (AgRg no Ag 1158027/RS, Rel.ª Ministra 
Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 13.10.2009, DJe de 
28.10.2009).

Por essas razões, sem maiores delongas, compro-
vado que o apelado procedeu ao registro de nascimento 
da menor apelante induzido em erro e se não foi devida-
mente demonstrada a existência de paternidade socioa-
fetiva ao longo dos mais de 8 (oito) anos de tramitação 
da demanda, deve ser mantida inalterada a bem-lançada 
decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido 
inicial da ação negatória de paternidade c/c retificação 
de registro.

A propósito, já decidiu este eg. TJMG:

Ementa: Apelação cível. Direito de família. Anulatória de 
registro cívil. Vínculo socioafetivo não demonstrado. Pedido 
acolhido. Melhor interesse da criança. Sentença mantida. 
I. Afastada a paternidade biológica e não demonstrada a 
socioafetiva, inviável a paternidade registral, devendo ser 
anulado o assento de nascimento, resguardando-se o melhor 
interesse da criança. II. Inexistindo qualquer vínculo entre 
o pai registral e a criança, inaceitável ordenar a quem não 
é o pai biológico nem afetivo as obrigações de cuidado e 
amparo. III. Desfeito o registro de nascimento, e afastada a 
paternidade socioafetiva, não subsiste a obrigação alimentar 
(Apelação Cível 1.0525.11.002856-6/001, Rel. Des. 
Washington Ferreira, 7ª Câmara Cível, j. em 05.03.2013, 
publicação da súmula em 08.03.2013).

Ementa: Ação negatória de paternidade. Requisito. Inexistência 
de vínculo socioafetivo. - A procedência do pedido formu-
lado na ação negatória de paternidade cumulada com nuli-
dade de registro de nascimento depende também da prova 
de inexistência da paternidade socioafetiva. - Excluída pelo 
exame de DNA a paternidade biológica e demonstrada a 
inexistência de vínculo socioafetivo entre as partes, deve-se 
excluir a paternidade averbada no registro de nascimento. - 
A retificação do registro é admitida na hipótese em que a 
paternidade foi declarada sob erro, acreditando o decla-
rante ser pai biológico da menina. - Princípio da verdade 
real. - Recurso provido (Apelação Cível 1.0671.09.006056-
5/001, Rel.ª Des.ª Heloísa Combat, 4ª Câmara Cível, j. em 
18.07.2013, publicação da súmula em 24.07.2013).

Apelação cível. Direito de família. Anulatória de registro 
cumulada com investigação de paternidade. Exame de DNA 
comprobatório. Paternidade biológica x paternidade socioa-
fetiva. Alteração do registro de nascimento. Possibilidade. 
Princípio do melhor interesse do menor. - O reconhecimento 
dos filhos, por meio de registro público, é irrevogável, no 
entanto, tal fato não implica a vedação de questionamentos 
em torno da filiação, desde que haja elementos suficientes 
para buscar a desconstituição do reconhecimento anterior-
mente formulado. - O exame de DNA, por ter como resul-
tado um erro essencial sobre o estado da pessoa, é capaz 
de desconstituir o registro de nascimento, pois, derruba, por 
completo, a verdade jurídica nele estabelecida. - Na hipó-
tese de conflito entre a paternidade biológica e a socioafe-
tiva, deve-se priorizar aquela em detrimento desta, se, pelo 
conjunto probatório, o julgador verificar que a paternidade 

sócio-afetiva é frágil e que a criança deseja que o pai bioló-
gico a reconheça, em atenção ao princípio do melhor inte-
resse do menor (Apelação Cível 1.0686.09.245088-7/001, 
Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara Cível, j. em 
24.01.2013, publicação da súmula em 30.01.2013).

Com essas considerações, rejeito as preliminares e 
nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

DES. MOREIRA DINIZ - Vencido na preliminar, 
examino o mérito.

De início, convém esclarecer os conceitos de ato 
jurídico não negocial e de negócio jurídico, para que 
estes não se confundam.

Marcos Bernardes de Mello diferencia ato jurídico 
não negocial de negócio jurídico, da seguinte forma:

A partir de observações, podemos formular um conceito de 
ato jurídico stricto sensu, como sendo o fato jurídico que 
tem por elemento nuclear do suporte fático manifestação ou 
declaração unilateral de vontade cujos efeitos jurídicos são 
prefixados pelas normas jurídicas e invariáveis, não cabendo 
às pessoas qualquer poder de escolha da categoria jurídica 
ou de estruturação do conteúdo das relações jurídicas respec-
tivas [...].
Diferentemente do ato jurídico stricto sensu, no negócio jurí-
dico a vontade é manifestada para compor o suporte fático 
de certa categoria jurídica, à sua escolha, visando à obtenção 
de efeitos jurídicos que tanto podem ser predeterminados pelo 
sistema, como deixados, livremente, a cada um. Assim é que, 
por exemplo, nos contratos (Teoria do fato jurídico: plano da 
validade. 3. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 128/130).

Sendo assim, resta claro que o reconhecimento 
voluntário de filho é ato não negocial, e não negócio jurí-
dico, pois, quando o pai declara a paternidade de um 
filho, exterioriza conhecimento de fato (que aquela pessoa 
é seu filho), não tendo o poder de estruturar os efeitos de 
tal declaração, porque tais efeitos já estão previamente 
determinados em lei.

A vontade, no ato não negocial, limita-se à pratica, 
ou não, do ato. Por isso, não é possível fazer o reco-
nhecimento voluntário de filho sob condição, termo ou 
encargo, porque os efeitos do reconhecimento são imodi-
ficáveis pelo querer das pessoas. Já no negócio jurídico 
há liberdade de estipular os efeitos.

O art. 178, inciso II, do Código Civil dispõe sobre 
anulação de negócio jurídico, e não sobre ato jurídico 
não negocial. Eis o teor da norma:

É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a 
anulação do negócio jurídico, contado:
[...]
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo 
ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Portanto, não há dúvida de que as regras gerais de 
decadência, estipuladas por esse artigo, não são apli-
cáveis às ações de anulação de paternidade em que se 
pretende retificação do registro civil, ante alegado vício 
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de consentimento calcado em erro (art. 1.604 do Código 
Civil).

Pela leitura da inicial, depreende-se que o autor, 
apesar de assustado, decidiu assumir e registrar a criança: 
“Assustado, mas devido a sua boa índole e conduta, disse 
à mãe da menor que assumiria a criança, registrando-a 
em seu nome” (f. 03).

O autor declara, portanto, que resolveu registrar a 
menor de livre e espontânea vontade.

Mais adiante, o autor relata que “sempre tinha 
dúvida da sua paternidade” (f. 03). Ora, se sempre teve 
dúvida se era o pai biológico da criança, por que não 
realizou o exame de DNA antes de praticar o ato do 
registro? Pelo que se verifica, o autor não foi levado a 
erro, mas decidiu registrar a filha, independentemente de 
suas dúvidas.

Declaração livre e consciente não é declaração 
em erro.

A propósito, nem mesmo o autor foi capaz de 
afirmar, peremptoriamente, que houve erro.

O apelado reconheceu, voluntariamente, ser pai da 
menor quando de seu registro de nascimento, como se vê 
na certidão de f. 12, o que gera a aplicação do disposto 
nos arts. 1.609 e 1.610 do Código Civil.

Apesar de o autor não ser o pai biológico da 
criança, conforme consta do resultado do exame de 
DNA acostado aos autos, esse fato não anula o registro. 
Para isso, o autor deveria provar que houve erro ou falsi-
dade do registro, e não o fez. Não houve sequer indi-
cação de hipótese que autoriza a alteração de registro 
de nascimento, como possibilitado pelo art. 1.604 do 
Código Civil.

O que parece ter motivado a presente ação, que 
foi proposta mais de dois anos após o nascimento da 
criança, foi o fato de a esposa do autor ter saído de casa, 
supostamente em razão da existência da filha fora do 
casamento. Pelo que se vê, o autor se arrependeu. E arre-
pendimento não é capaz de gerar anulação nem retifi-
cação de registro.

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso para julgar improcedente a ação.

Custas, pelo apelado. 

DES. DUARTE DE PAULA - Superada tal preliminar, 
ainda estou pedindo vênia para acompanhar a douta 
Relatora quando afasta a preliminar levantada pelo 
apelante de nulidade da sentença, por não lhe ter dado 
oportunidade de apresentar alegações finais quando do 
encerramento da fase de instrução, tendo observado o 
Juiz, como presidente do feito, na tramitação do processo, 
o direito ao contraditório e à mais ampla defesa, não se 
verificando dos autos qualquer prejuízo manifesto para 
as partes, sem o que não se deve declarar a nulidade 
processual, não constatando mais ser a questão complexa 
a autorizar a apresentação de memoriais. 

No tocante ao mérito, também estou a acompa-
nhar o lúcido entendimento da douta Relatora; e, se 
assim me permitir, ombrear-me com seu posicionamento 
e secundar, às inteiras, as razões de fato e de direito 
contidas no seu judicioso voto, para também, reiterando 
vênias ao não menos douto Revisor, distanciar-me de seu 
posicionamento. 

Entretanto, ouso apenas acrescentar, em home-
nagem à clareza, que a Constituição Federal, no seu 
art. 5º, nos incisos XXXV e XXXVI, diz textualmente que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça à direito”, assim como “a lei não prejudi-
cará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada”, mas permite o art. 485 do CPC a revisão das 
decisões, com trânsito em julgado, em ação rescisória, 
nos casos de se fundar em erro de fato, ou haver funda-
mento que invalide a confissão, sendo que o art. 471 do 
CPC, em seu inciso I, relativizou a coisa julgada, permi-
tindo-se uma nova decisão em havendo modificação do 
estado de fato ou de direito, nos casos de relação jurí-
dica continuativa; como o parágrafo único, acrescido 
por força da Lei 11.232, de 22.12.2005, ao art. 741 do 
CPC, permite o manejo de “embargos à execução contra 
a Fazenda Pública, por inexigibilidade do título judicial 
fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitu-
cionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 
aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas 
pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com 
a Constituição Federal”. 

Ademais, a intangibilidade das decisões judiciais por 
força da coisa julgada se relativizou, pois não há como 
afrontar a realidade dos fatos, em detrimento do princípio 
da verdade real, esta perseguida como critério de justiça, 
não sendo atributos do ato jurídico perfeito e da decisão 
judicial, de caráter puramente instrumental, justificáveis 
pelo fetichismo de normas ultrapassadas, suficientes para 
“fazer do quadrado redondo e do redondo quadrado”, 
para convalidar o conteúdo de uma verdade formal, 
quando se permite declarar a inconstitucionalidade das 
leis e outros atos normativos que afrontam as normas 
maiores, da Constituição, por que não reconhecer a legi-
timidade de se postular a imprestabilidade das decisões 
judiciais que, com suporte em lei, venha a ser posterior-
mente declarada inconstitucional pelo Tribunal compe-
tente, mesmo estando sob o pálio da coisa julgada?

Os maiores processualistas brasileiros contemporâ-
neos, verificando a evolução dos recursos científicos colo-
cados à disposição da Justiça, propuseram, capitaneados 
por Cândido Rangel Dinamarco, a relativização da coisa 
julgada, como teoria de imunização das decisões aber-
rantes de valores, de princípios e que não observam as 
garantias e as normas constitucionais, verificando que 
a técnica processual para regular a coisa julgada nas 
ações em que se discute a filiação ou a paternidade deve 
orientar-se secundum eventum probationis, não podendo 
o indevido formalismo do processo suplantar a dignidade 
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- Apresentando-se a ação cominatória útil e necessária 
à proteção do direito material cujo exercício, segundo o 
autor, somente é possível a partir do conhecimento de 
dados afetos ao domínio do réu, não há falar em inte-
resse processual a obstar o manejo da tutela judicial. 
Em autos de ação cominatória ajuizada com objetivo de 
viabilizar o fornecimento de dados de cadastro e IP dos 
responsáveis pela criação e postagem de blog, a impro-
cedência é de rigor quando não demonstrada a existência 
do conteúdo lesivo que estaria a justificar a providência. 

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0558.12.001322-9/001 - Co-
marca de Rio Pomba - Apelante: Google Brasil Internet 
Ltda. - Apelado: Fernando Antônio Dutra Macedo - Rela-
tor: DES. SALDANHA DA FONSECA

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR 
PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2014. - Saldanha da 
Fonseca - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SALDANHA DA FONSECA - Tratam os autos 
de ação cominatória, ajuizada por Fernando Antônio 
Dutra Macedo em face de Google Brasil Ltda., em que o 
autor, denunciando divulgação realizada no blog denomi-
nado http://riopombapontocom.blogspot.com.br, todavia 
sem efetiva identificação do responsável pelo conteúdo, 
busca compelir a ré a torná-lo conhecido, além de “[...] 
preservar o conteúdo do mesmo” (f. 06).

A teor da r. sentença de f. 81-86, o pedido foi julgado 
procedente para condenar a ré a fornecer os dados de 
cadastro disponíveis de seus sistemas, bem como os regis-
tros dos IPs de origem, dos acessos dos responsáveis pela 
criação e postagem no blog http://riopombapontocom.
blogspot.com.br, no prazo de 10 dias.

Insatisfeita, a demandada recorre. Calcada na 
apelação de f. 88-135, denuncia falta de interesse 
processual do autor. No mérito, se a tanto se chegar, 
assevera que os dados dos usuários de contas de e-mail 
são privados e, consequentemente, sigilosos, não se 
admitindo, conforme vem sendo decidido pelo Judiciário, 
a quebra do anonimato sem que se demonstre a publi-
cação de conteúdo manifestamente ofensivo, na espécie 
não ocorrido. Diz, portanto, que sua recusa é legítima, 
inclusive porque não está obrigada a armazenar, por 
tempo indeterminado, dados cadastrais e IPs dos usuários 
de um blog. Ao final, sob alegação de que prevalecem 
os princípios da livre manifestação de pensamento e da 
liberdade de expressão, vindica a rejeição do pedido.

Ação cominatória - Criação e postagem em 

blog - Internet - Provedor - Fornecimento de IP e 

dados de cadastro - Conteúdo veiculado - Intuito 

apenas informativo - Ausência de referência 

direta ao demandante - Inexistência de lesividade

Ementa: Direito civil. Ação cominatória. Internet. Provedor. 

Fornecimento de IP. Improcedência do pedido. 

da pessoa humana e negar direitos fundamentais, como 
a isonomia substancial. 

Assim, também não seria possível discutir a vali-
dade dos atos jurídicos perfeitos e acabados, ditos intan-
gíveis por disposição da lei, senão quando feridos por 
novos textos normativos, mas tal não acontece quando as 
circunstâncias os põem em confronto com a clarividência 
da verdade real das ações e dos fatos que as cercam, 
no seu conteúdo, na sua substância, na sua materiali-
dade, colocando-as dissociadas como instrumentali-
zação daquilo que é tido, de modo inconteste e induvi-
doso, como efetivo, presente, verdadeiro, exato e autên-
tico, atributos da verdade e do que é verdadeiro e real. 

Não há negar a existência, no caso, do erro subs-
tancial da declaração de vontade, quando do reconheci-
mento da paternidade, sendo primário observar que, se, 
na sua apreciação, se deve ater mais à sua intenção que 
ao sentido literal da linguagem, e em sendo falseada a 
razão determinante do ato jurídico, quanto à qualidade 
essencial da pessoa do filho, nada mais razoável e justo 
do que, em homenagem à boa-fé objetiva, que deve 
presidir todos os atos da vida civil, reconhecer a impresta-
bilidade do ato jurídico que se pretende anular, acolhida 
a negativa da paternidade, que destoa do caráter obje-
tivo da prova técnica pericial de excepcional certeza a se 
contrapor contra a natureza subjetiva do elemento infor-
mativo da vontade, que restou aqui violado. 

Com tais adminículos, superadas as preliminares, 
peço redobradas vênias, mas quanto ao mérito não 
posso compactuar que a verdade biológica não pode 
ser negada pelo atributo instrumental de um ato jurí-
dico ou pela coisa julgada, com o que se falta com o 
princípio da segurança jurídica, que deve orientar todas 
as decisões judiciais, e, por comungar do posiciona-
mento da douta Relatora, nego provimento ao recurso e 
confirmo a r. sentença objurgada por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos.

É como voto.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES E 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO 
O REVISOR.

. . .
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cados, na rede mundial de computadores, conteúdos 
violadores da intimidade e vida privada de pessoas e 
empresas, muitas vezes sob o confortável anonimato 
dos idealizadores.

Bem por isso, e diante da carência de normatização 
legal afeta às questões que têm por pano de fundo a rede 
mundial de computadores, incumbe ao Judiciário, em 
especial sob a ótica dos princípios constitucionais, obstar 
a prática de condutas abusivas, não se admitindo que a 
garantia de sigilo seja erigida à categoria de óbice abso-
luto para tanto. 

A meu ver, a invocação irrestrita de sigilo não sobre-
vive à necessidade de preservação da harmonia social, em 
que o bem-estar (coletivo ou individual) deve sobrepor-se 
ao anonimato de condutas individuais. Corrobora essa 
compreensão o disposto no art. 3º, I e IV, da CF.

Conforme bem pontuado na origem, “Em que 
pesem os argumentos defensivos, o direito em questão 
encontra limites, não sendo absoluto, pois, não se pode 
permitir que, sob a bandeira do exercício do direito de 
livre manifestação, possam ser causados danos a terceiros 
com a publicação de notícias inverídicas ou deturpadas, 
sob pena de ferir-se o princípio da boa-fé” (f. 83-84). 
Bem por isso, “Diante do conflito entre o direito constitu-
cional à manifestação do pensamento (art. 5º, inciso IV) 
e os direitos à honra, à intimidade; à imagem; e à vida 
privada (inciso X, do mesmo artigo), cabe aos provedores 
a tutela destes últimos, que efetivamente são os únicos 
efetivamente aptos a ensejarem a pronta ocorrência de 
danos” (f. 84).

Nada obstante, nestes autos a atuação da ré foi 
perseguida pelo autor com propósito de tornar conhecido 
o usuário responsável pelo conteúdo veiculado no blog 
http://riopombapontocom.blogspot.com.br, haja vista seu 
caráter nocivo e ameaçador à pessoa do demandante.

Considerando, no entanto, que os conteúdos 
veiculados e apontados neste feito, conforme se apura das 
f. 09-12, têm condão informativo apenas e que a narra-
tiva não consigna qualquer referência direta ao deman-
dante (seja como cidadão comum, seja como Prefeito de 
Rio Pomba-MG), tenho pelo esvaziamento do direito de 
informação que, no particular contexto fático, reputo não 
caracterizado (art. 5º, XII, da CF).

Se assim ocorre, e considerado o particular contexto 
fático da demanda, a improcedência do pedido é de rigor.

Ao abrigo de tais fundamentos, dou provimento à 
apelação para, em reforma, julgar o pedido improce-
dente. Em face disso, ficam invertidos os consectários 
da sucumbência.

Custas recursais, pelo apelado.

DES. DOMINGOS COELHO - Acompanho o 
Relator seguindo o entendimento 

Considerando, no entanto, que os conteúdos veiculados e 
apontados neste feito, conforme se apura das f. 09-12, têm 
condão informativo apenas e que a narrativa não consigna 

Apesar de intimado (f. 137), o apelado não ofertou 
contrarrazões (f. 138).

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

Preliminarmente: carência de ação.
Exame da inicial revela que o autor, sob alegação 

de que estão sendo veiculados, no blog http://riopom-
bapontocom.blogspot.com.br, conteúdos com denún-
cias e informações que requerem o direito isonômico de 
resposta, busca a identificação de “[...] quem é o usuário 
responsável pelo conteúdo veiculado no já citado blog 
http://riopombapontocom.blogspot.com.br, bem como 
preservar o conteúdo do mesmo” (f. 06).

Muito embora a ré, ora apelante, sustente o 
contrário, tenho que o interesse do autor, no âmbito desta 
cominatória, se consubstancia na necessidade e utilidade 
de obter, por meio do processo, a proteção de seu inte-
resse substancial, que, para deslinde, afirma demandar 
identificação do usuário responsável pela veiculação do 
conteúdo a que se refere.

Se a pretensão está ou não a desafiar acolhida, 
isso é questão de fundo e não compromete o interesse 
processual do autor e, com isto, a ação sob o prisma de 
suas condições.

Nesse contexto, não há falar na requerida extinção 
prematura do feito.

Preliminar rejeitada.

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com 
o Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com 
o Relator.

DES. SALDANHA DA FONSECA - No mérito.
A questão litigiosa gravita em torno da obrigação 

afeta à ré de tornar conhecido o usuário responsável pelo 
conteúdo veiculado no blog http://riopombapontocom.
blogspot.com.br, segundo teor constante das f. 09-12.

Isso porque, para o demandante, dada sua 
condição de prefeito, nestes autos revelada apenas por 
ocasião da impugnação de f. 60-63, “[...] referido blog 
veicula conteúdos com denúncias e informações que 
requerem o direito isonômico de respostas” (f. 03). É que, 
para ele, o conteúdo veiculado “[...] tem grande peso 
e pode prejudicar em muito o autor caso o responsável 
consiga manter-se atrás do escudo do anonimato, comu-
mente usado por pessoas com o claro cunho lesivo e má 
intenção” (f. 06). 

De fato, a evolução científica dos meios de comu-
nicação mostra-se patente; com isso, o mundo se diz 
globalizado e as pessoas buscam relacionar-se de forma 
intensa. 

O tema atinente ao limite da responsabilidade dos 
provedores da internet suscita, nos dias atuais, grandes 
debates, em particular porque diuturnamente são publi-
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qualquer referência direta ao demandante (seja como 
cidadão comum, seja como Prefeito de Rio Pomba-MG), 
tenho pelo esvaziamento do direito de informação, que, no 
particular contexto fático, reputo não caracterizado (art. 5º, 
XII, da CF).
Se assim ocorre, e considerado o particular contexto fático da 
demanda, a improcedência do pedido é de rigor.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR E DERAM 
PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .

Ação demolitória - Indenização - Direito de 
vizinhança - Construção de churrasqueira 

e chaminé na divisa do muro - Perturbação 
do sossego alheio - Prova - Dano moral - 

Cabimento - Valor - Critério de fixação - Princípios 
da razoabilidade e proporcionalidade

Ementa: Apelação. Ação demolitória c/c indenização. 
Direitos de vizinhança. Construção de churrasqueira na 
divisa entre propriedades. Fumaça e fuligem. Prova docu-
mental e testemunhal. Prejuízos ao sossego da autora. 
Art. 1.277 do Código Civil. Demolição da churras-
queira, fogão, ou similar, e da chaminé. Dano moral. 
Quantum indenizatório. Razoabilidade e proporcionali-
dade. Sentença mantida. 

- Havendo nos autos provas de que a churrasqueira e 
a chaminé construídas pelo réu causaram prejuízos ao 
sossego da vizinhança, configurada está a hipótese 
do art. 1.277 do Código Civil, devendo ser mantida a 
sentença que determinou a demolição de tais obras, bem 
como o pagamento de indenização à autora. 

- O valor da indenização por danos morais deve atender 
ao chamado binômio do equilíbrio, não podendo causar 
enriquecimento ou empobrecimento das partes envol-
vidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta 
do ofensor e consolar a vítima.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0596.12.001576-0/001 - 
Comarca de Santa Rita do Sapucaí - Apelante: Antônio 
Cláudio Ribeiro de Matos - Apelada: Déborah Basso 
de Araújo Portelinha - Relator: DES. NEWTON TEIXEIRA 
CARVALHO

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Newton 
Teixeira Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Trata-se 
de recurso de apelação interposto por António Cláudio 
Ribeiro de Matos, objetivando a reforma da sentença 
de f. 97/100, proferida pelo MM. Juiz José Henrique 
Mallmann, titular da 1ª Vara Cível de Comarca de 
Santa Rita do Sapucaí, nos autos da “ação demolitória 
c/c indenização” ajuizada por Déborah Basso de Araújo 
Portelinha, que julgou procedentes os pedidos iniciais 
para condenar o réu, ora apelante, à demolição da chur-
rasqueira e da chaminé, no prazo de 30 dias, a contar da 
publicação da sentença, e ao pagamento de indenização, 
por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Alegou o apelante que não restou provado, nos 
autos, que a churrasqueira e a chaminé causaram 
danos materiais e morais à autora. Entende o recor-
rente que a ação demolitória, neste caso, exigiria a 
cumulação com a ação possessória, cuja regra espe-
cial afasta a regra geral. Afirma, ainda, o inconformado 
que a inicial é inépcia, visto que a demolitória e a obri-
gação de não fazer deveria seguir o rito sumário e não 
o ordinário, conforme entendeu o Sentenciante, quando 
ajustou o procedimento que regeu o processo ora anali-
sado. Resumidamente, o apelante, entende que a autora 
não comprovou a prática da turbação, como exige a lei. 
Assim, se o réu nunca foi vizinho da autora, a decisão 
padece de vício. Dessa forma, reitera o pedido de ilegi-
timidade da parte autora, ao argumento de que a causa 
remota não guarda nenhuma relação com a pessoa que 
figura no polo passivo da pretensão. Requer o provimento 
do recurso, julgando improcedentes os pedidos, com a 
inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, às f. 113/124, a autora/apelada 
pugnou pela manutenção da sentença.

Breve é o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Não havendo preliminares a decidir, passo à análise 

do mérito.
No caso em comento, foi ajuizada ação demoli-

tória c/c indenização pela apelada, sustentando que o 
apelante, vizinho, construiu uma churrasqueira, com 
chaminé, na divisa do muro de propriedade da autora, 
que prejudica a permanência dela e dos familiares no 
interior da residência, em dias que são realizados chur-
rascos, visto que sempre tem a casa invadida pela fumaça 
que sai da chaminé da churrasqueira, tornando insupor-
tável o cheiro, sem contar a impregnação, nos móveis e 
roupas, de fuligem. Pediu a demolição da churrasqueira e 
indenização por danos morais.
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O réu apresentou contestação, afirmando que 
a chaminé estaria acima do limite do muro, não atin-
gindo a casa da autora. Afirmou, ainda, que não pode 
ser responsabilizado pelas reclamações da Sr.ª Déborah, 
visto que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da 
ação. Lado outro, rito dessa ação era o sumário em razão 
do valor da causa.

Foram produzidas provas documentais, às f. 27/30, 
f. 31/34, f. 40/53 e f. 71/75 e testemunhal, às f. 95/96.

Analisando, detalhadamente, as provas contidas 
nos autos, entendemos que a sentença proferida não está 
a merecer qualquer reparo.

Preliminares.
Reporta o réu, em nítido inconformismo, à sentença 

prolatada nos autos, reiterando as preliminares de 
inépcia, por ilegitimidade passiva do réu e ao erro proce-
dimental adotado. Sem razão o réu, visto que inegável a 
legitimidade passiva dele, uma vez que é o proprietário 
do imóvel onde houve a construção irregular da chur-
rasqueira, emissora da fumaça e fuligem, que obsta a 
permanência da autora na residência dela, em dias de 
churrasco, conforme comprovado pelo documento de 
f. 25. Com relação ao rito, a simples análise da sentença, 
de f. 103/104, comprova que o valor da ação foi ajus-
tado para R$62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos 
reais), quando do julgamento da impugnação ao valor da 
causa, sem contar que houve cumulação de pedido, na 
ação demolitória, em face da pretensão de reparação de 
dano moral (segundo objeto), que, inquestionavelmente, 
torna o procedimento ordinário.

Depois e como sabido, a utilização do procedi-
mento ordinário, em substituição ao sumário, não é causa 
de nulidade, por ser mais benéfico ao réu.

Mérito.
No que se refere ao mérito, de ressaltar-se que o 

réu, conforme comprovado nos autos, às f. 40/53, trans-
grediu o art. 39 do Código de Postura (Lei nº 1.044/77) 
da cidade de Santa Rita de Sapucaí, que expressa-
mente prevê:

Art. 39. As chaminés de qualquer espécie de fogões de casas 
particulares, de restaurantes, pensões, hotéis e de estabeleci-
mentos comerciais e industriais de qualquer natureza, terão 
altura suficientes para que a fumaça, a fuligem e ou outros 
resíduos, que possam expelir não incomodem os vizinhos.
Parágrafo único. Em casos especiais, a critério da Prefeitura, 
as chaminés poderão ser substituídas por aparelhamento 
eficiente que produza idêntico efeito.

Aludida obra também diverge do disposto no Código 
Civil, que, ao tratar dos direitos de vizinhança, dispõe:

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.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se 
a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas 
as normas que distribuem as edificações em zonas, e os 
limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

O autor Francisco Eduardo Loureiro ensina que:

[...] o próprio art. 1.277 circunscreve os interesses que podem 
ser prejudicados pelas interferências: a segurança, a saúde e 
o sossego. A segurança diz respeito à atividade ou à inativi-
dade que produza um dano efetivo ou crie situação de perigo 
para o prédio vizinho, incluindo pessoas e bens. [...] Quanto 
à saúde, garante-se aos vizinhos não só higidez física, mas 
também a psíquica. Pode a saúde ser atingida por agentes 
diversos, físicos, químicos, biológicos ou até mesmo por 
fatores psicológicos de desassossego ou inquietação. [...] São 
ofensas ao sossego as interferências por agentes diversos que 
causem impressões sensitivas, como o som, a luz, o cheiro, as 
sensações térmicas e as imagens.

E acrescenta:

A responsabilidade decorrente do direito de vizinhança, para 
gerar o dever de cessar a interferência prejudicial ou de inde-
nizar, é objetiva e independe de culpa ou dolo do proprietário 
ou possuidor (PELUSO, Cézar (Coord.). Código Civil comen-
tado: doutrina e jurisprudência. 5. ed. rev. e atual. Barueri: 
Manole, 2011, p. 1.298/1.299).

No presente caso, as partes são vizinhas e restou 
incontroverso, nos autos, que o réu/apelante construiu, 
na divisa do terreno com a residência da autora/apelada, 
uma churrasqueira, com chaminé, fora das normas de 
construção, a expelir fumaça, principalmente nos dias 
em que são realizados churrascos familiares, incomo-
dando a autora, antiga moradora do imóvel situado à 
Rua Telles, nº 357, bairro Osório Machado, em Santa 
Rita do Sapucaí.

As fotografias, de f. 27/30, mostram que a fuligem 
chega à casa da autora como constou, também, do 
boletim de ocorrência (f. 31/34), no qual a autora/
apelada registra o incômodo, fortalecido pelo proto-
colo, às f. 35/38, de notificação expedida pela Prefeitura 
Municipal de Santa Rita de Sapucaí, na qual foi instau-
rado processo (f. 39), de nº PRO - 01537/12, em que 
requereu providências a respeito da aludida chaminé e 
requerimentos anteriores, de nºs PRO - 1234/12 e PRO 
1450/12, acompanhado de laudo pericial, não atendido 
pela prefeitura.

A prova testemunhal, mediante a oitiva da Sr.ª 
Dejanira Gomes Beraldo e Júlio Dias, deixou esclare-
cido que:

[...] Que do jeito que estava, com a churrasqueira acesa, 
a fumaça facilmente ia para o interior da casa da autora, 
através da janela. Que pôde observar isso in loco. Que a 
fumaça era em quantidade considerável, eis que a saída 
chaminé era defronte da janela da casa da autora. Que a 
churrasqueira está construída uns dez centímetros da divisa 
dos terrenos, encostada no muro. Que mostrara a fotografia 
de f. 27, confirma sendo a chaminé objeto do litígio, dizendo 
que a janela estaria em linha reta no recuo do lote vizinho.
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Indenização - Centro de formação 
de condutores - Compra e venda de 

autoescola - Resilição unilateral - Multa 
contratual - Não exigência - Nulidade do contrato - 

Credenciamento intransferível e inegociável - 
Caráter personalíssimo - Ato de delegação 

vinculado ao quadro societário da pessoa jurídica

Ementa: Apelação. Ação de indenização. Resilição 
unilateral. Compra e venda de sociedade empre-
sária. Autoescola. Centro de formação de condutores. 
Credenciamento estatal em vigor. Objeto ilícito. Contrato 
nulo. Legislação específica: art. 156 do CTB, Resolução 
Contran n° 358/2010, Decreto Estadual n° 44.174/2008 
e Portaria Detran/MG nº 1.330/2008.

- É nulo o contrato de compra e venda de centro de 
formação de condutores credenciado pelo Detran, ocor-
rido à revelia do órgão de trânsito, na medida em que tal 
operação viola regra legal, segundo a qual o ato de dele-
gação é concebido em caráter personalíssimo, vinculado 
ao corpo societário e funcional da pessoa jurídica.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0002.12.001739-3/001 - 
Comarca de Abaeté - Apelantes: Carlos Eduardo Lopes 
Pereira, Welton Alves da Silva e outro - Apelado: Joel 
Március Lauriano da Silva - 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 DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Cláudia Maia 
- Relatora.

E,

[...] que já esteve na casa da autora, quando viu entrar 
fumaça para dentro da casa da mesma, e a fumaça vinha 
dos fundos, devia ser da casa do vizinho. Que a autora então 
fechou as janelas porque estava incomodando a todos que 
estavam ali. [...] que deu para notar o aroma do churrasco, 
mas depois foi perdendo força. Que a autora ficou nervosa 
com o ocorrido, ainda porque tinha visitas. [...] Que mais 
uma vez a autora reclamou da fumaça, inclusive do odor que 
impregnava nas roupas do varal.

Ora, restou provado que a poluição, causada pela 
chaminé, prejudicou o sossego da autora, que lidava com 
a sujeira da fuligem e o incômodo respiratório por causa 
da fumaça, em dias que são realizados os churrascos. É 
evidente que tal situação prejudica a permanência das 
pessoas, residentes no local invadido pela fumaça.

Dessa forma, a construção erigida pelo réu foi preju-
dicial à saúde dos vizinhos e ultrapassou os limites ordiná-
rios de tolerância, configurando a hipótese do art. 1.277 
do Código Civil.

O enfrentamento de tal situação, conforme narrado 
e registrado nos autos, gerou desconforto que superou a 
esfera dos meros aborrecimentos, pois tirou da autora a 
tranquilidade que se espera no final de semana em um 
lar, turbado pelo odor exalado dos churrascos familiares, 
realizados pelo réu, no lote vizinho, onde foi construída a 
churrasqueira e a mal-erguida chaminé, que desrespeitou 
as normas legais, estando em desacordo com o Código 
de Postura da cidade de Santa Rita do Sapucaí.

Ressalte-se que, apesar de o apelante negar 
as provas carreadas nos autos, cabia a ele o ônus de 
provar fato impeditivo, modificativo ou desconstitutivo do 
direito da autora, na forma do art. 333, II, do Código de 
Processo Civil, provas estas não constituídas. Assim, não 
há comprovação de que o réu tenha efetuado qualquer 
mudança que contribuísse ou cessasse os danos causados 
à autora, razão pela qual entendemos que julgou com 
acerto o ilustre Magistrado, Dr. José Henrique Mallmann.

Finalmente, feitas as pertinentes considerações, 
deve ser mantida a condenação do réu à demolição 
da churrasqueira e chaminé, bem como o pagamento 
de indenização por danos morais no valor arbitrado de 
R$3.000,00 (três mil reais). 

Especificamente quanto ao valor da indenização por 
dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas 
forças: uma de caráter punitivo, com vistas a castigar 
o causador do dano, pela ofensa praticada, e outra de 
caráter compensatório, destinada a proporcionar à vítima 
algum benefício em contrapartida ao mal sofrido.

Portanto, tal ressarcimento presta-se a minimizar o 
desequilíbrio e aflição suportada pela vítima do dano, 
não podendo, em contrapartida, constituir fonte de enri-
quecimento ilícito. Como é sabido, o quantum a ser 
fixado para a indenização fica ao prudente arbítrio do 
magistrado, que deverá estabelecer uma reparação equi-
tativa, levando em conta as peculiaridades de cada caso, 

como a culpa do agente, a extensão do prejuízo causado 
e a capacidade econômica do agressor.

No caso em tela, entendemos que o valor da indeni-
zação, na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), atende 
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não 
constituindo fonte de enriquecimento ilícito e mantendo 
seu caráter pedagógico.

Com essas considerações, nego provimento 
ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES CLÁUDIA MAIA e 
ALBERTO HENRIQUE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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é possível verificar, por exemplo, a partir da leitura dos 
arts. 5°, 6°, 8° e 9°.

Dentre as exigências, encontram-se requisitos atre-
lados ao corpo societário do centro de formação de 
condutores, como a apresentação de certidões nega-
tivas judiciais, certidões negativas de débitos fiscais etc. 
Há também a necessidade de preenchimento de atributos 
ligados à qualificação profissional do corpo técnico da 
autoescola, como a presença de um diretor-geral, diretor 
de ensino e instrutor de trânsito, cada um dotado de 
qualidades especiais (art. 19).

No art. 43 da Resolução em comento, há menção 
expressa no sentido de ser “vedada a todas as entidades 
credenciadas a transferência de responsabilidade ou a 
terceirização das atividades para as quais foram creden-
ciadas”.

Na órbita estadual, quando da celebração do ajuste 
contratual em debate, vigia o Decreto n° 44.174/2008, 
cujo art. 4° trazia a seguinte regra: “O credenciamento de 
CFC é específico para a localidade autorizada, e, para os 
devidos fins, a participação societária será privativa do 
corpo técnico de instrutores, dos diretores-gerais e dos 
diretores de ensino de que trata este Decreto”.

O § 1° do mencionado artigo assim era redigido: 
“O credenciamento do CFC, de natureza intransferível e 
inegociável, será específico para a circunscrição estabe-
lecida” (destaquei).

O art. 7°, por sua vez, continha a seguinte redação: 

O interessado no credenciamento deverá apresentar reque-
rimento prévio, através do seu Diretor-Geral, ao Chefe do 
DETRAN/MG, indicando o local onde pretende instalar-se 
e os profissionais do corpo docente e de direção, inclusive 
operadores do sistema, que integrarão seu quadro funcional.

Já os arts. 17 e 18 tinham a seguinte composição:

Art. 17. O quadro de pessoal do CFC será composto de 
diretor-geral, diretor de ensino e instrutores, devidamente 
habilitados após aprovação em cursos próprios ministrados 
por entidades credenciadas pelo DENATRAN ou DETRAN/
MG.
Parágrafo único. A vinculação do profissional a cada unidade 
de CFC deverá estar expressa no contrato social ou na respec-
tiva carteira de trabalho.
Art. 18. Fica vedada a vinculação do diretor-geral e do diretor 
de ensino a mais de uma matriz ou filial do CFC.

A Portaria n° 1.330/2008, expedida pelo Detran/
MG, também rege a matéria, trazendo normas em 
coalizão com a legislação citada.

Diante de tal quadro normativo, é possível concluir 
que o contrato celebrado entre as partes é nulo, já que 
versa sobre objeto considerado ilícito. Embora não tenham 
as partes transferido, direta e expressamente, o credencia-
mento obtido pelo Centro de Formação de Condutores 
Nossa Senhora do Patrocínio Ltda., em termos práticos, 
esse é o resultado obtido mediante a cessão empresa-
rial travada.

Notas taquigráficas

DES.ª CLÁUDIA MAIA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Welton Alves da Silva e outro 
contra a sentença proferida pelo eminente Juiz de Direito 
Carlos Alberto de Faria, investido na Vara Única da 
Comarca de Abaeté, que, nos autos da ação indeniza-
tória ajuizada por Joel Március Lauriano da Silva, julgou 
parcialmente procedente o pedido.

Os recorrentes sustentam, em suma, que o negócio 
teve que ser desfeito ante a proibição legal de transfe-
rência do credenciamento concedido pelo Detran ao 
centro de formação de condutores objeto do ajuste. 
Afirmam, nesse sentido, que resolveram desfazer o trato, 
uma vez que a responsabilidade perante o órgão de trân-
sito pelos atos praticados em nome da autoescola perma-
neceria recaindo sobre eles, ante a proibição de trans-
ferência. Dessa forma, aduz não ser devido qualquer 
valor ao recorrido, até mesmo porque ele teria concor-
dado com o desfazimento do negócio, tanto que recebeu 
amigavelmente o valor por ele já pago, fornecendo os 
dados bancários para tanto. Ao final, os recorrentes plei-
teiam seja o apelo provido, conforme as razões expostas.

Contrarrazões às f. 168/177.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Mérito.
Os réus, ora apelantes, venderam a autoescola 

Nossa Senhora do Patrocínio ao autor (aqui apelado), 
via contrato particular de compra e venda de estabeleci-
mento empresarial, porém, passados alguns dias, mani-
festaram o interesse em resilir o ajuste, o que acabou 
sendo efetivado mediante a devolução da parcela paga.

O ilustre Magistrado primevo entendeu sem justifi-
cativa o descumprimento contratual, visto que, a seu ver, 
o autor tinha ciência das regras administrativas vigentes, 
recaindo apenas sobre ele eventual ônus ou responsabi-
lidade. Dessa forma, o pedido foi julgado parcialmente 
procedente, restando os réus condenados ao pagamento 
da multa estipulada no contrato. O pleito de indenização 
por danos morais não foi acolhido.

Pois bem.
Entendo, maxima venia, deva a sentença 

ser reformada.
Para atuarem regularmente, os chamados CFC 

- centros de formação de condutores - necessitam ser 
credenciadas pelo Poder Público, conforme normatização 
a ser procedida pelo Contran (art. 156 do CTB).

O Conselho Nacional de Trânsito, exercendo tal 
competência, expediu a Resolução n° 358/2010, regula-
mentando o credenciamento de instituições privadas para 
o processo de capacitação de candidatos e condutores. 
A norma em comento traz rol extenso de deveres e obri-
gações a serem cumpridos pelos proprietários de autoes-
cola para fins de obtenção do credenciamento, conforme 
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Tutela antecipada. Requisitos. Ausência. Recurso desprovido. 
- O credenciamento dos centros de formação de condutores 
é intransferível e não se restringe somente à pessoa jurídica, 
abrangendo também os profissionais que atuam nos mesmos. 
A alteração do quadro societário, em que há a transferência 
de todas as cotas aos novos sócios admitidos na empresa, 
acarreta uma transferência indireta do credenciamento reali-
zado junto ao Detran, o que é expressamente vedado pelo 
art. 1º, § 2º, da Resolução nº 358/2010. A alteração do 
quadro societário da empresa enseja outro credenciamento, 
e não a renovação do credenciamento já existente (Agravo 
de Instrumento Cível nº 1.0024.13.372067-2/001 - Relator: 
Des. Edilson Fernandes - Data da publicação da súmula: 
25.02.2014).

Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segurança. 
Credenciamento. Centro de formação de condutores. Licença. 
Preenchimento dos requisitos legais. Inexistência. Art. 1º, § 2º, 
da Resolução Contran nº 358/2010. Ausência de fumus boni 
iuris. - A alteração do quadro social com a efetiva modifi-
cação do poder de gestão do centro de formação de condu-
tores implica transferência, por vias transversas, do creden-
ciamento, em flagrante burla ao disposto no art. 1º, § 2º, 
da Resolução Contran nº 358/2010 (Agravo de Instrumento 
Cível nº 1.0024.13.042009-4/001 - Relator: Des. Versiani 
Penna - Data da publicação da súmula: 18.10.2013).

Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. 
Agravo de instrumento. Pedido de renovação de creden-
ciamento de centro de formação de condutores junto ao 
Detran. Alteração societária não comunicada. Indeferimento. 
Legitimidade. Direito líquido e certo. Inexistência. 1 - As ativi-
dades desenvolvidas pelos prestadores de serviço público 
destinadas à formação de condutores de veículos automo-
tores submetem-se ao poder de polícia do Estado, motivo 
pelo qual devem atender às exigências legais e regulamen-
tares em questão. 2 - A alteração do quadro societário de 
centro de formação de condutores - CFC não sujeita à fisca-
lização do Departamento de Trânsito importa em transfe-
rência e/ou negociação irregular do credenciamento, consti-
tuindo burla aos arts. 156 do CTB, 1º, § 2º, e 9º, inciso I, da 
Resolução nº 3.358/2010 - Contran, 1º a 4º e 9º, parágrafo 
único, inciso I, do Decreto Estadual nº 45.762/2011 e 1º 
da Portaria nº 353/2012-Detran/MG (Agravo de Instrumento 
Cível nº 1.0024.12.133533-5/001 - Relatora: Des.ª Ana 
Paula Caixeta - Data da publicação da súmula: 16.07.2013).

É nulo o contrato de compra e venda de centro de 
formação de condutores credenciado pelo Detran, ocor-
rido à revelia do órgão de trânsito, na medida em que tal 
operação viola regra legal segundo a qual o ato de dele-
gação é concebido em caráter personalíssimo, vinculado 
ao corpo societário e funcional da pessoa jurídica. Razão 
pela qual a conduta perpetrada pelos apelados no sentido 
de desfazerem o negócio não se mostra antijurídica, pelo 
contrário, uma vez que dirigida a evitar eventuais respon-
sabilidades administrativas.

Diante do exposto, dou provimento ao apelo para 
reformar a sentença e julgar improcedente o pedido 
autoral. Custas, despesas e honorários advocatícios (10% 
sobre o valor da causa), pelo recorrido.

A transferência onerosa de todo o fundo de comércio, 
enfim, da sociedade empresária, acaba por transmudar 
também o corpo societário, bem como o quadro de 
funcionários, não havendo menção, no instrumento 
contratual, de que os diretores do centro de formação 
de condutores permaneceriam os mesmos, até porque, 
por disposição normativa, o diretor de ensino somente 
poderia estar vinculado a um centro de formação, e o 
diretor-geral a, no máximo, dois, desde que não houvesse 
prejuízo para suas funções.

Ademais, conforme visto, a participação societária 
é privativa do corpo técnico do centro de formação de 
condutores. A transferência ou terceirização das ativi-
dades também é vedada.

O que se tem, ao final, é que a operação engen-
drada pelas partes é ilegal, na medida em que acaba 
transferindo a atividade típica de um centro de formação 
de condutores a terceiros. E como restou apurado nos 
autos, mediante declaração prestada pelo próprio autor, 
sua intenção era a de imprimir regular atividade ao 
Centro de Formação de Condutores Nossa Senhora do 
Patrocínio, o que acabaria por infringir todo o regramento 
vigente, visto que estaria fornecendo um serviço para o 
qual não obteve permissão estatal, muito menos recebera 
o devido credenciamento.

Como o autor já é sócio proprietário de outra 
autoescola, o negócio sob debate acabaria por signi-
ficar a abertura de filial, porém sem a observância dos 
trâmites legais.

A jurisprudência desta Casa consagra o enten-
dimento aqui expresso, consoante é possível veri-
ficar adiante:

Ementa: Apelação cível. Mandado de segurança. Centro 
de formação de condutores credenciado pelo Detran/MG. 
Alteração do quadro societário. Necessidade de novo creden-
ciamento. - A alteração de quadro social com a efetiva modi-
ficação do poder de gestão do centro de formação de condu-
tores implica transferência, por vias escusas, do credencia-
mento, infringindo o que dispõe o art. 1º, § 2º, da Resolução 
Contran n° 358/2010 e da Portaria nº 353/2012 do Detran/
MG. Recurso conhecido e não provido (Apelação Cível 
nº 1.0024.13.200488-8/001 - Relatora: Des.ª Albergaria 
Costa - Data da publicação da súmula: 21.03.2014).

Ementa: Mandado de segurança. Credenciamento. Centro 
de formação de condutores. Licença. Não preenchimento 
dos requisitos legais. Art. 1º, § 2º, da Resolução Contran 
358/2010. Ausência de direito líquido e certo. - A alteração 
do quadro social não sujeita à fiscalização do Departamento 
de Trânsito importa em transferência e/ou negociação irre-
gular do credenciamento, em flagrante burla ao disposto no 
art. 1º, § 2º, da Resolução Contran nº 358/2010 (Apelação 
Cível nº 1.0024.13.041603-5/001 - Relator: Des. Fernando 
Caldeira Brant - Data da publicação da súmula: 28.02.2014).

Ementa: Agravo de instrumento. Administrativo. Ação ordi-
nária. Credenciamento de centro de formação de condutores. 
Intransferibilidade. Alteração de todo o quadro societário do 
centro de formação de condutores. Transferência indireta. 
Resolução nº 358/2010. Renovação. Inadmissibilidade. 
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sido vendido há mais de dez anos, caberia aos herdeiros 
a obrigação de transferir a propriedade aos promitentes 
compradores, incidindo a consequente obrigação de 
efetuar o pagamento do ITBI. Alega que, no presente 
caso, o contrato foi quitado antes do óbito do promitente 
vendedor, não mais lhe pertencendo, razão pela qual não 
há falar em partilha do aludido imóvel, para que seja 
possível a obtenção da escritura, nem em incidência do 
ITCD, uma vez que o imóvel não chegou a ser transferido 
aos herdeiros. Frisa que o bem está na posse de terceiros 
há mais de vinte anos, prazo que permite a aquisição do 
domínio, em virtude da posse continuada e pacífica. Com 
essas considerações, requer o conhecimento e provi-
mento do recurso, para que seja reformada a sentença, 
com a procedência do pedido inicial. 

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às 
f. 34/35-v. pelo desprovimento do recurso. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

O apelante ingressou com pedido de alvará judi-
cial, aduzindo ter sido casado com Maria Corrêa Gomes 
e que, na constância do casamento, adquiriram imóvel 
sob Matrícula nº 6.645. 

Alegou que, em razão de sua separação, restou 
acordado que referido imóvel seria vendido e o produto 
da venda dividido em partes iguais entre os cônjuges. 

Salientou que o bem foi vendido a Vera Lúcia 
Miranda Gomes, que, todavia, não providenciou o 
registro da escritura de compra e venda, tendo revendido 
o imóvel à pessoa de Hermon Eltz Santos, vindo a falecer 
posteriormente, assim como sua ex-esposa.

Informa que pretende regularizar a situação, por 
meio da expedição do competente alvará para outorga de 
escritura ao promitente comprador Sr. Hermon Eltz Santos.

Pela sentença de f. 12/13, o processo foi extinto, 
sem resolução de mérito, em razão da impossibilidade 
jurídica do pedido. 

Após análise detida de todo o processado, estou 
que deve ser mantida a sentença.

Extrai-se dos autos que, segundo acordado na ação 
de separação, o imóvel em questão seria vendido e o 
produto da venda dividido entre o casal.

Ocorre que, conforme afirmou o próprio recorrente, 
referido bem teria sido vendido a terceiro, e, posterior-
mente, revendido, sem que fosse efetuado o registro no 
Cartório de Registro de Imóveis. 

Cediço que a transmissão de imóveis exige a trans-
crição do título de transferência no Cartório de Registro 
de Imóveis. É o que dispõe o art. 1.245 do CC/02:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o 
registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel. 

Dessa feita, advindo o óbito da ex-esposa do recor-
rente, antes de efetuado o registro da transferência do 

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES ALBERTO HENRIQUE e LUIZ 
CARLOS GOMES DA MATA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Transmissão de imóvel - Outorga de 
escritura - Expedição de alvará - Falecimento 

do alienante antes do registro de transferência - 
Impossibilidade jurídica do pedido - Extinção 

do feito - Partilha ou sobrepartilha do 
bem - Necessidade - Recolhimento 

dos tributos - Legalidade

Ementa: Apelação cível. Alvará judicial. Outorga de escri-
tura de compra e venda. Falecimento do alienante antes 
do registro do imóvel. Sobrepartilha do bem. Necessi-
dade. Recurso não provido. 

- Em se considerando que a transmissão de imóveis 
exige a transcrição do título de transferência no Cartório 
de Registro de Imóveis, não há falar em expedição de 
alvará para outorga de escritura pública de compra e 
venda, quando comprovado que o falecimento da alie-
nante ocorreu sem que fosse efetuado o registro da trans-
ferência do título, havendo, pois, a necessidade de prévia 
partilha, porquanto permaneceu o imóvel como sendo de 
sua propriedade.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0210.13.004525-0/001 - Co-
marca de Pedro Leopoldo - Apelante: Aristeu de Souza 
Gomes - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2014. - Luís Carlos 
Gambogi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI - Trata-se de 
apelação cível interposta por Aristeu de Souza Gomes 
contra a sentença de f. 12/13, que, nos autos da ação 
de alvará para outorga de escritura, julgou extinto o feito, 
sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do 
pedido. 

Nas razões recursais, de f. 14/24, sustenta o 
apelante que a presente ação visa à concessão de alvará 
para outorga de imóvel objeto de compra e venda, decor-
rente de separação judicial. Afirma que, tendo o imóvel 
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título, referido imóvel continuou a ser, legalmente, de 
sua propriedade.

Portanto, correto o entendimento do nobre Magis-
trado singular no sentido de que a expedição de alvará 
deve ser precedida da partilha ou sobrepartilha do imóvel, 
permitindo, inclusive, o recolhimento dos tributos devidos. 

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados 
deste TJMG:

Alvará judicial. Registro de imóveis. Outorga de escritura 
pública de compra e venda. Falecimento do promitente 
vendedor. Bem não inventariado. Necessidade de sobre-
partilha. - A aquisição de propriedade de bem imóvel se dá 
através da efetiva transcrição imobiliária do instrumento do 
negócio. Falecido o promitente vendedor antes de promover 
a escritura e a transferência do domínio do imóvel perante o 
Cartório de Registro de Imóveis, e uma vez encerrado o inven-
tário, há necessidade de que seja objeto de sobrepartilha a 
fim de que os sucessores cumpram o compromisso assumido 
pelo falecido (AC nº 1.0439.13.004053-8/001, Rel. Des. 
Wander Marotta, j. em 28.01.2014, publ. em 07.02.2014).

Alvará judicial. Pedido de autorização para outorga de escri-
tura pública aos cessionários dos direitos de contrato de 
compra e venda de imóvel. Falecimento do alienante antes do 
registro da venda. Transmissão da propriedade. Inocorrência. 
Necessidade de sobrepartilha do bem. Imperatividade dos 
recolhimentos fiscais. Improcedência. Recurso desprovido. 1 
- A transmissão da propriedade imobiliária se faz mediante 
a inscrição do competente título translativo no Registro de 
Imóveis. Inteligência do art. 1.245, § 1º, do Código Civil. 2 
- Se o promitente vendedor do bem falece antes de transferir 
o domínio do imóvel alienado a terceiro, permanece o de 
cujus na condição de proprietário, razão pela qual é indispen-
sável que o bem seja submetido à partilha para que, somente 
após, os herdeiros possam cumprir o compromisso assumido 
pelo falecido. 3 - É inviável que se conceda aos adquirentes 
do imóvel, cessionários dos direitos do contrato de compra 
e venda firmado com o falecido proprietário, autorização 
para outorga direta de escritura pública, porquanto indispen-
sável a realização da sobrepartilha, a fim de evitar prejuízos 
a terceiros, inclusive ao Fisco, porquanto imperativo o reco-
lhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão here-
ditária e a alienação do bem (AC nº 1.0024.12.040874-
5/001, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. em 25.06.2013, publ. 
em 05.07.2013).

Concluo, afirmando que entendo descabida a 
pretensão de que, por meio de alvará judicial, seja permi-
tida a outorga de escritura de compra e venda do imóvel.

Isso posto, não vislumbro motivos para o inconfor-
mismo do apelante, devendo ser mantida a sentença por 
seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Com essas considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas, ex lege. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FERNANDO CALDEIRA BRANT e 
BARROS LEVENHAGEN.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Indenização - Proibição de entrada gratuita de 
cadeirante em show - Ausência de condições de 

segurança - Lesão a direito da personalidade - 
Dano moral configurado - Fixação - Critérios - 

Majoração do quantum arbitrado - Possibilidade - 
Ilegitimidade ativa - Ausência

Ementa: Apelação cível. Proibição de entrada gratuita 
de cadeirante em show. Ausência de condições de segu-
rança. Lesão a direito da personalidade. Dano moral 
configurado. Majoração do quantum arbitrado. Possibi-
lidade. 

- A empresa organizadora de eventos que cobra ingresso 
de cadeirante, que então se vê obrigada a pedir dinheiro 
emprestado para seus amigos, e não fornece condições 
de segurança adequadas à sua condição especial em 
show causa lesão a direito da personalidade, passível de 
indenização por danos morais. 

- A reparação moral, embora não implique a repo-
sição valorativa de uma perda, haverá de ser suficien-
temente expressiva a fim de compensar a vítima pelos 
sofrimentos e transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, 
penalizar o causador do dano, ao viso de evitar a repe-
tição de conduta do mesmo gênero (teoria do desestí-
mulo), devendo, ainda, levar em conta o grau da culpa e 
a capacidade econômica do ofensor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0694.10.006150-6/001 - Co-
marca de Três Pontas - Apelantes: 1ª) Amanda Apareci-
da de Souza; 2ª) JC Produções Eventos Ltda. - Apeladas: 
Amanda Aparecida de Souza, JC Produções Eventos Ltda. 
- 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 confor-
midade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A PRELI-
MINAR DO SEGUNDO APELO, NEGANDO-LHE PROVI-
MENTO, E DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014. - Luiz Artur 
Hilário - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO - Trata-se de recursos 
de apelação contra a sentença de f. 77/81, proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da 
Infância e da Juventude, que, nos autos da ação de inde-
nização por danos morais c/c danos materiais (sic), ajui-
zada por Amanda Aparecida de Souza em face de JC 
Produções Eventos Ltda., julgou parcialmente procedentes 
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com reso-
lução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para 
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condenar o réu a pagar à autora: a) o valor de R$40,00 
(quarenta reais) a título de indenização por danos mate-
riais, devidamente corrigidos e atualizados monetaria-
mente pelos índices da Corregedoria de Justiça do Estado 
de Minas Gerais e com juros de mora de 1% (um por 
cento), ambos a partir do evento danoso (11.09.2010), 
nos termos do art. 398 do Código Civil e das Súmulas 
43 e 54, ambas do STJ; b) o valor de R$1.500,00 (mil 
e quinhentos reais) a título de indenização por danos 
morais, corrigidos monetariamente a partir desta data, 
com fulcro na Súmula 362 do STJ, pelos índices da Corre-
gedoria de Justiça do Estado de Minas Gerais e acrescido 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 
evento danoso (11.09.2010), com fulcro na Súmula 54 
do STJ. Ademais, a sentença condenou o réu ao paga-
mento das custas processuais e honorários advocatícios 
de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do valor 
da condenação, nos moldes do art. 20, § 3º, do CPC.

Insatisfeita com o pronunciamento de primeira 
instância, a autora, Amanda Aparecida de Souza, interpôs 
recurso de apelação às f. 82/91, sustentando que o réu 
não lhe proporcionou tratamento digno e condizente com 
sua condição de deficiente física. Afirma ter sido colo-
cada pelos organizadores do evento com as pessoas sem 
deficiência, no meio da multidão, onde não havia sani-
tários adaptados, sem autonomia, o que a fez se sentir 
desrespeitada e insegura, sob o argumento de que tinha 
consciência de que, em caso de emergência, dificilmente 
conseguiria escapar ilesa. Alega que sofreu humilhação 
ao ter que pegar dinheiro emprestado para entrar no 
evento, sendo que a organização do evento tinha lhe dito 
que não cobraria sua entrada. 

Aduz que o valor consignado na sentença a título 
de dano moral não atende à dupla função de uma 
condenação desta natureza, consistente na punição e na 
inibição da reincidência, pugnando por sua majoração 
para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Insatisfeito com o pronunciamento de primeira 
instância, o réu interpôs recurso de apelação às 
f. 93/105, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa 
da autora, sob o argumento de que, como o emprés-
timo do valor necessário à entrada da autora no show foi 
realizado pelas pessoas que a acompanhavam, a legitimi-
dade ativa para a propositura da presente ação, no que 
se refere ao pedido de danos materiais, pertence a essas 
pessoas. Pugna, portanto, pela extinção do processo sem 
resolução do mérito quanto aos danos materiais. 

No mérito, alega que não recebeu telefonema 
da autora, não tendo lhe oferecido acesso gratuito ao 
evento. Afirma que a cobrança do ingresso caracteriza 
exercício regular de direito. Aduz que não há falar em 
danos morais, sob o argumento de que não praticou 
qualquer conduta que tornasse pública a impossibili-
dade financeira da autora em custear o valor do ingresso 
cobrado na portaria do evento e não deixou de oferecer 

os meios de acessibilidade adequados à condição física 
da autora, pois no local havia dois banheiros e rampa. 

Pugna pelo afastamento da condenação ao paga-
mento de danos morais. Contudo, caso seja mantida 
a condenação, requer sua redução para o valor de 
R$300,00 (trezentos) reais. 

Foram apresentadas contrarrazões apenas pelo 
apelado JC Produções Eventos Ltda., às f. 108/115, reba-
tendo os fundamentos expostos no recurso da autora, 
pugnando pela manutenção integral da sentença caso 
não seja acolhido o recurso de apelação por ele inter-
posto. 

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 
de admissibilidade, conheço dos recursos. 

Segundo recurso.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, em razão da 

prejudicialidade das matérias abordadas no primeiro 
e segundo recursos, passo à análise primeiramente 
deste último.

Preliminar suscitada pelo apelante.
Suscita o apelante, JC Produções Eventos Ltda., 

preliminar de ilegitimidade ativa da autora, sob o argu-
mento de que, como o empréstimo do valor necessário à 
entrada da autora no show foi realizado por seus amigos, 
a legitimidade ativa para a propositura da presente ação, 
no que se refere ao pedido de danos materiais, pertence a 
essas pessoas. Pugna, portanto, pela extinção do processo 
sem resolução do mérito quanto aos danos materiais. 

No entanto, razão não assiste ao apelante, tendo 
em vista que, embora a autora não tivesse dinheiro para 
comprar o ingresso, tendo que pedir emprestado aos 
amigos, firmou com eles negócio jurídico oneroso.

Rejeito, portanto, referida preliminar. 
Mérito.
No mérito, o apelante alega que não recebeu telefo-

nema da autora, não tendo lhe oferecido acesso gratuito 
ao evento. Afirma que a cobrança do ingresso caracte-
riza exercício regular de direito. Aduz que não há falar 
em danos morais, sob o argumento de que não praticou 
qualquer conduta que tornasse pública a impossibili-
dade financeira da autora em custear o valor do ingresso 
cobrado na portaria do evento e não deixou de oferecer 
os meios de acessibilidade adequados à condição física 
da autora, pois no local havia dois banheiros e rampa. 

Ab initio, cumpre registrar que, entre a autora e 
a empresa ré, JC Produções Eventos Ltda., existe uma 
evidente relação de consumo e, sob esta ótica, as ques-
tões devem ser examinadas.

Sendo assim, responde a empresa ré, objetivamente, 
pelos danos causados aos consumidores, em razão da 
prestação de serviços defeituosos, em exata correspon-
dência ao que dispõe o art. 14 da Lei 8.078/90, litteris:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
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bem como por informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos.
§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança 
que o consumidor dele pode esperar, [...]
[...]
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado 
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Os depoimentos de testemunhas que acompa-
nharam a autora no show em Alfenas, encartados às 
f. 75/76, mencionam que não foi autorizada a entrada 
gratuita da autora e que ela teve que ficar no meio do 
tumulto, sendo-lhe informado que não havia local reser-
vado para cadeirante no local. A testemunha Luzia Cris-
tina J. S. Almeida afirmou que “a depoente ligou para 
a organização do evento, na semana do show e eles 
falaram que ela não pagaria o ingresso, até porque é 
lei” (f. 75).

Diante desse contexto, passo a apreciar a alegada 
ocorrência do dano moral decorrente dos fatos narrados.

Pois bem.
O novo Código Civil estabelece, em seu art. 12, 

que: “Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a 
lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

Do dispositivo legal supratranscrito se infere que o 
NCC elevou à esfera objetiva os direitos da personalidade, 
que são conceituados pela doutrina nos seguintes termos:

A personalidade jurídica é a projeção da personalidade 
íntima, psíquica de cada um; é a projeção social da persona-
lidade psíquica, com consequências jurídicas. Dizia o Código 
Civil de 1916: ‘Art. 2º Todo homem é capaz de direitos e 
obrigações na ordem civil’. O novo Código Civil substituiu o 
termo homem por pessoa. A modificação é apenas de forma 
e não altera o fundo. Nada impede, porém, que se continue 
a referir a Homem com o sentido de Humanidade. A persona-
lidade, no campo jurídico, é a própria capacidade jurídica, a 
possibilidade de figurar nos polos da relação jurídica. Como 
temos no ser humano o sujeito da relação jurídica, dizemos 
que toda pessoa é dotada de personalidade (VENOSA, Sílvio 
de Sávio. Direito civil - parte geral. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2003, p. 147).

A personalidade é, portanto, não um direito, mas um valor (o 
valor fundamental do ordenamento) e está na base de uma 
série aberta de situações existenciais, nas quais se traduz a 
sua incessantemente mutável exigência de tutela. Tais situa-
ções subjetivas não assumem necessariamente a forma do 
direito subjetivo e não devem fazer perder de vista a unidade 
do valor envolvido (Perfis do direito civil - introdução ao 
direito civil constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2007, p. 155, 156).

Os direitos da personalidade, embora não enume-
rados no NCC, podem ser identificados, segundo a 
doutrina, como os seguintes:

Direitos da Personalidade: Para Goffredo Telles Jr., os direitos 
da personalidade são os direitos subjetivos da pessoa de 
defender o que lhe é próprio, ou seja, a vida, a integridade, a 

liberdade, a sociabilidade, a reputação ou honra, a imagem, 
a privacidade, a autoria etc. Apesar de grande importância 
dos direitos da personalidade, o novo Código Civil, no capí-
tulo a eles dedicado, pouco desenvolveu a temática, embora 
tenha tido por objetivo primordial a preservação do respeito à 
dignidade da pessoa humana e aos direitos protegidos cons-
titucionalmente, como se pode ver nos arts. 948 e 951, rela-
tivos ao direito à vida, nos arts. 949 a 950, concernentes à 
integridade física e psíquica, no art. 953, alusivo ao direito 
à honra, e no art. 954, sobre a liberdade pessoal. Não quis 
assumir o risco de uma enumeração taxativa, prevendo em 
poucas normas a proteção de certos direitos inerentes ao 
ser humano, talvez para que haja, posteriormente, diante 
do seu caráter ilimitado, desenvolvimento jurisprudencial e 
doutrinário e regulamentação por normas especiais (DINIZ, 
Maria Helena. In FIÚZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil 
comentado. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 23). 

Destarte, a honra e a incolumidade física consistem 
em direitos da personalidade. No caso em tela, a autora 
sofreu constrangimento ao ter que pegar dinheiro empres-
tado com os amigos, na hora e no local do evento, para 
adquirir o ingresso. Ademais, a autora não recebeu, no 
local do show, tratamento adequado à sua condição de 
portadora de deficiência física e cadeirante. A alegação 
do réu, em sede de apelação, no sentido de que havia 
dois banheiros e rampa não é suficiente para afastar a 
constatação de que não adequou a prestação de serviço 
à condição especial da autora. Esses fatos violaram a 
honra da autora e ameaçaram sua integridade física, 
restando claro que a autora faz jus ao direito de indeni-
zação por dano moral.

Quanto à caracterização do dano moral em razão 
de violação à honra, já se manifestou este Sodalício:

Processo civil. Ação de indenização por danos morais e 
materais. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do 
serviço. Estelionato. Talonário de cheques. Compensação. 
Não conferência da assinatura. Dano material. Dano moral. 
Existente. Recurso não provido. - Nos termos do art. 14 do 
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço, in 
casu, a apelante, responde independentemente da compro-
vação da culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. 
Com efeito, tem-se que a responsabilidade pelos talões de 
cheques é de fato do correntista, que deve cuidar e preservar 
para que possa mantê-los em seu poder e de forma segura, a 
fim de zelar pela sua saúde econômica e evitando prejuízos. 
A seu turno, a instituição financeira deve diligenciar para 
que os cheques faturados e compensados sejam realmente 
válidos formalmente para evitar prejuízos próprios e também 
de seu cliente. Pertinente ao dano moral, é sabido que tal 
reflete lesão a direito de personalidade, impingindo à vítima 
uma mácula sobre sua honra objetiva (o que pensam dela) ou 
subjetiva (o que ela pensa de si mesma), ou ainda capaz de 
lhe proporcionar indevido sofrimento íntimo e intranquilidade 
acima do suportável pelo homem médio. Partindo novamente 
à análise do caso concreto, temos que o dever de indenizar 
o dano moral é manifesto, porquanto se percebe a indevida 
subtração patrimonial considerável da parte autora, o que, 
acrescido à incerteza sobre a composição do prejuízo, além 
da inscrição de seu nome no rol de devedores dos órgãos 
de proteção ao crédito, por certo afligiu seu estado anímico 
e psíquico acima de um juízo médio de tolerância (TJMG, 
Processo nº 1.0115.10.000946-9/001, Rel. Des. Sebastião 
Pereira de Souza, DJ de 13.12.2013).
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Inspeção judicial - Adequação da rede 
pluvial - Obrigatoriedade - Inundação da 

residência vizinha na ocorrência de chuva - 
Muro - Construção - Não observância da divisa - 
Demolição - Necessidade - Ônus do réu/apelante

Ementa: Apelação cível. Ação de interdito proibitório. Rito 
ordinário. Adequação da rede pluvial aos padrões legais. 
Inspeção judicial. Ausência de desconstituição das provas 
produzidas. 

- A inspeção judicial, regulamentada nos arts. 440 a 
443 do Código de Processo Civil, é o meio de prova que 
consiste na percepção sensorial direta do juiz sobre quali-
dades ou circunstâncias corpóreas de pessoas ou coisas 
relacionadas com o litígio, a fim de esclarecer sobre fato 
que interesse à decisão da causa. 

- Restando comprovado que a rede pluvial existente no 
imóvel do apelante não possibilita o escoamento da água 
de forma satisfatória, causando danos ao imóvel vizinho, 
incumbe à parte o ônus de desconstituir as provas já cons-
tituídas nos autos, a fim de demonstrar a adequação da 
rede às normas legais. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0362.12.007251-1/001 - Co-
marca de João Monlevade - Apelante: Divino Veríssimo 
Oliveira - Apelados: Roni Cláudio Costa, Suzane Lou-
renço Soares Costa e outro - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Assentada a responsabilidade da empresa ré, passo 
ao exame do quantum indenizatório, já que contra ele se 
insurge, pugnando pela sua minoração.

Na falta de parâmetros objetivos definidos para sua 
fixação, tem-se solidificado o entendimento no sentido de 
que a indenização deve ser fixada ao prudencial critério 
do julgador, devendo ser considerados aspectos como a 
maior ou menor repercussão da lesão, a intensidade do 
dolo ou culpa do agente, assim como a condição socioe-
conômica do ofensor e do lesado, para que não se perca 
em puro subjetivismo.

Em suma, a reparação moral haverá de ser “sufi-
cientemente expressiva para compensar a vítima pelo 
sofrimento, tristeza ou vexame sofridos e penalizar o 
causador do dano, levando em conta ainda a intensi-
dade da culpa e a capacidade econômica dos ofensores” 
(COAD, Bol. 31/94, p. 490, nº 66.291).

Desses conceitos se subtrai que a reparação moral 
deve sempre ser fixada de forma a atender à dupla finali-
dade do instituto, qual seja desestimular, de forma peda-
gógica, o ofensor (teoria do desestímulo) a condutas 
do mesmo gênero e propiciar ao ofendido os meios de 
compensar a dor e os transtornos experimentados, sem 
que isso implique fonte de lucro indevido.

O Juiz sentenciante fixou em R$1.500,00 (mil e 
quinhentos reais) a indenização a título de danos morais, 
levanto em consideração os seguintes fatores: 

1) a autora não conseguiu assistir ao show de maneira 
satisfatória; 2) estava exposta a riscos à sua integridade 
física em razão de sua alocação em meio à multidão, sem 
espaço próprio para cadeirantes; e 3) foi surpreendida com 
a cobrança do ingresso que lhe havia sido prometido gratui-
tamente via telefone e, desprevenida, teve que pedir dinheiro 
emprestado aos amigos na hora e local do evento, o que lhe 
causou constrangimento. 

Todavia, em função de todos esses fatores, estou a 
entender que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos 
reais), fixada pelo Magistrado singular, já se mostra irri-
sória, não havendo falar em minoração. 

Primeiro recurso.
A autora alega que o valor consignado na sentença 

a título de dano moral não atende à dupla função de uma 
condenação dessa natureza, consistente na punição e na 
inibição da reincidência, pugnando por sua majoração 
para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Conforme mencionado acima, entendo que o 
montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), fixado 
pelo Magistrado singular, a título de indenização por 
danos morais, se mostra irrisório para o caso em espeque. 

É que, considerando que o art. 944 do NCC/02 
estabelece que “a indenização mede-se pela extensão 
do dano”, a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), 
a meu ver, compensa quantum satis os danos sofridos 
pela autora.

Com essas razões e firme nesse entendimento, 
rejeito a preliminar do segundo apelo, negando-lhe 

provimento e dou provimento ao primeiro apelo, a fim de 
majorar para R$10.000,00 (dez mil reais) a indenização 
por danos morais, cuja importância deverá ser acrescida 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 
da citação e corrigida monetariamente, desde a data 
deste julgamento (Súmula 362 do STJ).

Custas recursais, pelo segundo apelante, JC Produ-
ções Eventos Ltda. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA e 
MOACYR LOBATO.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR DO 
SEGUNDO APELO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, E 
DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO.

. . .
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Referida ação é a via processual utilizada por 
aqueles que sofrem uma ameaça de turbação ou esbulho, 
sendo, pois, uma medida preventiva de proteção à posse 
ameaçada, que se torna possível com a comprovação 
dos requisitos indispensáveis à sua concessão, previstos 
no art. 927, I e II, do CPC.

Contudo, no despacho de f. 55/56, fundamentou o 
douto Magistrado a quo que, por se tratar de posse velha, 
superior a ano e dia, a presente demanda deveria prosse-
guir sob o rito de procedimento comum ordinário. 

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelados, 
são proprietários do imóvel registrado sob a Matrícula 
nº 15.135, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de João Monlevade/MG. Já o apelante é proprietário do 
lote localizado nos fundos da residência dos apelados e 
em um terreno superior. 

Conforme consta na inicial, em razão de a cons-
trução da rede pluvial estar em desacordo com as normas 
de construção municipais, quando chove, a água da 
chuva adentra o imóvel dos apelados, inundando sua 
cozinha. Alegam, ainda, os apelados que o apelante teria 
construído um muro divisório entre os lotes. Contudo, 
como este teria invadido parte do terreno, o recorrente 
teria se negado a terminar a rede pluvial. 

Assim, na verdade, tramita a demanda com a fina-
lidade de obter a adequação da rede pluvial do imóvel 
do apelante. 

Na sentença proferida, após realizar inspeção no 
local e analisar os depoimentos das testemunhas ouvidas 
na audiência instrutória, fundamentou o MM. Juiz que 
restou evidenciado que a rede não possibilitaria o escoa-
mento da água de forma satisfatória. 

Quanto a essa questão, recorre o apelante, tão 
somente, ao argumento de que o cano utilizado para 
captação da água da chuva seria de 150mm, e não de 
100mm. 

Contudo, razão não lhe assiste, por encontrar-se em 
discordância com as demais provas colhidas nos autos. 

A legislação processual civil, nos arts. 440 a 443, 
disciplina a inspeção judicial, meio de prova a ser reali-
zado pelo juiz de ofício ou a requerimento da parte, a fim 
de esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. 

O il. doutrinador Humberto Theodoro Junior ensina 
sobre a matéria: 

Inspeção judicial é o meio de prova que consiste na percepção 
sensorial direta do juiz sobre qualidades ou circunstâncias 
corpóreas de pessoas ou coisas relacionadas com o litígio. 
Como regulamentação legal é novidade instituída pelo artigo 
440 do Código de Processo Civil de 1973, que confere, 
expressamente, ao juiz o poder de ex officio ou a requeri-
mento da parte ‘em qualquer fase do processo, inspecionar 
pessoas ou coisas, a fim de esclarecer sobre fato que interessa 
à decisão da causa’. 
Mas a praxe forense e a opinião doutrinária já, mesmo antes 
do Estatuto atual, acolhiam esse meio de prova. [...] Não 
se reconhece à parte o direito de exigir a inspeção judicial. 
Cabe apenas ao juiz deliberar sobre a conveniência, ou não, 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Alexandre 
Santiago - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE SANTIAGO - Trata-se de 
apelação interposta em face da sentença de f. 128/130, 
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e da Infância 
e Juventude da Comarca de João Monlevade, na ação 
inicialmente denominada de “Interdito Proibitório”, ajui-
zada por Suzane Lourenço Soares Costa e Roni Cláudio 
Costa em face de Divino Veríssimo Oliveira. 

No despacho de f. 55/56, fundamentou o MM. Juiz 
que, por se tratar de posse velha, superior a ano e dia, 
não seria caso de interdito proibitório, sendo cabível o 
procedimento comum ordinário. 

Na sentença proferida, o douto Magistrado julgou 
procedente o pedido inicial, determinando que o reque-
rido adequasse sua rede pluvial, observando as normas 
administrativas do Município de João Monlevade, no 
prazo de 90 dias, evitando o escoamento de águas no 
terreno dos autores fora da rede pluvial. O pedido contra-
posto também foi julgado procedente, em razão do reco-
nhecimento do pleito dos apelados, autorizando o réu a 
demolir o muro construído erroneamente, desde que não 
cause danos no patrimônio dos autores, incluindo o novo 
muro construído. 

Em face dessa decisão insurge-se o requerido por 
meio da apelação de f. 134/136, ao argumento de que, 
como os apelados teriam construído erroneamente os 
dois muros, estes deveriam arcar com sua demolição e 
construção de um novo. 

Argumenta, ainda, que, apesar de constar no Termo 
de Inspeção que o cano utilizado para a captação da 
água da chuva seria de 100mm, na verdade este seria 
de 150mm, sendo perfeitamente capaz de escoar chuvas 
com grande volume de água. 

Por fim, defende que somente após a construção do 
novo muro seria possível a adequação da rede pluvial, 
já que o espaço de 1,80m seria necessário para a 
adequação da rede em seu próprio terreno. 

Recurso sem preparo, visto que o recorrente se 
encontra sob o pálio da gratuidade judiciária. 

Apelação recebida à f. 137.
Contrarrazões apresentadas às f. 139/145, reque-

rendo a manutenção da sentença. 
É o breve relatório. 
Passo a decidir. 
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de admissibilidade. 
De início, cumpre esclarecer que a presente 

demanda foi ajuizada sob a denominação de “Interdito 
Proibitório”, procedimento adequado para impedir que 
se concretize a ameaça pelo réu, da posse do imóvel de 
propriedade dos autores. 
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Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo 
inalterada a sentença objurgada. 

Custas, pelo apelante, ficando suspensa sua exigi-
bilidade por litigar sob o pálio da gratuidade judiciária. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES MARIZA DE MELO PORTO e PAULO BALBINO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

de realizá-la, de sorte que seu indeferimento não configura 
cerceamento de defesa (THEODORO JUNIOR, Humberto. 
Curso de direito processual civil - teoria do direito processual 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, v. I, p. 523). 

Analisando-se detidamente o termo de inspeção 
colacionado aos autos à f. 115, vejo que não há dúvidas 
acerca da incapacidade da tubulação para escoar 
grandes volumes de água da chuva: 

O MM. Juiz realizou inspeção nos imóveis objeto da contro-
vérsia e constatou que, em razão de o muro divisório ter sido 
construído paralelo ao barranco, como demonstrado nas 
fotografias de f. 33, a possibilidade de a água da chuva infil-
trar-se no muro e atingir o imóvel dos requerentes é patente. 
Há um cano de 100mm utilizado para captação da água da 
chuva proveniente do imóvel do requerido, contudo, a tubu-
lação é insuficiente para escoar a água em caso de grande 
volume de chuva. 

Assim, verifico que a parte somente alega que a 
dimensão do cano seria maior, mas não produz nenhuma 
prova suficiente para embasar sua tese, inexistindo razões 
para alterar o decisum objurgado nesse aspecto. 

Por fim, fundamenta o apelante acerca da necessi-
dade de que seja imputada aos apelados a responsabili-
dade pela demolição do muro construído erroneamente e 
pela construção de um novo. 

Isso porque, segundo alegações recursais, estes o 
teriam, efetivamente, construído. Sustenta que, somente 
após a demolição e construção de um novo muro na 
divisa correta dos terrenos, seria possível proceder à 
adequação da rede pluvial de seu lote. 

Verifico que a sentença objurgada reconheceu a 
procedência do pedido contraposto, ao fundamento de 
que os apelados teriam admitido não terem observado 
a correta divisa dos imóveis. Assim, o MM. Juiz autorizou 
que o apelante demolisse o muro construído erronea-
mente, desde que não causasse danos no patrimônio dos 
apelados, incluindo o novo muro construído. 

Consta no termo de inspeção judicial: 

Em relação à construção do muro, os requerentes admitem 
que não foi observada a divisa dos imóveis. Constatei que os 
requerentes construíram outro muro paralelo àquele edificado 
para servir de divisa dos imóveis, havendo entre os muros 
uma distância de 64cm que forma um corredor. 

Restou apurado nos autos que o apelante cedeu o 
material para a construção do muro e os apelados o edifi-
caram. Portanto, entendo que a construção foi custeada 
por ambos, não havendo falar na responsabilidade dos 
recorridos em sua demolição. Até porque, conforme afir-
mado pelo próprio apelante, o muro encontra-se em sua 
propriedade. 

Dessa forma, deve o recorrente arcar com todos os 
custos para adequação da rede pluvial de sua residência, 
inclusive a demolição do muro construído erroneamente, 
sem causar qualquer prejuízo à nova edificação custeada 
pelos apelados. 

Retificação de registro civil - Alteração do 
prenome e gênero biológico - Transexual 
não submetido à realização de cirurgia de 
transgenitalização - Princípio da dignidade 
da pessoa humana - Produção de provas - 
Não observância - Cassação da sentença

Ementa: Retificação de assento de nascimento. Alteração 
do nome e do sexo. Transexual. Interessado não subme-
tido à cirurgia de transgenitalização. Princípio constitu-
cional da dignidade da pessoa humana. Condições da 
ação. Presença. Instrução probatória. Ausência. Sentença 
cassada. 

- O reconhecimento judicial do direito dos transexuais à 
alteração de seu prenome conforme o sentimento que 
eles têm de si mesmos, ainda que não tenham se subme-
tido à cirurgia de transgenitalização, é medida que se 
revela em consonância com o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana. 

- Presentes as condições da ação e afigurando-se indis-
pensável o regular processamento do feito, com instrução 
probatória exauriente, para a correta solução da presente 
controvérsia, impõe-se a cassação da sentença.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.13.010479-2/001 - 
Comarca de Ponte Nova - Apelante: L.V.S. - Relator: DES. 
EDILSON FERNANDES

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, em DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014. - Edilson 
Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de recurso 
interposto contra a r. sentença de f. 31/32, proferida nos 
autos da ação de retificação de registro civil ajuizada por 
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L.V.S., que julgou extinto o processo, sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC, funda-
mentando impossibilidade jurídica do pedido.

Em suas razões, o apelante sustenta que manifesta 
comportamento próprio do genótipo feminino, bem como 
características morfológicas secundárias que lhe conferem 
a condição de mulher. Afirma que é reconhecido em 
seu meio social como pessoa do sexo feminino. Alega 
que tem sofrido muitos constrangimentos em virtude da 
discrepância entre sua imagem corpórea e o nome e sexo 
que constam em seus documentos. Salienta que a iden-
tificação civil da parte autora está em desconformidade 
com o seu gênero, que é o feminino, tanto psicologica-
mente quanto na sua aparência física. Destaca que deve 
prevalecer o sexo morfológico e psíquico, e não o sexo 
genético e endócrino. Assevera que a adequação do seu 
registro civil observa o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Sustenta que, embora o prenome seja definitivo, 
se admite a sua substituição por apelidos públicos e notó-
rios. Afirma que não é necessária a realização de cirurgia 
de transgenitalização para a alteração do prenome e do 
gênero, não havendo falar em impossibilidade jurídica do 
pedido. Pugna pelo provimento do recurso para que seja 
determinado o regular processamento do feito (f. 33/42).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Versam os autos sobre ação em que se busca a alte-
ração do prenome e do sexo constante do assento de 
nascimento da parte autora.

O apelante narra que, conquanto não tenha se 
submetido à cirurgia de transgenitalização, não se iden-
tifica com o seu sexo biológico, tendo passado por 
processo de hormonização feminina e colocação de 
prótese mamária.

A MM. Juíza da causa, entretanto, concluiu pela 
impossibilidade jurídica do pedido, julgando extinto o 
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, 
VI, do CPC (f. 31/32), considerando que a alteração plei-
teada pelo autor não encontra amparo em nenhuma das 
restritas exceções à imutabilidade do nome civil. 

Nos termos do art. 16 do Código Civil, toda pessoa 
tem direito ao nome, o qual consiste em elemento de 
identificação do indivíduo, integrando o rol dos direitos 
da personalidade.

Sobre o tema, Silvio de Salvo Venosa leciona que:

O nome atribuído à pessoa é um dos principais direitos 
incluídos na categoria de direitos personalíssimos ou da 
personalidade. A importância do nome para a pessoa natural 
situa-se no mesmo plano de seu estado, de sua capacidade 
civil e dos demais direitos inerentes à personalidade (Direito 
civil - Parte geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 203).

E prossegue: 

Assim, pelo lado do Direito Público, o Estado encontra no 
nome fator de estabilidade e segurança para identificar as 
pessoas; pelo lado do direito privado, o nome é essencial 

para o exercício regular dos direitos e do cumprimento das 
obrigações. 
Tendo em vista essa importância, o Estado vela pela relativa 
permanência do nome, permitindo que apenas sob determi-
nadas condições seja alterado. O nome, destarte, é um dos 
meios pelos quais o indivíduo pode firmar-se na sociedade e 
distinguir-se dos demais (ob. cit., p. 204).

O nome, nele compreendido o prenome e o sobre-
nome, goza de especial proteção do ordenamento jurí-
dico (arts. 17 e 18, CC), tendo por fundamento a digni-
dade da pessoa humana (art. 1º, III, CR).

A propósito desse fundamento da República, 
Alexandre de Moraes ensina que:

[...] a dignidade da pessoa humana: concede unidade aos 
direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às persona-
lidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predo-
mínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, 
em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um 
valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável 
da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 
por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de 
modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limi-
tações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as 
pessoas enquanto seres humanos (Direito constitucional. 24. 
ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 21/22) - destaquei.

O Direito Brasileiro adota o princípio da imutabili-
dade relativa do nome, o que significa que o nome pode 
ser alterado em casos previstos em lei ou por decisão judi-
cial. 

Embora não haja norma que autorize a alteração 
do assento de nascimento nas hipóteses de transexuali-
dade, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julga-
mento do REsp 1008398/SP (julgado em 15.10.2009, 
DJe de 18.11.2009), entendeu pela possibilidade de alte-
ração do prenome, assim como do designativo de sexo, 
em favor de transexual que havia se submetido à cirurgia 
de transgenitalismo.

Na espécie, o apelante não passou por tal proce-
dimento, porém afirma que se identifica psicológica e 
socialmente com o sexo feminino, anexando aos autos 
as fotografias de f. 13/16 e as declarações apresentadas 
para corroborar as suas alegações (f. 17/21).

O transexualismo consiste em uma desconfor-
midade entre o sexo físico e o sexo psíquico, reconhe-
cendo a Resolução nº 1.955/2010 do Conselho Federal 
de Medicina “ser o paciente transexual portador de 
desvio psicológico permanente de identidade sexual, com 
rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e/ou 
autoextermínio”.

Outrossim, segundo a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde, o transexualismo 

[...] trata-se de um desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa 
do sexo oposto. Este desejo se acompanha em geral de um 
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sentimento de mal-estar ou de inadaptação por referência a 
seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a 
uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a 
fim de tornar seu corpo tão conforme quanto possível ao sexo 
desejado (CID-10, F64.0) (http://www.datasus.gov.br/cid10/
V2008/cid10.htm).

O prenome tem a função de identificar e de indi-
vidualizar a pessoa perante a família e a sociedade, 
revelando-se importante fator de autodeterminação, 
repercutindo nas relações privadas e públicas.

Nesse sentido, o reconhecimento judicial do direito 
dos transexuais à alteração de seu prenome conforme o 
sentimento que eles têm de si mesmos, ainda que não 
tenham se submetido à cirurgia de transgenitalização, é 
medida que se revela em consonância com o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o julgador deve analisar as razões 
íntimas e psicológicas do portador do nome e estar sensível 
à realidade que o cerca e às angústias de seu seme-
lhante. E, na hipótese da transexualidade, a alteração do 
prenome da pessoa segundo sua autodefinição tem por 
escopo resguardar a sua dignidade, além de evitar situa-
ções humilhantes, vexatórias e constrangedoras.

O fato de o apelante não ter se submetido à cirurgia 
de transgenitalismo não pode constituir óbice ao acolhi-
mento da alteração do prenome, entendimento esse 
adotado nos seguintes julgados:

Apelação cível. Alteração do nome e averbação no registro 
civil. Transexualidade. Cirurgia de transgenitalização. - O fato 
de o apelante ainda não ter se submetido à cirurgia para a 
alteração de sexo não pode constituir óbice ao deferimento 
do pedido de alteração do nome. Enquanto fator determi-
nante da identificação e da vinculação de alguém a um deter-
minado grupo familiar, o nome assume fundamental impor-
tância individual e social. Paralelamente a essa conotação 
pública, não se pode olvidar que o nome encerra fatores 
outros, de ordem eminentemente pessoal, na qualidade de 
direito personalíssimo que constitui atributo da persona-
lidade. Os direitos fundamentais visam à concretização do 
princípio da dignidade da pessoa humana, o qual atua como 
uma qualidade inerente, indissociável, de todo e qualquer 
ser humano, relacionando-se intrinsecamente com a auto-
nomia, razão e autodeterminação de cada indivíduo. Fechar 
os olhos a esta realidade, que é reconhecida pela própria 
medicina, implicaria infração ao princípio da dignidade da 
pessoa humana, norma esculpida no inciso III do art. 1º 
da Constituição Federal, que deve prevalecer à regra da 
imutabilidade do prenome. Por maioria, proveram em parte 
(Apelação Cível nº 70013909874, Sétima Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relatora Des.ª Maria Berenice Dias, 
j. em 05.04.2006).

Apelação. Retificação de registro civil. Transexualismo. 
Travestismo. Alteração de prenome independentemente da 
realização de cirurgia de transgenitalização. Direito à iden-
tidade pessoal e à dignidade. - A demonstração de que as 
características físicas e psíquicas do indivíduo, que se apre-
senta como mulher, não estão em conformidade com as carac-
terísticas que o seu nome masculino representa coletiva e indi-
vidualmente são suficientes para determinar a sua alteração. 
A distinção entre transexualidade e travestismo não é requisito 

para a efetivação do direito à dignidade. Tais fatos autorizam, 
mesmo sem a realização da cirurgia de transgenitalização, 
a retificação do nome da requerente para conformá-lo com 
a sua identidade social. Deram provimento (Apelação Cível 
nº 70030504070, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Rui Portanova, j. em 29.10.2009).

Apelação Cível. Retificação de Registro. Transexual não 
submetido à cirurgia de alteração de sexo. Modificação do 
prenome. Possibilidade. Autor submetido a situações vexa-
tórias e constrangedoras todas as vezes em que necessita 
se apresentar com o nome constante em seu Registro de 
Nascimento. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
Alteração do gênero biológico constante em seu registro 
de masculino para transexual sem ablação de genitália. 
Impossibilidade. Sentença reformada. Recurso conhecido e 
parcialmente provido (Apelação Cível nº 3976/2012, 1ª Vara 
Cível de Estância, Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 
Des.ª Maria Aparecida Santos Gama da Silva, Relatora, j. em 
09.07.2012).

Em caso semelhante, de relatoria da eminente 
Desembargadora Sandra Fonseca, esta egrégia Sexta 
Câmara Cível já teve a oportunidade de concluir:

Retificação de registro. Alteração do nome e do sexo. 
Transexualismo. Indivíduo que se sente e aparenta ser do 
sexo feminino. Tratamento hormonal. Respeito à integri-
dade moral e à dignidade humana. Situação excepcional 
que autoriza a retificação. Modificação que se recomenda 
a fim de evitar constrangimento público. Exclusão de patro-
nímico em prejuízo da identificação familiar. Impossibilidade. 
Pedido julgado improcedente. Recurso provido em parte. 1 
- O princípio da imutabilidade do registro conta com exce-
ções que facultam ao interessado a correspondente reti-
ficação desde que devidamente motivada a pretensão. 2 - 
Manifestado o distúrbio conhecido como transexualismo, já 
tendo sido alcançada pelo indivíduo a aparência de mulher, 
assim conhecido no meio social, em respeito à integridade 
moral e à luz do mandamento constitucional da dignidade 
humana, revela-se possível a alteração do prenome cons-
tante do registro civil, adequando-se à realidade dos fatos. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3 - Se o interes-
sado não se submeteu à intervenção cirúrgica de mudança 
de sexo, não se pode autorizar a alteração no registro civil 
neste particular, porque há riscos da segurança registrária em 
relação a terceiros. 4 - A retificação do nome autorizada pela 
Lei de Registros Públicos não permite a exclusão de patro-
nímico que não causa constrangimento ao indivíduo, em 
prejuízo da correspondente identificação familiar, podendo, 
nessa circunstância, ser alterado apenas o prenome (Apelação 
Cível 1.0232.10.002611-0/001, j. em 18.09.2012, publi-
cação da súmula em 28.09.2012) - destaquei.

Lado outro, ainda que as fotografias anexadas aos 
autos demonstrem que o apelante tem uma aparência 
feminina, o regular processamento do feito, com instrução 
probatória exauriente, revela-se indispensável para a 
correta solução da presente controvérsia. 

Somente após a avaliação de um profissional será 
possível analisar se, de fato, o apelante se identifica psico-
logicamente com o sexo oposto, sendo que a alegação 
de que é conhecido no meio em que vive como se fosse 
uma mulher, com a devida vênia, somente poderá ser 



sários para que se conceda a antecipação da tutela 
pretendida, suspendendo a cobrança do IPVA e da Taxa 
de Licenciamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0686.13.
010560-0/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Agravante: 
Estado de Minas Gerais - Agravado: José Nunes Siqueira - 
Interessado: José Nilson Campos - 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014. - Duarte de 
Paula - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DUARTE DE PAULA - Ajuizou José Nunes 
Siqueira, perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Teófilo Otoni, ação anulatória de negócio 
jurídico e cancelamento de registro de veículo automotor 
com pedido de antecipação de tutela em face do Estado 
de Minas Gerais e José Nilson Campos, alegando que 
adquiriu o veículo GM Chevrolet D10, placa MQC-6088, 
de José Nilson Campos, tendo, antes de finalizar o 
negócio, conduzido o veículo ao Setor de Vistoria da 1ª 
Delegacia Regional de Polícia Civil, a fim de averiguar 
o sistema de identificação do veículo (chassi e motor), 
ocasião em que não havia nenhum impedimento ou 
gravame. Diante disso, finalizada a compra do veículo, 
procedendo ao registro em 17.04.2012, bem como a 
quitação do IPVA, Taxa de Licenciamento e DPVAT, rece-
bendo, inclusive, o Certificado de Licenciamento Anual 
(CRLV/2013). Aduz que, no dia 12 de junho de 2013, 
recebeu notificação da 6ª Delegacia Regional de Polícia 
Civil de Guanhães, dando conta de que seu veículo 
estava recolhido no pátio daquele órgão; contudo, a 
caminhonete estava na sua posse. Feitas as averigua-
ções no órgão de trânsito, constatou-se que o veículo que 
estava apreendido possuía identificação original, contudo 
a caminhonete que adquiriu se encontrava com os sinais 
de identificação em tamanho, alinhamento, espaçamento 
irregulares, pelo que procedeu a autoridade policial à 
apreensão do seu veículo.

Por decisão de f. 48/41, o MM. Juiz a quo deferiu 
o pedido de tutela antecipada, determinando que seja 
suspenso o lançamento e a exigibilidade do crédito tribu-
tário relativo ao IPVA e à Taxa de Licenciamento, sendo 
esta a decisão agravada.

Inconformado, insurge-se Estado de Minas Gerais 
por meio deste agravo de instrumento, sendo indeferida a 
antecipação da tutela recursal (f. 81/82).

Registro de veículo - Vistoria - Aprovação - 
Apreensão posterior - Chassi - Identificação - 

Irregularidade - IPVA e Taxa de Licenciamento - 
Cobrança - Suspensão - Tutela antecipada 

em desfavor da Fazenda Pública - 
Requisitos - Presença - Possibilidade

Ementa: Ação declaratória. Cancelamento de registro de 
veículo. Veículo aprovado em vistoria do órgão de trân-
sito. Posterior comunicação de irregularidade. Apreensão 
por irregularidades na identificação do chassi do veículo. 
Suspensão do crédito tributário relativo ao IPVA e à 
Taxa de Licenciamento. Antecipação de tutela. Presença 
dos requisitos.

- A antecipação de tutela consiste na concessão imediata 
da pretensão deduzida pela parte na petição inicial, mas 
para tanto é imprescindível que haja prova inequívoca 
capaz de convencer da verossimilhança da alegação e, 
além disso, que haja fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação.

- Discutindo a ação anulatória a existência de falha do 
órgão de trânsito, consubstanciada na aprovação do 
registro e a transferência de propriedade, com emissão 
do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, 
após prévia vistoria, caracterizada está a verossimilhança 
das alegações e o perigo de dano irreparável neces-

definitivamente demonstrada mediante a produção de 
provas pericial e testemunhal.

Forçoso concluir pela presença das condições da 
ação, devendo ser assegurado o regular processamento 
do feito, com instrução probatória completa.

Dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença 
e determinar o regular prosseguimento do processo e, 
após a completa instrução probatória, outra sentença 
seja proferida com enfrentamento do mérito, segundo o 
elevado convencimento da MM. Juíza da causa.

Custas, ao final, na forma da lei. 

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Ressalvado meu enten-
dimento pessoal e aguardando a decisão de mérito para 
apreciar o pedido, neste momento concordo com o 
eminente Relator.

DES.ª SELMA MARQUES - Também ressalvo o meu 
entendimento pessoal e aguardo a decisão de mérito para 
apreciá-lo, conforme fez o eminente Revisor, para, neste 
momento, acompanhar o não menos eminente Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 
PARA CASSAR A SENTENÇA.

. . .
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O primeiro fundamento para a impossibilidade de 
concessão da tutela antecipada em desfavor da Fazenda 
Pública está prevista no art. 475 e seus parágrafos do 
Código de Processo Civil. 

O supracitado artigo prevê o reexame necessário, 
pois todas as decisões contrárias à Fazenda Pública estão 
sujeitas ao duplo grau de jurisdição, devendo a sentença 
prolatada ser reapreciada pelo Tribunal, pois não produ-
zirá seus efeitos até que seja confirmada pelo juízo ad 
quem. 

Acentuando-se sobre o § 1º do art. 475 do CPC, 
caso o magistrado de base não remeta os autos ao 
Tribunal, o próprio Tribunal deverá avocá-los, sendo que 
tal avocação é um mero ato administrativo do presidente.

Antonio Raphael Silva Salvador esclarece o tema 
sobre a impossibilidade de concessão de tutela anteci-
pada contra Fazenda Pública, ao fazer uma analogia 
entre a sentença definitiva e o julgamento provisório, 
asseverando que:

se nem a sentença de mérito está sujeita a produzir os seus 
efeitos de imediato, quem dirá um julgamento antecipado 
passível de revogação pelo Tribunal, pois, conforme o artigo 
475 do CPC, todas as decisões que forem improcedentes, 
de forma total ou parcial, contra a Fazenda Pública estarão 
sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Ainda mais 
quando se tratar de obrigações de pagar a quantia certa 
(Da ação monitória e da tutela jurisdicional antecipada. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 69).

Leia-se, a propósito do tema:

Apenas entendemos impossível a tutela antecipada concedida 
a favor de autor contra a União, o Estado e o Município, pois 
aí haveria, obrigatoriamente, pedido de reexame necessário 
se a concessão fosse em sentença final, o que mostra que não 
é possível, então, a tutela antecipada, que burlaria a proteção 
legal prevista no art. 475, II, do Código de Processo Civil 
(obra citada, p. 76).

Na posição de Francisco Conte:

[...] compreende-se que tanto o art. 475 do CPC é inviável 
para conceder a tutela antecipada, como também o art. 100 
da Carta Magna, tendo em vista que o provimento anteci-
patório não produzirá seus efeitos antes de confirmada pelo 
Tribunal e, no que preceitua o regime de precatórios, nas 
obrigações de pagar a quantia certa, o particular ficaria 
prejudicado, vez que é necessária uma sentença definitiva, o 
que inexiste no caso da antecipação de tutela, observando-se 
ainda que os bens públicos sejam impenhoráveis (A Fazenda 
Pública e a antecipação jurisdicional da tutela. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995. p. 369).

Desse modo, os argumentos contrários à concessão 
da tutela antecipada contra a Fazenda Pública são, em 
síntese, as sentenças prolatadas contra o ente público que 
estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, não produ-
zindo efeitos até serem confirmadas pelo Tribunal; e, por 
analogia, a decisão antecipatória de menor porte não 
teria aptidão para produzir nenhum efeito. Óbice à expe-
dição de precatório, pois a lei determina que a sentença 

Foram prestadas informações à f. 97 pelo MM. Juiz 
a quo, que informou o cumprimento do art. 526 do CPC 
pelo agravante e a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta às f. 88/90.
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
Pretende o agravante a reforma da decisão recor-

rida, sob o argumento de que não restaram demons-
trados os requisitos indispensáveis à concessão da 
medida liminar. Aduz ser inadmissível o deferimento da 
tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos termos 
da Lei nº 9.494/97.

Assinala-se, inicialmente, que, por se tratar o 
presente recurso de agravo de instrumento, analisar-se-á, 
apenas, a legalidade da r. decisão impugnada, sem aden-
trar o mérito da lide, que deverá ser decidido na ação 
principal em trâmite no Juízo a quo.

A tutela antecipada para ser pleiteada deve sempre 
preencher os requisitos autorizadores, quais sejam prova 
inequívoca e verossimilhança das alegações, para 
prevenir o dano ou fazer com que não ocorra. Assim, 
configurados os requisitos citados, o juiz deve antecipar 
os efeitos da tutela, dando prevalência à segurança jurí-
dica. 

No que tange ao posicionamento desfavorável à 
concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, 
uma parte da doutrina tem o entendimento que seria 
impossível a concessão da medida de urgência em face 
do Poder Público.

Destaca-se que a vedação para concessão da tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública se encontra esta-
belecida no art. 1º da Lei nº 9.494/97 c/c art. 1º, § 3º, 
da Lei nº 8.437/92 e art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, 
respectivamente, in verbis:

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 
e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e 
seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 
1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho 
de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de 
junho de 1992.

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder 
Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras 
ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que provi-
dência semelhante não puder ser concedida em ações de 
mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
[...]
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou 
em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 7º [...].
[...]
§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por 
objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 
mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 
ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qual-
quer natureza.
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colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiam decisões, 
julgando a Lei nº 9.494/1997 como inconstitucional.

Como se tratava de medida cautelar, o excelso 
Supremo Tribunal Federal deferiu a medida, para 
suspender ex nunc o seu efeito vinculante até o julga-
mento final da decisão. O julgamento final foi realizado 
em sessão no Plenário do STF, dia 1º de outubro de 2008, 
quando foi julgada a ADC nº 04, e confirmada a liminar 
concedida, sendo declarado constitucional o art. 1º da 
Lei nº 9.494/97. Com isso, deu ensejo à possibilidade 
de os juízes e tribunais anteciparem os efeitos da tutela 
contra o Poder Público, nos casos em que não incida o 
art. 1º da Lei nº 9.494/1997. 

Portanto, vedar a possibilidade da antecipação 
da tutela em face do Poder Público não resultaria na 
promoção do devido processo legal. Indeferir o pedido 
de antecipação, em um caso em que ela seria cabível 
e que preencha os requisitos necessários, impediria que 
tal garantia se concretizasse, ou seja, que a apreciação 
devida pelo Judiciário, por ter seu instituto de tutela 
desconsiderada, não se daria de forma plena. A apre-
ciação do dano ou ameaça ao direito deve ser concedida 
de forma a se encaixar de acordo com o caso. Se o fato 
necessita de uma apreciação da possibilidade de anteci-
pação da tutela, não se pode escusar, mesmo em detri-
mento de ser contra a Fazenda Pública, a possibilidade de 
aplicá-la. A prestação jurisdicional pode ser viabilizada 
de forma eficaz, promovendo a pacificação com justiça, 
estando assim de acordo com os preceitos constitucionais.

Assim, verificados os requisitos ensejadores para 
concessão da tutela antecipada, previstos no art. 273 do 
Código de Processo Civil, quais sejam a prova inequívoca 
e verossimilhança das alegações, perigo de dano irrepa-
rável e de difícil reparação, desde que observado o art. 1º 
da Lei nº 9.494/97, nada impede a sua concessão em 
face do Poder Público.

Portanto, caberá ao juiz, com redobrada prudência, 
ponderar adequadamente quanto aos bens e valores coli-
dentes e tomar a decisão em favor dos que, em cada 
caso, puderem ser considerados prevalentes.

No caso dos autos, não encontro elementos que 
justifiquem a reforma da decisão recorrida, estando 
presentes os requisitos necessários à concessão da tutela 
antecipada pretendida.

Isso porque, de fato, vislumbra-se que o veículo 
automotor Caminhonete, marca Chevrolet, modelo 
D-10, cor azul, ano 1979/79, chassi BC244NNJ25427, 
de placa MQC-6088, foi apreendido pela Polícia Civil 
em 11.07.2013 (auto de apreensão, f. 40), sendo arre-
cadado do agravado José Nunes Siqueira, por ter apre-
sentado irregularidades no seu sistema de identificação.

Nesse contexto, entendo que restou demonstrada, 
mediante prova inequívoca, a relevância das alegações 
do agravado, não tendo a parte agravante colacionado, 
ainda, prova suficiente capaz de infirmá-las.

tenha transitado livremente em julgado. E, por fim, o pres-
suposto negativo da irreversibilidade prevista no § 2º do 
art. 273 do CPC impediria a antecipação da tutela em 
face da Administração Pública.

Por outro lado, quanto aos argumentos neces-
sários para garantir a efetividade da corrente favorável 
da medida de urgência contra o Estado, vislumbra-se o 
entendimento de Leonardo José Carneiro da Cunha, de 
que: “as hipóteses que não estão elencadas na Lei de 
nº 9.494/1997 não podem ser objeto de vedação da 
tutela antecipada contra Fazenda Pública”.

Assim, entende que não há dúvidas quanto à possi-
bilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública:

Muito se discute sobre a submissão da decisão concessiva da 
tutela antecipada ao reexame necessário, quando contrária à 
Fazenda Pública, eis que satisfativa e antecipatória do mérito. 
A melhor solução é a que aponta para a não sujeição de tal 
decisão ao duplo grau obrigatório, porquanto não se trata de 
sentença. Haverá, isto sim, proibição de concessão da tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública nas hipóteses elen-
cadas na Lei nº 9.494/97, de que é exemplo a concessão de 
aumento ou extensão de vantagem a servidor público. Nesse 
caso, não se admite a antecipação de tutela, em razão de 
vedação legal que toma como premissas regras financeiras e 
orçamentárias. Em se tratando, no entanto, de caso em que 
seja permitida a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, 
não há razão legal para submeter a correspondente decisão 
ao reexame necessário (A Fazenda Pública em juízo. 11. ed. 
2013, p. 60).

Para José Roberto dos Santos Bedaque:

a garantia da tutela jurisdicional é de todo cidadão, sendo 
assim, possível a tutela antecipada contra o ente público 
nas situações em que estiverem presentes os requisitos do 
art. 273 do CPC, pois a proteção é única, não se justificando 
as restrições infraconstitucionais, como exemplo as Leis de 
nº 8.437/92 e 9.494/97 (Tutela cautelar e tutela antecipada: 
tutelas sumárias e de urgência - p. 247/248).

Assim, a Fazenda Pública está sujeita à antecipação 
de tutela, pois o reexame obrigatório não constitui empe-
cilho à antecipação. Nesses casos, o reexame necessário 
deverá ser compatibilizado com a decisão antecipatória, 
devendo ser realizada sem prejuízos ao particular. O 
reexame necessário será enfatizado sem detrimento das 
medidas decorrentes da antecipação de tutela, segundo 
acontece na liminar em mandado de segurança, que tem 
semelhante natureza jurídica.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento da Medida Cautelar na Ação Declaratória de 
Constitucionalidade nº 4º (ADC 4MC/DF), que versava 
sobre a antecipação de tutela contra Fazenda Pública, 
teve como Relator o Ministro Sidney Sanches, sendo certo 
que a Administração Pública estava sendo pressionada 
por inúmeras liminares que determinavam a incorporação 
imediata do vencimento dos servidores públicos, sem a 
devida cautela prevista no art. 100 da Carta Magna, 
sendo que os Tribunais de Justiça do País, além do 
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Verifico que o autor, ora agravado, procedeu ao 
registro da compra do veículo no Departamento de 
Trânsito do Estado de Minas Gerais, em 17.04.2012, 
conforme documentos de f. 32/33, o que demonstra ter 
adotado as providências legais naquele órgão para regu-
larização do veículo que adquiriu, sendo certo que as 
adulterações de chassi não foram percebidas nem mesmo 
pelo Detran/MG, que efetuou regularmente a transfe-
rência do veículo para o nome do autor, sem qualquer 
ressalva, emitindo o competente Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo - CRLV do exercício do ano de 
2013 (f. 35).

Com efeito, mesmo em análise provisória, entendo 
que deve ser mantida a decisão que acolheu a pretensão 
antecipatória da parte autora, suspendendo a exigibili-
dade do crédito tributário relativo ao IPVA e Taxa de 
Licenciamento. Não há dúvida de que o fundado receio de 
dano irreparável restou caracterizado, pois vislumbra-se 
a possibilidade de iminente prejuízo com a inscrição do 
débito em dívida ativa e a possibilidade de execução com 
atos expropriatórios que poderá sofrer a parte autora.

Destarte, estando configurados no caso em comento 
os requisitos da prova inequívoca e do fundado receio 
de dano irreparável ou de difícil reparação, infere-se ser 
cabível a antecipação dos efeitos da tutela, devendo ser 
mantida a r. decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a r. decisão agravada.

Custas recursais, pelo agravante, isento em virtude 
de disposição legal.

Votaram de acordo com o Relator as 
DESEMBARGADORAS HELOÍSA COMBAT e ANA 
PAULA CAIXETA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Mandato judicial - 
Outorgante analfabeto - Instrumento 

público - Necessidade - Procuração ad judicia - 
Ausência - Capacidade postulatória - Pressuposto 

processual - Constituição válida e regular do 
processo - Inexistência - Representação judicial - 

Regularização - Intimação - Descumprimento - 
Extinção do processo sem resolução de mérito

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização. Procu-
ração outorgada por analfabeto. Instrumento público. 
Imprescindibilidade. Regularização. Intimação. Descum-
primento. Pressuposto processual. Extinção do processo.

- O instrumento de mandato outorgado por pessoa 
analfabeta deve, necessariamente, revestir-se de forma 
pública, sendo lavrado perante tabelião de notas dotado 
de fé pública.

- Verificado que a procuração pública outorgada a 
procurador não autoriza a constituição de advogado, 
tampouco se mostra hábil a atribuir-lhe poderes de foro 
geral, tem-se por inexistente um instrumento de procu-
ração válido, o que torna patente a falta de represen-
tação processual e conduz à extinção do processo sem 
resolução de mérito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.10.012986-5/001 - Co-
marca de Muriaé - Apelante: Ana Rosa da Silva Feliciano 
representada por Evaristo Augusto Feliciano e por Maria 
Suely Feliciano - Apelado: Banco Mercantil Brasil 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 NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Antônio 
Bispo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO BISPO - Ana Rosa da Silva Feli-
ciano, representada por Evaristo Augusto Feliciano e 
Maria Suely Feliciano, apelou contra a v. sentença que 
julgou extinta a ação de indenização por danos morais 
c/c nulidade de débito e antecipação de tutela por ela 
ajuizada em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S.A.

Em suas razões, rebela-se a recorrente contra o 
entendimento do ilustre Sentenciante, aduzindo que a 
procuração pública de f. 26 é suficiente para permitir que 
sua procuradora a represente na presente ação.

Prossegue dizendo que a procuração juntada à 
f. 96, assinada a rogo, atende ao comando judicial para 
regularização da representação processual.

No que se refere ao mérito da ação, afirma que a 
instituição financeira ré não agiu no exercício regular de 
seu direito, haja vista que o banco firmou contrato com 
seu esposo e, em seguida, procedeu à negativação do 
nome do seu esposo, já falecido, agindo, portanto, de 
forma indevida.

Entende que tem direito ao acolhimento da sua 
pretensão inicial, inclusive com arbitramento de indeni-
zação por danos morais em patamar razoável, orientação 
esta já sedimentada em outros julgados exarados pelos 
Tribunais do País, colacionados na peça recursal.

Recurso recebido, f. 122.
Sem preparo, uma vez concedida a justiça gratuita 

ao apelante, f. 36.
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Indenização - Danos morais - Infidelidade 
conjugal - Diálogo eletrônico - Ausência de provas

Ementa: Apelação cível. Ação de reparação por dano 
moral. Alegação de infidelidade conjugal. Diálogo eletrô-
nico. Imputação de prática de ato ilícito indenizável. 
Ausência de comprovação. Ônus da prova. Art. 333, I, 
do CPC. Recurso não provido.

- A infidelidade conjugal, por si só, não é suficiente para 
a configuração de danos morais, não havendo nos autos 
provas que indiquem a intenção da ré de lesar o autor.

- Nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, 
incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato consti-
tutivo do seu direito.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0439.12.013059-6/001 - 
Comarca de Muriaé - Apelante: G.M.M. - Apelada: 
E.A.R. - Relator: DES. VEIGA DE OLIVEIRA

Contrarrazões às f. 123/137.
Conheço do recurso porque próprio e tempestivo.
Em análise dos autos, verifica-se que agiu acerta-

damente o Julgador monocrático, não havendo motivos 
para a pretendida reforma.

Sabe-se que, sendo a autora analfabeta, faz-se 
necessário que o instrumento de mandato seja revestido 
da forma pública, lavrado por tabelião de notas compe-
tente, que poderá atestar que a outorgante tem conheci-
mento e deseja conceder os poderes de representação a 
determinada pessoa.

Nesse sentido:

O instrumento de mandato outorgado por pessoa analfabeta 
deve, necessariamente, revestir-se de forma pública, sendo 
lavrado perante tabelião de notas dotado de fé pública. A 
procuração particular feita por analfabeto é inválida, sendo 
que qualquer pedido realizado por ele nos autos somente 
poderá ser analisado depois de corrigida a regularidade de 
representação (Ag 1.0378.11.001345-5/001).

Entretanto, verifica-se que a procuração pública 
outorgada à procuradora da autora, Sra. Mara Suely 
Feliciano, de fato, não a autoriza a constituir advogado, 
tampouco confere poderes sequer para foro geral, como 
discorreu o ilustre Magistrado a quo.

Segundo dispõe o art. 13 do Código de Processo 
Civil, deparando-se o julgador da causa com defeito na 
representação da parte autora, deve determinar que esta 
a regularize sob as penas da lei.

À f. 89, procedeu-se à intimação da autora para 
regularizar sua representação processual, discorrendo o 
Juízo de forma minuciosa sobre os defeitos então verifi-
cados; todavia, à f. 92, a determinação foi cumprida de 
forma equivocada.

A autora foi novamente intimada, à f. 93, para 
proceder à assinatura a rogo da procuração.

Não obstante a existência de manifestação da parte 
à f. 96, por já ter sido assinalada a imprescindibilidade 
do instrumento público, exigência esta não observada, o 
Juízo proferiu sentença extinguindo o feito, às f. 98/102, 
por considerar não ter sido sanada a irregularidade 
processual no prazo assinalado.

Como sabido, a ausência de capacidade postula-
tória conduz à extinção do feito por ausência de pressu-
posto de constituição e desenvolvimento válido e regular 
do processo: 

A capacidade de postulação em nosso sistema processual 
compete exclusivamente aos advogados, de modo que é obri-
gatória a representação da parte em juízo por advogado legal-
mente habilitado (art. 36). Trata-se de pressuposto proces-
sual, cuja inobservância conduz à nulidade do processo. Para 
que o advogado represente a parte no processo, há de estar 
investido de poderes adequados, que devem ser outorgados 
por mandato escrito, público ou particular (art. 38) (THEO-
DORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil, 
v.1, p. 100-294).

Assim, inexistindo instrumento de procuração válido 
nos autos, torna-se patente a falta de representação 
processual, o que conduz à extinção do processo sem 
resolução de mérito, uma vez que a capacidade postu-
latória representa pressuposto processual para a consti-
tuição válida e regular da ação:

A ausência do documento público que outorgue poderes 
ao patrono para a representação processual acarreta, na 
forma do art. 13, CPC, a intimação da parte para a regu-
larização; entretanto, quedando-se inerte, a regra proces-
sual é clara, deve ser decretada a nulidade do processo 
(Ap. 1.0713.10.007556-1/001).

Tendo em vista o descumprimento do comando 
judicial para regularização da representação judicial, 
é correta a decisão que extinguiu o processo sem reso-
lução de mérito, não havendo o que se reformar em 
grau recursal, restando, assim, prejudicada a análise dos 
demais termos do recurso.

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo a r. sentença pelos seus exatos termos 
e fundamentos, e aqui acrescentados.

Custas, pela apelante, estando suspensa a exigi-
bilidade, em face do benefício da assistência judiciária 
gratuita que lhe fora deferida.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PAULO MENDES ÁLVARES e EDISON 
FEITAL LEITE.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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A lei prevê, quase sempre, as consequências de toda infração 
dos deveres de direito de família, sejam conjugais, sejam 
parentais. Daí a opinião, que se alastrou, no sentido de não 
haver perdas e danos, ou de indenização, quando alguém 
faltasse aos seus deveres de Direito de Família, conjugais 
ou parentais. Tal opinião foi posta de lado, porque, além 
da infração e consequente sanção de Direito de Família, é 
possível haver causa suficiente para a indenização ou repa-
ração, com fundamento noutra regra de direito civil (direito das 
coisas, direito das sucessões, direito das obrigações). Desde 
que houve o dano, e é de invocar-se alguma norma relativa à 
indenização por ato ilícito, no sentido lato do direito das obri-
gações, ou da Parte Geral, cabe ao cônjuge ou ao parente 
a ação correspondente (Tratado de direito de família, p. 76, 
apud CARVALHO NETO, Inácio de. Responsabilidade civil no 
direito de família. Biblioteca de Estudos em Homenagem ao 
Professor Arruda Alvim. 4. ed., Editora Juruá, p. 289).

Mas a violação dos deveres conjugais não constitui, 
por si só, ofensa à honra e à dignidade do consorte, aptas 
a ensejar a obrigação de indenizar.

Sobre os danos morais, esclarece Sérgio 
Cavalieri Filho:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame sofri-
mento ou humilhação que, fugindo a normalidade, inter-
fira intensamente no comportamento psicológico do indi-
víduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu 
bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação 
ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do 
nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos até 
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e dura-
douras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indi-
víduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o 
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indeniza-
ções pelos mais triviais aborrecimentos (Programa de respon-
sabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2007, p. 80).

Fato é que a traição conjugal, por si só, não é 
suficiente para a configuração de danos morais, não 
havendo, nos autos, provas que indiquem a intenção da 
apelada de lesar o autor.

Se há grave humilhação e exposição pública do 
outro cônjuge ou companheiro, é cabível a pretensão 
indenizatória por danos extrapatrimoniais, o que não 
restou demonstrado pela prova documental correspon-
dente ao diálogo eletrônico de f. 26/37, tampouco pela 
prova testemunhal.

Em diálogo eletrônico com uma colega, a apelada 
afirma que está deixando sua casa, porque o apelante 
não estaria aceitando o fim do relacionamento (f. 27).

A testemunha L.N.M. afirmou que nunca ouviu 
comentários de que a ré traía o autor e não sabe dizer o 
nome da pessoa que supostamente estava com a apelada 
quando da separação (f. 134); a testemunha J.B.B. disse 
que a ré não explicou por que estava deixando o lar; que 
nunca viu a apelada com outra pessoa que não o autor 
e não sabe quem é a pessoa que supostamente estava se 
relacionando com ela (f. 135); por sua vez, a testemunha 
J.S., ouviu dizer que a ré sairia de casa; que ouviu um 

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, 10 de junho de 2014. - Veiga de 
Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - Cuida-se de recurso de 
apelação interposto por G.M.M. contra a r. sentença de 
f. 147/152, proferida pela Meritíssima Juíza de Direito 
da 4ª Vara Cível da Comarca de Muriaé, que, nos autos 
da “ação ordinária de indenização por dano moral por 
traição conjugal”, proposta pelo apelante em desfavor 
de E.A.R., julgou improcedente a pretensão inicial, 
condenando o autor ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, fixados em R$1.200,00, 
suspensa a exigibilidade na forma do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50, pois beneficiário da justiça gratuita.

Pelas razões de f. 154/158, aduz o apelante, em 
síntese, que a apelada, com quem conviveu em união 
estável por treze anos, abandonou o lar em 08.02.2011, 
deixando sob a sua guarda os dois filhos menores do 
casal. Alega que, através de diálogo eletrônico entabu-
lado entre a apelada e uma colega, descobriu a infide-
lidade conjugal da companheira, que estaria se relacio-
nando com outros homens, tratando-se de fato público 
no Município [...], o que lhe causou excessivo sofrimento, 
angústia e constrangimento. Entende que, ao contrário do 
entendimento da d. Sentenciante, não se trata de prova 
ilícita o diálogo eletrônico trazido aos autos, visto que 
tinha acesso à senha da apelada. Entende que a conduta 
ilícita da apelada está demonstrada, nos autos, por prova 
documental e testemunhal. Pugna pelo provimento do 
recurso e a reforma da sentença, para que seja julgado 
procedente o pedido de danos morais decorrentes do fato 
narrado nos autos.

Contrarrazões às f. 170/173.
É esse, em epítome, o relatório. Decido.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
Noticiam os autos que o autor, ora apelante, ajuizou 

ação de indenização por danos morais em face da ré/
apelada, sua ex-companheira, a qual, segundo alega, 
teria cometido infidelidade conjugal.

A meu ver, não merece reparo a sentença que 
julgou improcedente o pedido inicial.

Não se olvida que a vida em comum impõe 
certas restrições que devem ser observadas, merecendo 
destaque o dever de fidelidade nas relações conjugais, o 
qual pode, efetivamente, acarretar danos morais.

Nesse sentido, cabe transcrever lição de Pontes 
de Miranda:
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comentário de que ela ia a Brasília fazer uma prova da 
Polícia Federal; que a ré viajou e não voltou; que nunca 
tinha ouvido falar que a ré traía o marido (f. 136).

Não se mostra possível a condenação da ré/
apelada em danos morais em decorrência da suposta infi-
delidade conjugal.

A esse respeito, colhe-se da jurisprudência:

Ação ordinária de indenização por danos morais. Prática de 
adultério. Reconhecimento da culpa afastada. Dano moral. 
A orientação da jurisprudência gaúcha é no sentido da irre-
levância da aferição da culpa quando da separação judi-
cial, uma vez que a eventual infração cometida por um 
dos cônjuges decorre da natural deteriorização da relação 
conjugal. A prática de adultério por qualquer dos cônjuges 
gera tão somente a dissolução da sociedade conjugal, com 
os seus reflexos, não gerando dano moral indenizável à 
parte ofendida. Apelo não provido (TJRS - Apelação Cível 
nº 70026555177 - Oitava Câmara Cível - Relator: Des. 
Claudir Fidelis Faccenda - Data do julgamento: 30.10.2008).

Nesse contexto, não se olvida da inevitável dor 
sofrida pelo autor com a ruptura da união estável mantida 
com a ré, mas tal fato não autoriza a indenização por 
danos morais.

Com tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigi-
bilidade, na forma do art. 12 da Lei nº 1.060/50, pois 
beneficiário da assistência judiciária.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES MARIÂNGELA MEYER e VICENTE 
DE OLIVEIRA SILVA.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Sucessão - Herdeiro - 
Exclusão - Indignidade - Abandono - 

Art. 1.814 do Código Civil de 2002 - Hipótese 
não prevista - Rol taxativo - Interpretação 

extensiva - Inadmissibilidade - 
Impossibilidade jurídica do pedido

Ementa: Apelação cível. Sucessões. Exclusão por indigni-
dade. Abandono. Hipótese não prevista no rol taxativo do 
art. 1.814 do Código Civil de 2002. Impossibilidade jurí-
dica do pedido.

- Por importar inequívoca restrição ao direito de herança 
garantido pelo art. 5º, XXX, da Carta Magna, não se 
pode conferir interpretação extensiva aos atos de indig-
nidade descritos no rol do art. 1.814 do Código Civil 
de 2002, razão pela qual só é juridicamente possível o 
pedido de exclusão de herdeiro da sucessão que tenha 

por lastro uma das hipóteses taxativamente previstas 
nesse preceito legal.

- Como o alegado abandono (econômico-financeiro, 
social, afetivo ou psicológico) não se enquadra em 
nenhum dos casos legalmente previstos para a configu-
ração da exclusão por indignidade do sucessor, ainda 
que condenação haja pelo crime do art. 133 do Código 
Penal, inexorável o reconhecimento da impossibilidade 
jurídica do pedido lastreado apenas nesse dito abandono.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.12.016937-4/001 - 
Comarca de Contagem - Apelante: A.M.A. - Apelados: 
R.A., F.R.A. e A.L.G.A. - Relator: DES. PEIXOTO 
HENRIQUES

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 e à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014. - Peixoto 
Henriques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEIXOTO HENRIQUES - Como dá conta 
o relatório lançado nos autos, cuida-se de apelação 
(f. 22/29), interposta por A.M.A. contra sentença 
(f. 20/21) da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Família 
e Sucessões da Comarca de Contagem, que, dirimindo 
“ação de exclusão de herdeiros por indignidade” por ela 
ajuizada em face de R.A., F.R.A. e A.L.G.A., indeferiu a 
petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento de 
mérito, nos termos do art. 267, I, c/c o art. 295, I, e seu 
parágrafo único, III, ambos do Código de Processo Civil, 
assim o fazendo, ao fundamento de que “as hipóteses 
dos arts. 1.814, 1.962 e 1.963 do Código Civil são taxa-
tivas, e não houve comprovação que as fundamentasse; 
portanto, trata-se de pedido juridicamente impossível”.

Em linhas gerais, sustenta a autora/apelante (avó 
paterna): que tão logo nasceu o já falecido S.L.G.A., seus 
pais, os réus R.A. e A.L.G.A., entregaram-no aos seus 
cuidados, tendo ela “dele cuidado, lhe dado a atenção, o 
amor e o carinho que toda criança e toda pessoa neces-
sita para formar-se como pessoa e cidadão”; que os 
pais do falecido o abandonaram quando ele ainda era 
criança de colo, tendo ela dele cuidado até o dia 18 de 
fevereiro de 2012; que “o falecido deixou um pequeno 
lote de terreno na cidade de Santana do Paraíso, oportu-
nidade em que os pais se apresentaram para exigir o que 
dispõe a ordem da vocação hereditária no art. 1.829, 
II, do Código Civil brasileiro”; que a d. Sentenciante, ao 
analisar o pedido inicial, “deixou de fazê-lo segundo as 
normas hermenêuticas de interpretação, limitando-se à 
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letra fria da lei”; que “o legislador não consegue prever 
todas as circunstâncias e possibilidades a que a vida 
humana está exposta”; que, no caso em espécie, “não 
há como não indignar-se que uma mãe, vejamos uma 
mãe, abandone um filho em tenra idade como se fosse 
um papel amassado e dele nunca busque sequer infor-
mações para saber se come, se vive, se passa frio, se tem 
saúde, se tem escola”; que “toda a carência deste filho 
foi suprida” por ela; que o caso versado é análogo ao 
que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, “que 
condenou um pai a indenizar uma filha reconhecida 
tardiamente em R$200,000,00 (duzentos mil reais) por 
abandono afetivo”; que, na presente demanda, “o filho 
foi gerado e nasceu”, e os seus pais, logo em seguida, 
entregaram-no para que a avó paterna dele cuidasse, 
“o que foi feito até o dia de sua morte, que se deu por 
autoextermínio”; que “não custa especular que esta forma 
de se exilar da vida tenha relação de causa e efeito com o 
abandono afetivo sofrido pelo de cujus”; que, “se ele não 
era filho, se com ele não foi entabulada qualquer relação 
filial, afetiva e amorosa, qual a razão ética e moral para 
se buscar, com sua morte, aquinhoar-se de seus bens?”; 
que os pais “abandonaram o filho por 38 (trinta e oito) 
anos, não tendo sequer buscado contribuir para sua 
formação psicológica, física, ética, moral, educacional 
e cultural, não sendo justo que agora, quando ele não 
mais povoa o mundo dos vivos, eles venham buscar os 
seus bens”; que “o melhor ensino de direito - e parece 
ter sido aquele que orientou a Ministra Nancy Andrighi 
[no referido caso do STJ] - orienta o operador do direito 
que, no conflito entre a lei e o direito, ele deve esco-
lher ficar com o direito, porque este é um valor maior do 
que a norma”, mas, “quando o conflito for entre o direito 
e a justiça, não se deve ter dúvidas, deve-se escolher a 
justiça, porque esta não é só maior do que o direito, mas 
resume a existência digna entre as pessoas, as coisas 
e tudo o que merece disciplina na vida”; que “não se 
deve conferir o direito como um ato de caridade, mas 
de justiça”; que “assumiu o neto e dele não abriu mão”, 
não recebendo qualquer ajuda dos pais para criá-lo; 
que “o deferimento do direito aos pais [...] pode até ser 
legal, porque é assim que está cravado na norma, mas 
decente, ético e justo não é”; que, na decisão atacada, 
afirmou a d. Sentenciante que se trata de um rol taxativo; 
que, “conformasse simplesmente com a lei, soaria desne-
cessário provocar a jurisdição para buscar tão somente 
a confirmação literal”; que o que se pretende, “e aí 
devemos buscar, é a jurisdição, é para saber o que é justo 
e o que não é segundo os fenômenos sociais, quando 
a lei se apresenta pobre para iluminar os fatos”; que “o 
brocardo jurídico afirma que basta entregar ao juiz o fato 
para que ele lhe dê o direito”; que “a recorrente criou o 
neto por exatos 38 (trinta e oito) anos, sem colaboração 
direta ou indireta de ninguém, e muito menos de seus 
pais”; que “os pais que sempre foram ausentes, negli-
gentes na criação do falecido, agora desejam invocar, 

em seus favores, o direito contido na vocação hereditária 
contida no art. 1.829, II, do Código Civil brasileiro”; que, 
no conflito entre a lei e o direito, deve-se preferir o direito, 
e este está com ela, visto que “foi quem se dedicou por 
exatos 38 (trinta e oito) anos na criação do falecido, 
tendo, por consequência disto, direito aos bens que este 
amealhou em vida e deixou com sua morte”; que os pais 
do falecido nem sequer a procuraram “para saber se o 
falecido deixou alguma dívida”; que “eles estão interes-
sados somente no saldo positivo da existência dele”; que 
“a milenar proteção da família como instituição, unidade 
de produção e reprodução dos valores culturais, éticos, 
religiosos e econômicos, dá lugar à tutela essencial-
mente funcionalizada à dignidade de seus membros, em 
particular, no que concerne ao desenvolvimento da perso-
nalidade dos filhos”; que “o direito passou a entender e 
aceitar a família como entidade mais complexa do que 
a formação exclusivamente biológica, ligada primordial-
mente pela afetividade existente entre seus integrantes”; 
que assim, “quando é provada a inexistência de afeti-
vidade, cumpre, por bem das instituições familiares, 
sancionar, de alguma forma, o seu infrator, sob pena de 
esse princípio perder sua simbologia e sua essência”; que 
“todo integrante de uma família tem obrigações entre si; 
entretanto, a existência do afeto faz com que o cumpri-
mento do que lhe foi imposto normativamente ocorra de 
forma simples e livre de traumas”; que, “muito embora 
se tenha demonstrado que o direito de família declina 
para a cultura da afinidade, independentemente dos 
laços biológicos, a afetividade é dever imposto aos pais 
em relação aos filhos e destes em relação àqueles, ainda 
que haja desamor ou desafeição entre eles”; que “é certo 
que o dever de assistir aos filhos e estes aos pais, quando 
necessário, independe da existência de amor ou mesmo 
de afetividade entre eles, conforme determinam os arts. 
227 e 229 da Constituição Federal”; no entanto, “o fato 
de cumprir com as obrigações determinadas pela legis-
lação não necessariamente corresponde à existência de 
afetividade entre os membros familiares”; que “os direitos 
à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profis-
sionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, 
convivência familiar e social são obrigações estabele-
cidas tanto pela Constituição Federal, como pela legis-
lação infraconstitucional, que, caso descumprido, enseja 
crime de abandono, acarretando a responsabilidade 
civil e penal”; que “a afetividade vai além de obrigações 
legais, é o sentimento que liga os membros da família”; 
que “o afeto é oriundo da convivência frequente entre os 
membros da família, não necessariamente ligados através 
da biologia”; que “a falta de convívio na família por um 
dos membros, como é o caso de inexistência de estado de 
filho, acarreta a sua desconsideração da entidade fami-
liar”; que, “ante a falta de convívio com a entidade fami-
liar e a consequente ausência de afeto, o herdeiro inevi-
tavelmente ficará impossibilitado de concorrer à sucessão 
junto com os demais membros da família, sendo este o 
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mesmo entendimento utilizado na indenização do pai 
por abandono afetivo”; que, no caso, “não só o direito, 
como a melhor justiça, é o reconhecimento da indigni-
dade dos pais do falecido para herdar os bens que em 
vida ele adquiriu”; que “um fato como este não pode se 
limitar a mera relação consanguínea”; que “a justiça é 
mais ampla do que o simples texto normativo”; que “não 
há dúvidas de que o caso é inédito”, mas este Tribunal 
“ocupa o papel de vanguarda do pensamento jurídico 
nacional, razão pela qual não deve se omitir de distribuir 
o direito ao caso concreto, o que, nesta questão espe-
cífica, limita-se ao reconhecimento” do seu direito “em 
amealhar os bens deixados pelo de cujus, por ser ela 
quem o criou por exatos 38 (trinta e oito) anos sem o 
concurso dos” pais; e, por derradeiro, que “o caso, como 
dito alhures, é o típico de abandono de incapaz”.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de se 
cassar a decisão fustigada, para determinar o retorno 
dos autos à origem, com o prosseguimento da demanda, 
recebendo a regular instrução processual. E, em caso 
de julgamento do processo nas condições em que se 
encontra, clama pelo provimento do apelo, para decretar 
a indignidade dos pais do falecido, reconhecendo o seu 
direito de “herdar os bens por ele deixados, por ser ela, 
quem durante todo este tempo, exerceu com realeza e 
galhardia o papel de mãe de fato”.

Dispensável o preparo (art. 511, § 1º, in fine, CPC).
Sem contrarrazões.
Ratificada a sentença (f. 30).
A d. PGJ/MG preferiu abster-se (f. 38/39-TJ).
Fiel ao breve, dou por relatado.
Conheço do recurso, eis que presentes se fazem 

os pressupostos para declarar vencido seu juízo 
de admissibilidade.

Data venia, o apelo não merece provimento.
Apresentando-se como avó paterna de S.L.G.A. 

que “faleceu nesta cidade de Contagem no dia 18 de 
janeiro último (2012), vítima de autoextermínio” (f. 2), a 
autora/apelante ajuizou esta “ação ordinária de exclusão 
de herdeiros por indignidade” contra os pais e a irmã 
do falecido, dizendo que “o falecido foi submetido ao 
abandono quando contava com apenas 2 (dois) anos de 
vida, tendo, por força de sentença judicial, sido entregue 
à autora para que lhe conferisse os cuidados necessá-
rios de modo a suprir a deficiência que demonstraram 
os pais biológicos” (f. 3), tendo, após discorrer acerca 
do “descumprimento do dever de família em razão da 
ausência de afetividade”, requerido a procedência da 
ação “para ver decretada a exclusão dos pais biológicos 
do falecido do direito de participar da partilha dos bens 
por ele deixado em razão de sua morte” (f. 10).

Ao argumento de que “as hipóteses dos arts. 
1.814, 1.962 e 1.963 do Código Civil são taxativas e 
que não houve comprovação que as fundamentasse; 
portanto, trata-se de pedido juridicamente impossível”, a 
d. Sentenciante indeferiu a inicial e extinguiu o processo 
sem resolução de seu mérito, assim o fazendo com base 

no art. 267, I, c/c o art. 295, I, parágrafo único, II, ambos 
do CPC (f. 21).

Conforme faz prova a “Certidão de Óbito” de f. 14, 
S.L.G.A. faleceu aos 18.01.2012, quando contava com “40 
anos de idade”, não deixando filhos, nem testamento (f. 14).

Pois bem.
Ensina Caio Mário da Silva Pereira:

O Código de 1916 delimitou a exclusão do herdeiro esta-
belecendo com rigor os seus requisitos, erigida ela em impe-
dimento ou obstáculo a que o herdeiro receba a herança. 
Ela opera como se fosse uma deserdação tácita, pronun-
ciada pela Justiça, em casos previamente estabelecidos. 
O novo Código Civil manteve, em linhas gerais, a disci-
plina da lei anterior, com as alterações que serão oportuna-
mente sublinhadas.
Não obstante a precisão ontológica, os autores mantêm a 
velha designação (indignidade), salientando, entretanto, o 
seu caráter excepcional e estrito. Acrescente-se a isto que é 
taxativa (numerus clausus) a sua enumeração legal; e raras 
são as hipóteses de sua incidência.
Segundo o princípio vigente (Código Civil, art. 1.814), 
somente tem cabida, incorrendo o herdeiro em atentado 
contra a vida ou contra a honra do de cujus, ou em atentado 
contra a sua liberdade de testar. O novo Código Civil, dife-
rentemente do anterior, também admite a exclusão, em certos 
casos, quando a vítima do ato de indignidade seja parente 
na linha reta, cônjuge ou companheiro do de cujus (PEREIRA, 
Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil - Direito das 
sucessões. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 6, p. 36-37 - 
Grifei).

A seu turno, diz Salomão de Araújo Cateb:

Exige o texto legal a exata caracterização de uma das hipó-
teses previstas pelo art. 1.814 para a exclusão do herdeiro 
por indignidade.
[...]
A indignidade, sendo uma pecha em que incorre o herdeiro, 
fazendo-o perder o havido, só pode ser aplicada naqueles 
casos previstos em lei: pouco importa o desagrado praticado 
pela nora, a sogra não poderá excluí-la, senão nos casos 
previstos em lei (CATEB, Salomão de Araújo. Direito das 
sucessões. 7. ed. São Paulo: Atlas, p. 90-91).

Por importar inequívoca restrição ao direito de 
herança garantido pelo art. 5º, XXX, da Carta Magna, 
não se pode conferir interpretação extensiva aos atos de 
indignidade descritos no rol do art. 1.184 do CC/2002, 
razão pela qual só é juridicamente possível o pedido 
de exclusão de herdeiro da sucessão que tenha por 
lastro uma das hipóteses taxativamente previstas nesse 
preceito legal.

Eis os exatos termos do art. 1.814 do CC/2002:

Art. 1.814. São excluídos da sucessão os herdeiros 
ou legatários:
I - que houverem sido autores, coautores ou partícipes de 
homicídio doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja 
sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente 
ou descendente;
II - que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor 
da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, ou 
de seu cônjuge ou companheiro;
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Exceção de pré-executividade - Cédula de crédito 
industrial - Obrigação do avalista - Natureza 
cambial - Prescrição do título - Extinção da 
obrigação - Contrato de abertura de crédito 

fixo - Fiador - Interrupção da prescrição 
pelo ajuizamento de busca e apreensão 
contra devedor principal - Art. 204, § 3º, 

do Código Civil - Inteligência - Intimação do 
garantidor - Ausência de citação - Ilegitimidade 

passiva - Expropriação - Impossibilidade - 
Agravo - Inépcia da peça recursal - Inocorrência

Ementa: Agravo de instrumento. Exceção de pré-executi-
vidade. Cédula de crédito industrial. Avalista. Contrato de 
abertura de crédito fixo. Fiador. Interrupção da prescrição 
pelo ajuizamento de busca e apreensão contra devedor 
principal. Intimação do garantidor. Ausência de citação. 

- Às cédulas de crédito aplicam-se as disposições da 
LUG, sendo o prazo prescricional de três anos a partir 
do vencimento.

- A obrigação do avalista é de natureza cambial, pelo que 
se extingue com a prescrição do título.

- A mera intimação do avalista para ciência da demanda 
de busca e apreensão não tem o condão de interromper 
a prescrição do título de crédito. 

- Em relação ao contrato de crédito, a interrupção da 
prescrição produzida contra o devedor principal prejudica 
o fiador, nos termos do art. 204, § 3º, do Código Civil.

- Não tendo havido regular citação dos fiadores, estes 
não são partes legítimas no processo, não podendo sofrer 
qualquer ato expropriatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0378.05.
017697-3/001 - Comarca de Lambari - Agravantes: 
Dirce de Melo Ferreira e outro, José Nivaldo Ferreira - 
Agravado: Banco do Brasil S.A. - Interessada: Audrey de 
Melo Ferreira, firma individual - Relator: DES. AMORIM 
SIQUEIRA

III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou 
obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus 
bens por ato de última vontade.

Na espécie, repita-se, a autora/apelante (avó 
paterna) reclama a decretação da exclusão dos pais de 
S.L.G.A. da sucessão apenas pelo fato de eles o terem 
abandonado, deixando-o para que ela o criasse desde os 
seus 2 (dois) anos de idade, sem lhe prestar qualquer tipo 
de auxílio, fosse econômico-financeiro ou fosse social, 
afetivo ou psicológico.

Data maxima venia, o alegado abandono, ainda 
que condenados tivessem sido os pais pelo crime do 
art. 133 do CP, não se enquadra em nenhum dos casos 
legalmente previstos para a configuração da indignidade 
de um sucessor.

Logo, é realmente juridicamente impossível 
o pedido.

Em amparo da sentença recorrida e do aqui alinha-
vado, permito-me colacionar os seguintes precedentes do 
eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Declaração de indignidade de herdeiro. Carência de ação 
por impossibilidade jurídica do pedido. As causas que auto-
rizam a exclusão de herdeiro ou legatária da sucessão estão 
taxativamente enumeradas no art. 1.595 do CCB, consti-
tuindo numerus clausus, e não admitem interpretação exten-
siva. Nelas não se enquadra o pretenso abandono material 
que o réu teria praticado em relação ao autor da herança. 
Negaram provimento (Apelação Cível nº 70003186897 - 7ª 
Câmara Cível - TJRS - Relator: Des. Luiz Felipe Brasil Santos - 
Data do julgamento: 27.02.2002).

Apelação cível. Ação declaratória de indignidade de herdeiro. 
- As hipóteses legais de indignidade são taxativas e não 
comportam ampliação ou interpretação extensiva. Os fatos 
narrados na inicial não se enquadram em nenhuma das hipó-
teses legais. Negaram provimento à apelação (Apelação 
Cível nº 70013245972 - 8ª Câmara Cível - TJRS - Relator: 
Des. Rui Portanova - Data do julgamento: 20.07.2006).

Apelação cível. Exclusão da sucessão por indignidade. 
Art. 1.814, II, do CPC. Ausência de condenação criminal. 
Impossibilidade jurídica do pedido. - O reconhecimento da 
indignidade do herdeiro pela prática de crimes como calúnia, 
difamação ou injúria perpetrados contra o extinto, seu cônjuge 
ou companheiro exige, consoante o disposto no art. 1.814, 
II, do CPC, prévia condenação no juízo criminal. Manutenção 
da sentença que extinguiu o feito, na forma do art. 267, VI, do 
CPC. Apelação desprovida (Apelação Cível nº 70046924858 
- 8ª Câmara Cível - TJRS - Relator: Des. Ricardo Moreira Lins 
Pastl - Data do julgamento: 22.03.2012).

A propósito, a carência de ação por impossibili-
dade jurídica do pedido quando este não se enquadra 
no rol taxativo legalmente estipulado já foi reconhecida 
pelo col. Superior Tribunal de Justiça, como dão conta, 
exempli gratia, o AgRg na MC nº 14.946/RJ, 1ª T/STJ, 
Rel.ª Min.ª Denise Arruda, DJe de 09.02.2009, e o 
REsp. nº 700.114/MT, 1ª T/STJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 
14.05.2007.

Isso posto, nego provimento ao apelo.

Sem custas recursais (art. 10, I, LE nº 14.939/03).
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES OLIVEIRA FIRMO e 
WASHINGTON FERREIRA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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que o prazo foi interrompido pelo ajuizamento da ação 
de busca e apreensão. 

Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Compulsando os autos, observa-se que os agra-

vantes são avalistas em duas cédulas de crédito indus-
trial e fiadores em um contrato de abertura de crédito fixo, 
contraídos para a aquisição de equipamentos, a saber, 
impressoras, dados em alienação fiduciária em garantia 
das obrigações. Diante do inadimplemento do devedor 
principal, o banco agravado ajuizou ação de busca e 
apreensão, requerendo, na inicial, a intimação dos agra-
vantes para tomarem ciência da demanda. 

Inicialmente, tendo o agravado tecido argumentos 
preliminares, incumbe analisá-los. Razão não assiste ao 
agravado, no tocante à inépcia da petição do agravo de 
instrumento. Isso porque o recorrente ofereceu, junto à 
peça, os documentos considerados essenciais nos termos 
da legislação processual. Não obstante, observa-se que, 
ao contrário do arguido pelo agravado, a minuta da 
objeção de pré-executividade instruiu o presente agravo, 
consoante se vê às f. 70/78-TJ. Além disso, insta salientar 
que o efeito suspensivo contra o qual se insurge o agra-
vado não decorre da objeção de pré-executividade, mas 
da disciplina processual do agravo de instrumento, que 
autoriza a concessão da suspensão da decisão agravada, 
quando presentes os requisitos para tanto.

Lado outro, alega o agravado que a matéria 
aduzida na objeção depende de produção de prova, pelo 
que não se pode conhecer da exceção de pré-executivi-
dade. Sem razão, também nesse ponto, o recorrido. Os 
agravantes alegam ilegitimidade passiva em razão da 
prescrição, matéria unicamente de direito, que prescinde, 
no caso, de dilação probatória, bastando para a análise 
os documentos que já se encontram nos autos. 

Assim, afastadas as preliminares, passo à análise do 
mérito. 

Alegam os agravantes que, não tendo sido citados 
para integrar a lide, ocorreu a prescrição dos títulos, pelo 
que está extinta sua responsabilidade.

Pois bem. Tenho que incumbe analisar separada-
mente a matéria no tocante aos títulos de crédito e ao 
contrato de crédito bancário, dada a diversa natureza 
jurídica das obrigações assumidas em cada um. 

Primeiramente, é cediço que a cédula de crédito 
industrial, regida pelo Decreto-Lei nº 413, de 9 de janeiro 
de 1969, constitui título executivo extrajudicial. Em decor-
rência da disposição do art. 52 do decreto-lei supra-
mencionado, “aplicam-se à cédula de crédito industrial 
e à nota de crédito industrial, no que forem cabíveis, as 
normas do direito cambial”. 

Dessa feita, cabe em relação aos títulos ora sob 
exame a incidência das disposições da Lei Uniforme de 
Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966, inclusive 
no que tange ao prazo de prescrição para a cobrança. 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª 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, 3 de junho de 2014. - Amorim 
Siqueira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AMORIM SIQUEIRA - Trata-se de agravo 
de instrumento interposto por Dirce de Melo Ferreira e 
José Nivaldo Ferreira contra a decisão de f. 104/112-TJ, 
proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de 
Lambari/MG, nos autos da “ação de depósito/execução” 
movida pelo Banco do Brasil S.A. 

O Magistrado rejeitou a exceção de pré-executivi-
dade interposta pelos agravantes, ao fundamento de que 
se trata de títulos executivos líquidos, certos, exigíveis e 
não prescritos, sendo os excipientes partes legítimas para 
figurar no polo passivo. 

Sustentam os recorrentes, em síntese, que nunca 
foram citados na ação que o banco recorrido move 
contra Audrey de Melo Ferreira e somente vieram a ter 
ciência desta quando tiveram pedido de bloqueio de 
seus bens, já transcorrido o prazo para se defenderem. 
Afirmam que jamais fizeram parte da demanda e, desse 
modo, não podem ser expropriados de seus bens sem 
que lhes seja oportunizada a apresentação de defesa. 
Argumentam que os títulos nos quais são garantidores 
por aval e fiança estão prescritos, uma vez que o reque-
rido deixou de incluí-los no polo passivo da demanda e, 
assim, a prescrição em relação a eles não foi interrom-
pida pelo ajuizamento da ação. Diante disso, requerem 
que a exceção de pré-executividade seja acolhida para 
declarar a ilegitimidade de ambos os agravantes, bem 
como a prescrição dos títulos que compõem o processo 
de execução. 

Postularam o recebimento do recurso no efeito 
suspensivo e o seu provimento para reformar a 
decisão agravada.

Efeito suspensivo indeferido às f. 126/126-v.-TJ. 
Em contraminuta, alega o agravado que não foram 

preenchidos os requisitos para a concessão de efeito 
suspensivo ao agravo. Aduz que os recorrentes não 
juntaram, nos autos do agravo, petição de exceção de 
pré-executividade nem comprovação da alegação de 
ilegitimidade passiva. Acrescenta que não pode a exceção 
de pré-executividade causar a suspensão da execução, 
que somente pode dar-se nas hipóteses do art. 791 do 
CPC. Ressalta que é necessário prova pré-constituída 
para a interposição da objeção, uma vez que os argu-
mentos que dependam de dilação probatória devem ser 
arguidos em sede de embargos. Sustenta que, no caso, a 
alegação de ilegitimidade passiva depende de produção 
de provas. Alega que não ocorreu a prescrição, uma vez 
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É certo que, ao menos em relação aos devedores 
principais, ocorreu a suspensão do prazo prescricional, 
pelo ajuizamento da busca e apreensão na data de 
30.03.2005.

Entretanto, tenho que tal suspensão não alcança os 
avalistas dos títulos executivos extrajudiciais. Isso porque 
a obrigação assumida é cambiária e se extingue com a 
prescrição do título, diante da previsão do art. 71 da LUG, 
que dispõe: “A interrupção da prescrição só produz efeito 
em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita”.

A jurisprudência é farta no sentido de que a inter-
rupção da prescrição para o devedor principal não 
alcança os avalistas.

Nesse sentido:

Embargos à execução. Cédula de crédito rural pignoratícia 
e hipotecária. Interveniente garantidor. Demora na citação. 
Prescrição intercorrente. Extinção do processo executivo. 
- Há que se reconhecer a prescrição intercorrente, quando 
a demora da citação do interveniente garantidor da cédula 
rural se der por desídia do exequente, a teor do disposto no 
art. 219, § 4º, do Código de Processo Civil. - A interrupção 
da prescrição em virtude da citação do devedor principal não 
alcança o interveniente garantidor, nos termos do que dispõe 
o art. 71 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) 
(Apelação Cível 1.0707.08.164239-9/001, Rel. Des. Alvimar 
de Ávila, 12ª Câmara Cível, j. em 25.08.2010, publicação 
da súmula em 16.09.2010).

Importa salientar que, no caso em tela, não foi reali-
zada a citação dos avalistas, mas apenas sua intimação, 
conforme se observa da f. 45-TJ. Desta feita, não tendo 
havido a citação dos avalistas, tenho que sua obrigação 
cambiária se extinguiu pela prescrição.

Isso porque a mera intimação não tem o condão de 
interromper a prescrição, visto que, consoante disposto 
no art. 234 do Código Civil, a intimação visa apenas 
cientificar de algum fato ou ato: 

Art. 234 - Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 
dos atos e termos do processo, para que faça ou deixe de 
fazer alguma coisa.

Em contraste, o art. 219 expressamente elenca a 
interrupção da prescrição como um dos efeitos da citação.

Art. 219 - A citação válida torna prevento o juízo, induz litis-
pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada 
por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e inter-
rompe a prescrição.

Comparando-se os dois artigos supratranscritos, 
observa-se que, caso desejasse o legislador que a pres-
crição restasse interrompida também pela intimação, teria 
expressamente previsto tal hipótese. Assim, observa-se 
que, na ausência de previsão expressa, não se pode 
concluir que a mera intimação interrompe a prescrição.

Nesse contexto, conclui-se que, ocorrida a pres-
crição para os avalistas, deve ser acolhida a exceção de 
pré-executividade nesse ponto.

Dispõe o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 que 
“todas as ações contra aceitante relativas a letras pres-
crevem em 3 (três) anos a contar de seu vencimento”, 
sendo este o prazo a ser considerado no exame da 
questão em tela. 

Nesse sentido, é o entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Cédula de crédito 
industrial. Prescrição trienal. Precedentes. Não provimento. 1. 
‘Em se tratando de cédula de crédito industrial, o prazo pres-
cricional incidente na espécie é o de três anos, previsto na 
Lei Uniforme. Precedentes’ (AgRg no REsp 207.746/SP, Rel. 
Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 
15.09.2009, DJe 05.10.2009) 2. Agravo regimental a que se 
nega provimento (AgRg no Ag 1194953/MG, Rel.ª Ministra 
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 14.05.2013, DJe 
de 28.05.2013).

Comercial e processual. Prescrição. Cédula de crédito indus-
trial. I - Em se tratando de titulo cambial ou cambiariforme 
não se aplica, quanto a prescrição, a regra de direito comum 
(arts. 176 ou 177 Código Civil), mas o prazo regulado na 
Lei Uniforme. II - Recurso não conhecido (STJ - REsp 78706 
SP 1995/0057029-7, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, j. 
em 21.05.1996, T3 - Terceira Turma, DJ de 01.07,1996, 
p. 24.050).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal 
de Justiça:

Apelação cível. Monitória. Ação pessoal. Cédula de crédito 
industrial. Inaplicabilidade do Decreto nº 20.910/32. 
Prescrição prevista na Lei Uniforme de Genebra. Termo inicial. 
Vencimento de cada cambial. Prazo prescricional. Art. 177 do 
CC/16 c/c art. 2.028 do CC/02. Sentença cassada. I. A pres-
crição da cédula de crédito industrial é regida pela Lei Uniforme 
de Genebra, aprovada pelo Decreto nº 57.663/1966. Assim, 
o prazo prescricional para a cobrança de notas de créditos 
é de 3 (três) anos, a contar do seu vencimento (art. 70 do 
Decreto nº 57.663/1966). II. Inexistindo eficácia executiva, 
a cédula de crédito industrial pode ser cobrada pelo rito da 
ação monitória, que detém caráter de direito pessoal. III. O 
prazo prescricional para as ações pessoais, nos termos do 
art. 177, do Código Civil/16, é de 20 anos, devendo ser 
observada a regra de transição contida no art. 2.028 do novo 
Código Civil. IV. Afasta-se a prescrição para a cobrança de 
cédulas de crédito industrial, quando a ação monitória é ajui-
zada no prazo legal, considerando o disposto no art. 177 do 
CC/16 cumulado com os arts. 206, § 5º, inciso I, e 2.028, 
ambos do CC/002 (Apelação Cível 1.0024.04.538328-
8/001, Rel. Des. Washington Ferreira, 7ª Câmara Cível, j. em 
08.10.2013, publicação da súmula em 11.10.2013).

In casu, as cédulas de crédito nº 99/10522-5 e 
nº 20/50517-5 têm data de vencimento em 01.04.2002 
e 21.11.2003, respectivamente, sendo tais datas o termo 
inicial para a contagem da prescrição. Observa-se que 
o ajuizamento da demanda de busca e apreensão se 
deu antes do fim do prazo prescricional de três anos, 
que ocorreria em 01.04.2005 e 21.11.2006, respecti-
vamente, até quando poderia o credor ingressar com a 
ação executiva dos títulos.
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Costa Côrtes, 15ª Câmara Cível, j. em 14.06.2012, publi-
cação da súmula em 12.07.2012).

Entretanto, no caso ora sob exame, imperioso consi-
derar que os recorrentes, fiadores no contrato, não foram 
citados para o feito executivo; por conseguinte, não são 
partes na demanda, não podendo sofrer qualquer ato 
expropriatório. 

Nesse sentido, mutatis mutandis:

Agravo de instrumento. Ação de despejo. Fiador cientifi-
cado. Falta de citação. Inexistência de litisconsórcio passivo. 
Cumprimento de sentença. Nulidade em relação ao fiador. 
- Realmente, observo do documento de f. 20-TJ que o agra-
vante foi notificado dos termos da ação de despejo, porém, 
sem qualquer obrigação de comparecimento nos autos, ou 
seja, não se formalizou em momento algum a citação do 
fiador. Também é cediço que de tal cientificação não se 
pode fazer uma interpretação extensiva, ou seja, considerá-la 
e tê-la como citação. A ausência de citação do fiador na 
ação de despejo impossibilita sua inclusão no polo passivo 
do cumprimento de sentença, motivo pelo qual o cumpri-
mento de sentença é nulo em relação a este, por ser parte 
ilegítima, devendo a execução prosseguir contra o loca-
tário, réu na ação de despejo (Agravo de Instrumento Cível 
nº 1.0027.06.083819-3/001, Rel. Des. Nicolau Masselli, 
13ª Câmara Cível, j. em 18.08.2011, publicação da súmula 
em 24.08.2011).

Direito processual civil. Ação de despejo por falta de paga-
mento cumulada com cobrança de aluguéis. Locatária citada 
e condenada. Fiadores apenas notificados. Execução de título 
judicial. Fiadores parte ilegítima na execução. - O art. 214 
do CPC estabelece que, para a validade do processo, é indis-
pensável a citação da parte ré, pois sem a sua realização 
a relação processual não se aperfeiçoa, tornando-se inútil 
e inoperante a sentença porventura proferida sem a obser-
vância da garantia ao devido processo legal (Agravo de 
Instrumento nº 1.0223.01.062459-9/001, Rel. Des. Mota e 
Silva, 15ª Câmara Cível, j. em 15.02.2007, publicação da 
súmula em 13.03.2007).

Processual civil. Embargos do devedor. Recurso. Suspensão da 
execução. Matéria comum a todos os coobrigados. Execução 
de título judicial. Despejo. Tempestividade dos embargos. 
Irregularidade da penhora. Citação da fiadora no processo 
de conhecimento. Ausência. Ilegitimidade de parte configu-
rada. Exclusão do polo passivo da execução. Possibilidade. 
- Havendo pluralidade de devedores, os embargos opostos 
por um ou alguns somente suspenderá a execução quanto 
aos demais que não embargaram, se a matéria alegada 
nos embargos for comum a todos eles. Caso a defesa do 
embargante seja pessoal, vale dizer, aplique-se somente 
a ele, a suspensão da execução atingirá tão somente o 
devedor embargante, continuando a correr contra os demais. 
- Inocorrendo penhora regular, o prazo para apresentação 
de embargos à execução não começa a fluir. - A ausência 
de citação da embargante/fiadora no processo de despejo 
c/c cobrança, configura óbice intransponível e conduz, neces-
sariamente, ao reconhecimento de sua ilegitimidade para 
figurar no polo passivo da ação de execução, devendo dela 
ser excluída. - O fiador que não integrou a relação processual 
na ação de despejo não responde pela execução do julgado 
(Súmula 268, STJ) (Apelação Cível 1.0567.04.082305-
4/001, Rel. Des. Tarcísio Martins Costa, 9ª Câmara Cível, 
j. em 01.04.2008, publicação da súmula em 19.04.2008).

Noutro giro, no que concerne ao contrato de 
crédito fixo bancário, consoante o disposto no art. 204, 
§ 3º, do CC, interrompendo-se a prescrição em relação 
ao devedor principal, considera-se também interrompida 
para o fiador:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não 
aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção 
operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica 
aos demais coobrigados.
§ 3º A interrupção produzida contra o principal devedor 
prejudica o fiador.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal 
de Justiça:

Apelação cível. Embargos à execução. Preliminar. Nulidade 
da sentença. Omissão. Mérito. Crédito rural. Inaplicabilidade 
do CDC. Novação. Prescrição. Nulidade da fiança. Ausência 
de documento essencial. Ausência de extrato da conta 
vinculada. Iliquidez. Juros legais. Cláusula de inadimple-
mento. Capitalização de juros. Multa moratória. - Não é 
nula a sentença que expõe, ainda que sucintamente, todos 
os fatos e fundamentos que a embasam. - Não se aplica ao 
crédito rural as normas do Código de Defesa do Consumidor. 
- O contrato de renegociação de dívida que dispõe novos 
encargos moratórios e nova forma de pagamento configura 
novação da dívida. - O ato inequívoco, ainda que extraju-
dicial, que importa reconhecimento da dívida interrompe a 
prescrição, a qual prejudica, também, o fiador. - É possível 
a fiança em contrato de renegociação de dívida. - Havendo 
novação, é desnecessária a apresentação dos contratos 
relativos à dívida novada, bem como do extrato de conta 
vinculada. - Estando demonstrados, por meio do contrato e 
do demonstrativo de débito, todos os encargos incidentes, 
não há nulidade na execução. - No caso do crédito rural, 
aplicam-se as disposições relativas aos encargos moratórios 
e remuneratórios previstas na Lei vigente à época da contra-
tação. - No crédito rural, os juros de mora são limitados a 
1% ao ano, nos termos do Decreto-Lei 167/69. - É vedada 
a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada, 
exceto nas Cédulas de Crédito. - É legal a multa pactuada 
em 10% sobre o valor do débito. - A cobrança de encargos 
ilegais não torna a dívida ilíquida, configurando apenas o 
excesso de execução (Apelação Cível 1.0351.11.004758-
3/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 11ª Câmara Cível, j. 
em 11.12.2013, publicação da súmula em 18.12.2013).

Prescrição. Ação proposta no prazo fixado. Citação do 
devedor principal ocorrida dez dias após o despacho que 
a ordenou. Interrupção que retroage. Fiadores. Monitória. 
Financiamento. Crédito educativo. Início de prova. Documento 
hábil à instrução do feito. 1. A citação válida interrompe a 
prescrição e esta interrupção retroagirá à data da proposi-
tura da ação, desde que a parte autora promova a citação do 
réu nos dez dias subsequentes ao despacho que a ordenar. 
2. ‘A interrupção produzida contra o principal devedor preju-
dica o fiador’ (§ 3º do art. 204 do Código Civil). Inegável 
que os contratos de mútuo que instruíram a inicial, acom-
panhados dos respectivos demonstrativos de atualização do 
débito constituem documentos hábeis à propositura da ação 
monitória, porquanto encerram obrigação do mutuário ao 
pagamento de determinada soma em dinheiro (Apelação 
Cível 1.0382.09.097665-7/001, Rel. Des. José Affonso da 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        159

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de 
pré-executividade. Determinação de desbloqueio de valores 
penhorados por meio do sistema Bacenjud. Ausência de 
citação do sócio. Medida que se impõe. - A redação do 
art. 185-A do Código Tributário Nacional autoriza a deter-
minação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor 
tributário, desde que esse seja devidamente citado. - Não 
tendo sido o sócio-coobrigado citado, não é possível a decre-
tação da penhora dos ativos financeiros de sua titularidade 
por meio do sistema Bacen Jud, não carecendo de reparos 
a decisão de primeiro grau (Agravo de Instrumento Cível 
1.0433.01.021867-8/001, Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim 
Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, j. em 25.02.2014, publi-
cação da súmula em 10.03.2014).

Com efeito, não há confundir intimação com 
citação, sendo certo que a mera intimação para ciência 
não implica transformar em réu o intimado.

Entretanto, não há óbice à futura realização de 
citação regular, uma vez que não está prescrito o direito 
do credor, diante do que poderá prosseguir a execução. 

Conclui-se que não há outra medida a ser tomada 
que não o provimento do recurso, para julgar procedente 
a exceção de pré-executividade, uma vez que se deu a 
prescrição em relação às cédulas de crédito e que não 
houve no feito a citação dos fiadores.

Por todo o exposto, dou provimento ao recurso, nos 
termos da fundamentação supra.

Custas, pelo agravado. 

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES PEDRO BERNARDES e LUIZ 
ARTUR HILÁRIO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Crédito tributário - Lançamento - 
Irregularidade - Devedor falecido - Notificação 
dos herdeiros - Não ocorrência - Substituição 

processual - Impossibilidade - Art. 43 do CPC - 
Não aplicação - Morte anterior à constituição 

do crédito - Extinção da execução

Ementa: Direito tributário. Direito processual civil. 
Execução fiscal. Apelação. Ação ajuizada contra pessoa 
falecida. Substituição processual. Impossibilidade. Vício 
no lançamento. Processo extinto. Recurso desprovido.

- Constatado que o crédito foi lançado e a ação execu-
tiva ajuizada em nome de pessoa falecida, é impossível 
a substituição processual, seja porque há vício insanável 
na constituição do crédito, seja porque não há como 
ajuizar ação contra pessoa inexistente. Assim, a extinção 
da execução é medida que se impõe.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.12.028186-4/001 
- Comarca de Contagem - Apelante: Município de 
Contagem - Apelada: Heroltides Gomes da Silva - 
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 NEGAR 
PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 15 de maio de 2014. - Moreira 
Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se apelação contra 
sentença do MM. Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública 
Municipal da Comarca de Contagem, que extinguiu a 
execução fiscal ajuizada pelo Município de Contagem 
contra Heroltides Gomes da Silva, ante a constatação de 
que ocorreu o falecimento do executado antes do ajuiza-
mento da ação.

O apelante alega que os herdeiros não comuni-
caram ao Fisco o falecimento do executado; que o fale-
cimento ocorreu após o fato gerador de 2009; e que os 
sucessores respondem pelo crédito tributário.

O crédito executado se refere ao IPTU e taxas dos 
exercícios de 2009 a 2011, conforme se verifica na 
certidão de dívida ativa de f. 03.

Por outro lado, a execução foi ajuizada contra 
Heroltides Gomes da Silva em 20.04.2012, tendo a 
própria Municipalidade juntado o documento de f. 38, 
que comprova o falecimento do executado, em 16 de 
janeiro de 2009.

Não há dúvida de que a constituição do crédito 
ocorreu de forma irregular, porque o lançamento do 
crédito tributário ocorreu em nome de pessoa falecida, 
não havendo como falar em notificação do sujeito passivo.

Nem se alegue que, em relação ao exercício de 
2009, a constituição foi regular, visto que na CDA de f. 05 
consta que o vencimento da referida obrigação ocorreu 
em 16.02.2009.

Assim, ante o falecimento de Heroltides Gomes 
da Silva, sua notificação era impossível. Portanto, resta 
claro que as CDAs são nulas, sem possibilidade de subs-
tituição, o que enseja a extinção da execução. Nesse 
ponto, ressalto que não consta o nome de outros coobri-
gados nas CDA, sendo clara a impossibilidade de pros-
seguimento da execução com a inclusão de novos deve-
dores não indicados no título executivo.

Ressalte-se que o fato de o imóvel estar em nome do 
falecido não afastava a obrigação de a Fazenda Pública 
notificar os herdeiros da constituição do crédito.

No mais, se o apelante entende que houve descum-
primento de obrigação acessória, cabe a ele instaurar o 
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- As alterações contratuais que produzam modificação 
societária só são passíveis de oposição a terceiro após 
o regular apontamento na Junta Comercial, não autori-
zando o afastamento da responsabilidade tributária pela 
só existência de alteração contratual pendente de registro 
em face de vedação judicial de modificação da compo-
sição societária, convenção particular que não é oponível 
à Fazenda em face da vedação do art. 135 do Código 
Tributário Nacional, expondo, portanto, a responsabi-
lidade do sócio-gerente que constava dos registros da 
Junta Comercial como administrador, no momento do 
fato gerador da obrigação.

Sócio-gerente. Inclusão do nome na CDA. Legalidade. 
Poderes de gestão. Presunção de certeza e liquidez da 
CDA. Inversão do ônus da prova. Ônus probandi do 
sócio. Precedentes do STJ.

- É majoritário o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça no sentido de que, se a execução foi ajuizada 
apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio 
consta na certidão da dívida ativa, a ele incumbe o ônus 
da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 
hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional.

Não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.10.036263-5/001 - 
Comarca de Contagem - Apelantes: Marcus Ângelus 
Jannuzzi de Oliveira e outro, João Silvério de Oliveira - 
Apelada: Fazenda Pública do Município de Contagem - 
Relator: DES. JUDIMAR BIBER

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Judimar Biber 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. JUDIMAR BIBER - Trata-se de recurso de 
apelação cível aviado por Marcus Angelus Jannuzzi de 
Oliveira e João Silvério de Oliveira, em face da sentença 
de f. 225/245, que julgou parcialmente procedentes os 
embargos à execução fiscal aviados, tão somente para 
reduzir o valor da multa isolada para R$10.979,38, bem 
como fixou os honorários advocatícios em R$1.200,00 
(mil e duzentos reais) em favor dos embargantes.

Em suas razões de recurso (f. 248/265), sustentam, 
inicialmente, os apelantes sua ilegitimidade passiva, na 
medida em que não se encontram dentro das hipóteses 
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, ou seja, 
não exercem nenhuma função de gerência.

Em relação ao sócio Marcus Ângelus Jannuzzi de 
Oliveira, aduzem que o mesmo não mais integrava o 

Execução fiscal - Sociedade empresária - Sócio-
coobrigado - Responsabilidade - Alteração 
contratual antes do fato gerador - Ausência 

de registro na Junta Comercial - CDA - 
Presunção de certeza e liquidez

Ementa: Apelação cível. Tributário. Execução fiscal. 
Coobrigado. Alteração contratual modificando o quadro 
societário da empresa antes do fato gerador do crédito 
tributário. Afastamento da responsabilidade que só 
pode ser oponível após o apontamento que é posterior. 
Responsabilidade tributária não desqualificada.

devido processo administrativo, com aplicação das pena-
lidades que entender cabíveis.

O fato é que a execução não podia ser ajuizada 
contra pessoa inexistente, sendo certo que, nos termos 
do art. 6º do Código Civil, a existência da pessoa natural 
termina com a morte.

No mais, não se aplica ao caso o disposto no 
art. 43 do Código de Processo Civil, simplesmente porque 
referido dispositivo se refere ao falecimento de uma das 
partes no curso da ação, não sendo esta a situação dos 
autos, porque a ação foi ajuizada contra pessoa falecida, 
repise-se.

Aliás, esta 4ª Câmara Cível já apreciou questão 
semelhante. Confira-se:

Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. 
Constituição do crédito tributário após o falecimento do 
executado. Propositura de ação executiva. Impossibilidade. 
Ausência de personalidade jurídica do devedor. Art. 6º do 
Código Civil. Nulidade da CDA. Art. 202, § 5º, I, da Lei 
nº 6.830/80. - Verificando que o nome constante da certidão 
da dívida ativa, que embasa ação executiva, é de pessoa fale-
cida antes da constituição do crédito tributário, não há que se 
falar em substituição processual, conforme arts. 43 e 265 do 
Código de Processo Civil, concluindo-se, portanto, pela nuli-
dade do título por descumprimento dos requisitos previstos 
no art. 202, § 5º, I, da Lei nº 6.830/80” (Apelação Cível 
nº 3031588-58.2006.8.13.0702 - Relator: Des. Dárcio 
Lopardi Mendes - Data da publicação: 13.04.2011).

Enfim, é inequívoca a nulidade do título executivo, 
motivo pelo qual correta a extinção da ação.

Com tais apontamentos, nego provimento 
à apelação.

Custas, pelo apelante; isento, por força de lei.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES DUARTE DE PAULA e 
HELOÍSA COMBAT.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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E é por isso mesmo que o art. 123 do Código 
Tributário Nacional é taxativo no sentido de que, 
salvo disposições de lei em contrário, as convenções 
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento 
de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, 
para modificar a definição legal do sujeito passivo das 
obrigações tributárias correspondentes.

Portanto, conquanto a alteração contratual apre-
sentada possa ser oposta aos demais sócios que teriam 
o dever de indenizar o embargante pela responsabilidade 
que lhe seja atribuída, a só apresentação da alteração 
contratual sem registro não é elemento apto a afastar a 
responsabilidade tributária diante da ausência de trans-
crição na Junta Comercial.

Noutro norte, sustentam os apelantes a impossi-
bilidade de imposição de responsabilidade, já que esta 
não se moldaria a nenhuma das hipóteses do art. 135, 
III, do Código Tributário Nacional, ou seja, não exer-
ciam qualquer função de gerência, e, nesse particular, 
melhor sorte também não lhes socorre, pois o que se vê 
da certidão juntada aos autos é que, quando do lança-
mento dos créditos tributários, o Fisco fez constar, na refe-
rida certidão, os nomes dos sócios, sendo que consti-
tuiria dever processual dos mesmos comprovar que não 
praticaram os atos enunciados no art. 135 do Código 
Tributário Nacional.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento 
unânime no sentido de que o ônus da prova seria do 
embargante, a comprovação de que o mesmo não se 
enquadraria em qualquer das hipóteses do art. 135 do 
Código Tributário Nacional:

Processual civil. Embargos de declaração recebidos como 
agravo regimental. Instrumentalidade recursal. Tributário. 
Execução fiscal. Redirecionamento a sócio-gerente. Certidão 
de oficial de justiça. Indício de dissolução irregular. Súmula 
435/STJ. Responsabilidade do sócio cujo nome consta 
da CDA. Presunção de responsabilidade. Ônus da prova. 
Executado. 1. É possível receber os embargos de decla-
ração como agravo regimental, em homenagem à fungibi-
lidade recursal e à economia processual, quando nítido o 
seu caráter infringente. Precedente: EDcl na Rcl 5.932/SP, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 
29.5.2012. 2. ‘a certidão emitida pelo oficial de justiça, ates-
tando que a empresa devedora não mais funciona no ende-
reço constante dos assentamentos da Junta Comercial, é 
indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redireciona-
mento da execução para o sócio-gerente, de acordo com a 
Súmula 435/STJ’ (AgRg no REsp 1289471/PE, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.02.2012, 
Dje de 12.04.2012.) 3. Inafastável, ao caso, o ônus probandi 
do sócio ora recorrente, pois, como se extrai do acórdão 
recorrido, o seu nome consta da CDA, e é assente nesta 
Corte o entendimento segundo o qual, se a execução foi ajui-
zada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio 
consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 
ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no 
art. 135 do CTN. Embargos de declaração recebidos como 
agravo regimental, e improvido (EdCl no AREsp 383.802/
PE - 2ª Turma - Relator: Ministro Humberto Martins - DJ de 
03.12.2013).

quadro societário da empresa à época do fato gerador 
do crédito tributário, tecendo suas considerações a 
respeito do tema. Requerem, ao final, a concessão de 
efeito suspensivo aos embargos aviados.

O recurso foi devidamente contra-arrazoado às 
f. 271/280.

Não conhecido o recurso pela decisão de 
f. 288/289, veio aos autos o agravo regimental aviado 
pelos apelantes (f. 292/299), tendo o acórdão de 
f. 306/311 determinado que o recurso de apelação 
fosse conhecido.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de 

sua admissibilidade.
O que se vê da certidão da dívida ativa, juntada à 

f. 05 dos autos da execução fiscal em apenso, é que se 
trata de dívida decorrente da ausência de recolhimento de 
taxa de fiscalização de localização e funcionamento, taxa 
de fiscalização sanitária e multa decorrente de ausência 
de cumprimento de obrigações acessórias, na forma do 
art. 36, III, a, da Lei Municipal 1.611/83.

De início, no que tange às alegações no sentido 
de que o sócio Marcus Ângelus Jannuzi teria se reti-
rado em data anterior à data do fato gerador do lança-
mento, aqui questionado, destaco que, após palmilhar 
os autos, pude verificar que, na quinta alteração contra-
tual da empresa executada (f. 155/158), o sócio Marcus 
Ângelus Januzzi de Oliveira se retirou da sociedade na 
data de 27.01.1994, sendo a sua saída devidamente 
averbada no registro civil de pessoas jurídicas, conforme 
consta do documento de f. 189, sem, entretanto, comu-
nicar ao Fisco, ou mesmo proceder ao registro da alte-
ração contratual perante a Junta Comercial do Estado de 
Minas Gerais.

Ao contrário das ponderações dos apelantes, as 
virtuais alterações contratuais só são oponíveis a terceiros 
e produzem efeitos erga omnes após o apontamento na 
Junta Comercial, o que inviabilizaria ao sócio-gerente 
afastar sua responsabilidade pela só existência do 
negócio jurídico entabulado e que só é oponível aos 
próprios envolvidos.

São por essas mazelas que o exercício da ativi-
dade comercial organizada por aglutinação de capi-
tais, ou de pessoas, supõe responsabilidade formal dos 
seus integrantes, e quaisquer modificações nas condi-
ções de administração só se tornam oponíveis a terceiro 
após o regular apontamento na Junta Comercial, mesmo 
porque a distinção entre a pessoa do sócio e a sociedade 
é ficção criada como meio para sustentar a personali-
dade e a capacidade da pessoa jurídica para praticar os 
atos da vida civil e expor a todos a limitação de respon-
sabilidade, de modo que irrelevantes os virtuais negócios 
sociais que não estejam devidamente registrados para fins 
de descaracterização da responsabilidade civil e tributária 
do administrador.
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prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circuns-
tâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a 
prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, 
contrato social ou estatutos’. Precedente: REsp. 1.104.900/
ES, Primeira Seção, Relatora Ministra Denise Arruda, DJU de 
1º.04.09 4. À luz da novel metodologia legal, publicado o 
acórdão do julgamento do recurso especial, submetido ao 
regime previsto no art. 543-C do CPC, os demais recursos já 
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser 
julgados pelo Relator, nos termos do art. 557 do CPC (art. 5º, 
I, da Resolução STJ 8/2008). 5. In casu, consta da CDA o 
nome dos representantes legais da empresa como correspon-
sáveis pela dívida tributária (f. 23/24), motivo pelo qual, inde-
pendente da demonstração da ocorrência de que os sócios 
agiram com excesso de poderes, infração à lei ou contra o 
estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, 
cabe o redirecionamento da execução. 6. Agravo regimental 
desprovido (AgRg no AgRg no REsp 881911/SP - 1ª Turma - 
Relator: Ministro Luiz Fux - DJ de 14.04.2009).

O que se colhe dos autos, inclusive na fase proba-
tória, é que os embargantes nada requereram, tendo 
permanecido inertes na demonstração de que não esta-
riam incluídos no rol das hipóteses do art. 135 do Código 
Tributário Nacional, motivo pelo qual não vejo como 
possam prosperar suas alegações, sendo que a manu-
tenção da bem lançada sentença de primeiro grau é 
medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelos apelantes.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES JAIR VARÃO e KILDARE CARVALHO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Processual civil. Recurso especial submetido à sistemática 
prevista no art. 543-C do CPC. Execução fiscal. Inclusão 
dos representantes da pessoa jurídica, cujos nomes constam 
da CDA, no polo passivo da execução fiscal. Possibilidade. 
Matéria de defesa. Necessidade de dilação probatória. 
Exceção de pré-executividade. Inviabilidade. Recurso espe-
cial desprovido. 1. A orientação da Primeira Seção desta 
Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajui-
zada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio 
consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não 
ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas 
no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 
‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social 
ou estatutos’. 2. Por outro lado, é certo que, malgrado 
serem os embargos à execução o meio de defesa próprio 
da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no 
sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situa-
ções em que não se faz necessária dilação probatória ou em 
que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magis-
trado, como as condições da ação, os pressupostos proces-
suais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, 
no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordi-
nárias, o exame da responsabilidade dos representantes da 
empresa executada requer dilação probatória, razão pela 
qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria 
(embargos à execução), e não por meio do incidente em 
comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à 
sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 
8/2008 - Presidência/STJ (REsp 1.104.900 - 1ª Seção - 
Relator: Ministro Luiz Fux - DJ de 25.03.2009).

Tributário. Agravo regimental em recurso especial. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Ofensa aos arts. 
124 e 135 do CTN. Verificada. Responsabilidade tributária do 
sócio-quotista. Sociedade por cotas de responsabilidade limi-
tada. Jurisprudência consolidada pela Primeira Seção do STJ. 
CDA. Presunção relativa de certeza e liquidez. Nome do sócio. 
Redirecionamento. Cabimento. Inversão do ônus da prova. 
Art. 543-C do CPC. Resolução STJ 8/2008. Art. 557 do CPC. 
Aplicação. 1. A responsabilidade patrimonial secundária do 
sócio, na jurisprudência do egr. STJ, funda-se na regra de que 
o redirecionamento da execução fiscal e seus consectários 
legais, para o sócio-gerente da empresa, somente são cabí-
veis quando reste demonstrado que este agiu com excesso de 
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese 
de dissolução irregular da empresa. 2. Todavia, em recente 
julgado, a Primeira Seção desta Corte Superior concluiu, no 
julgamento do ERESP nº 702.232/RS, da relatoria do em. 
Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, que: 
a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa 
jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecio-
namento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova 
da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135 do CTN: 
quando reste demonstrado que este agiu com excesso de 
poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese 
de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do 
sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA, cabe 
a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 
do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta 
contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra 
a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção 
relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do 
CTN c/c o art. 3º da Lei nº 6.830/80. 3. ‘A orientação da 
Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a 
execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas 
o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 

Indenização por danos materiais e 
morais - Interrupção no fornecimento de 

energia elétrica por curto período - Cerimônia 
de casamento iluminada por faróis de 
veículos - Cemig - Responsabilidade 

objetiva - Indenização - Fixação do valor - 
Razoabilidade e proporcionalidade - Redução

Ementa: Apelação cível. Interrupção no fornecimento 
de energia elétrica. Concessionária de serviço público. 
Responsabilidade objetiva. Cerimônia de casamento. 
Falha na prestação de serviço essencial. Responsabilidade 
civil caracterizada. Danos morais patenteados. 
Quantificação exacerbada. Minoração. Recurso parcial-
mente provido.

- A concessionária de fornecimento de energia elétrica 
sujeita-se ao regime da responsabilidade objetiva, nos 
termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
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- É patente o dano moral suportado por aquele que vê a 
sua cerimônia de casamento interrompida por falha no 
fornecimento de energia, considerados a singularidade 
da ocasião e seu simbolismo social.

- A fixação da indenização deve guardar correlação com 
a extensão do dano causado.

- Demonstrado que a interrupção no fornecimento de 
energia elétrica, embora tenha empanado o brilho 
da cerimônia, perdurou por pouco mais de uma hora, 
impõe-se a redução do quantum indenizatório, para que 
reste amoldado à dimensão do revés imaterial padecido.

Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.11.036426-3/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Cemig Distribuição 
S.A. - Apelados: Juliano Gonçalves de Araújo, Valdinéia 
Silva Almeida - 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, 6 de maio de 2014. - Corrêa Junior 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA JUNIOR - Cuida-se de apelação 
cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. 
Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Uberlândia, no bojo de ação de indeni-
zação por danos morais e materiais movida por Juliano 
Gonçalves de Araújo e Valdinéia Silva Almeida, em face 
de Cemig Distribuição S.A.

A sentença de f.130/133 reconheceu a existência 
de responsabilidade da apelante pela prestação defei-
tuosa do serviço de fornecimento de energia - interrupção 
durante a festa de casamento dos demandantes -, que 
deu azo à ocorrência de dano moral indenizável, mas 
negou a reparação de danos materiais.

Em consequência, julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento, 
em favor dos autores, de indenização por danos morais 
no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo 
R$8.000,00 (oito mil reais) para cada demandante, com 
correção monetária, pelos índices da Corregedoria-Geral 
de Justiça, desde a prolação da sentença, e a incidência 
de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trân-
sito em julgado.

As partes foram condenadas igualitariamente ao 
pagamento das custas processuais e de honorários de 
advogado, com o reconhecimento da isenção de custas 

em relação aos réus e a suspensão da exigibilidade dos 
ônus processuais no que toca aos autores.

Em razões de apelação, a ré pleiteia a reforma da 
decisão, arguindo a ausência de ato ilícito, por inexistir a 
comprovação dos elementos necessários à configuração 
da responsabilidade civil, tais como: a) culpa do agente; 
b) existência de fato danoso; e c) nexo de causalidade 
entre a conduta e o dano.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum 
indenizatório, tendo em conta as circunstâncias em que o 
fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade 
do sofrimento experimentado (f. 144/180).

Foram ofertadas contrarrazões às f. 160/163.
Desnecessária a intervenção ministerial.
É o relatório.
Conheço do recurso, por presentes os pressu-

postos legais.
Extrai-se dos autos que, durante a cerimônia de 

casamento dos apelados, o local do evento foi afetado 
pela interrupção no fornecimento de energia elétrica, 
que durou aproximadamente uma hora e quinze minutos 
(f. 03 e 60).

Tal fato ocasionou a interrupção da cerimônia, que 
apenas foi retomada com o auxílio da iluminação propor-
cionada por faróis de veículos, como demonstram as foto-
grafias de f. 32/41.

O feito foi instruído com a documentação referente 
às despesas havidas com a realização da cerimônia e a 
recepção do casamento, bem como com o depoimento 
de testemunhas que participaram do evento (f. 20/27 e 
105/106).

Pois bem.
A interrupção no fornecimento de energia no local 

do matrimônio é atestada pelo documento de f. 60, 
carreado aos autos pela própria apelante.

O referido documento demonstra que não há a 
determinação da causa da queda de energia naquela 
data e horário, em relação ao usuário da instalação.

Resta claro, portanto, que, efetivamente, houve 
defeito injustificado na prestação do serviço, pelo que 
resta demonstrada a negligência por parte da concessio-
nária na gestão de serviço público essencial.

Entretanto, tal fato, por si só, não gera a presunção 
da ocorrência do dano moral, pelo que devem ser consi-
deradas as circunstâncias em que o acontecimento 
se inseriu.

Nesse diapasão, verifico que as consequências do 
fato danoso foram efetivamente agravadas pelo contexto 
fático demonstrado nos autos.

É notório o simbolismo e a significação de que se 
reveste uma cerimônia de casamento em seu espectro 
social e íntimo, cuidando-se de momento singular na vida 
dos nubentes, familiares e amigos.

Assim sendo, interrompido o fornecimento de 
energia durante a cerimônia nupcial dos autores, resta 
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claro que o agir da concessionária efetivamente deu 
causa a significativo constrangimento aos demandantes.

Portanto, com a devida vênia, restam configurados 
o dano moral e o nexo de causalidade entre o agir inse-
guro da concessionária e o revés padecido, a ensejar a 
responsabilização da apelante, nos termos do art. 37, 
§ 6º, da Constituição Federal:

§ 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.

Em abono à tese ora desposada, é a jurisprudência 
desta Câmara:

Ementa: Indenização por danos morais e materiais. Cemig. 
Interrupção no fornecimento de energia elétrica no local 
de realização de recepção de casamento. Danos morais. 
Quantum indenizatório. Parâmetros. Sanção ao infrator. 
Fixação da indenização dentro do parâmetro do fim compen-
satório, observadas as circunstâncias do caso. Redução do 
valor. Recurso de apelação provido. Prejudicado o recurso 
adesivo. - A interrupção no fornecimento de energia elétrica, 
no local onde se realiza recepção de casamento oferecida 
pelos noivos, é passível de indenização por danos morais, já 
que causa constrangimento pessoal e social aos noivos, ante 
a frustração experimentada na data em que se materializava 
um sonho. - O quantum indenizatório devido a título de danos 
morais deve se prestar à compensação do prejuízo imaterial 
experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita 
perpetrada, levando-se em conta as circunstâncias obje-
tivas e subjetivas do caso, sendo cabível a redução do valor 
arbitrado quando não atendidos os parâmetros acima refe-
ridos. Recurso de apelação provido, prejudicado o recurso 
adesivo (Apelação Cível nº 1.0313.11.008223-4/001 - 
Relatora: Des.ª Sandra Fonseca - 6ª Câmara Cível - Data do 
julgamento: 09.04.2013 - Data da publicação da súmula: 
10.05.2013).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: Indenização por danos morais e materiais. Cemig. 
Interrupção no fornecimento de energia elétrica em salão 
de festa onde ocorria recepção de casamento. Falha no 
serviço da concessionária. Fixação. Moderação e equidade 
do julgador. Recurso a que se nega provimento in specie. - A 
interrupção no fornecimento de energia elétrica na ocasião 
de recepção de casamento, além de causar prejuízo mate-
rial, ofende a dignidade humana dos noivos e, ipso facto, 
torna-se o fato passível de indenização por danos morais. 
- A indenização por dano moral deve ser proporcional ao 
dano, visando compensar o lesado pelo constrangimento 
sofrido, e, por isso mesmo, a reparação deve ser adequada-
mente dosada, sob pena de restar desvirtuada sua finalidade 
pedagógica (Apelação Cível nº 1.0474.10.003722-2/001 - 
Relator: Des. Belizário de Lacerda - 7ª Câmara Cível - Data 
do julgamento: 19.11.2013 - Data da publicação da súmula: 
22.11.2013).

Ementa: Apelação cível. Indenizatória. Interrupção no forneci-
mento de energia elétrica durante celebração de casamento. 
Evento parcialmente frustrado. Responsabilidade objetiva da 
concessionária de serviço público federal. Dever de indenizar. 

Ocorrência. Recurso provido em parte. - Enquanto concessio-
nária do serviço público federal de fornecimento de energia 
elétrica, a Cemig responde objetivamente (art. 37, § 6º, da 
CF) pelos danos materiais e morais efetivamente causados aos 
nubentes por conta da imotivada interrupção desse serviço 
durante a festa de recepção de casamento, devendo o arbi-
tramento da indenização tomar por base, necessariamente, 
o tempo em que os noivos deixaram de usufruir daqueles 
serviços que comprovadamente contrataram e quitaram para 
a realização do evento que lhes era indiscutivelmente espe-
cial ou importante (Apelação Cível nº 1.0702.09.605676-
8/001 - Relator: Des. Peixoto Henriques - 7ª Câmara Cível 
- Data do julgamento: 02.10.2012 - Data da publicação da 
súmula: 05.10.2012).

Induvidosa a necessidade de responsabilização da 
concessionária, cumpre apreciar a pretensão de redução 
do quantum fixado para a reparação dos danos morais.

E, nesse passo, tendo em vista os contornos reve-
lados para a situação delineada nos autos, sobretudo no 
que concerne à duração da interrupção no fornecimento 
de energia -1h13min (f. 60) -, não vislumbro gravidade 
suficiente do dano a justificar o valor em que foi fixada a 
indenização - R$16.000,00 (dezesseis mil reais).

O conjunto probatório trazido aos autos revela 
que, apesar do infortúnio, a cerimônia foi retomada e 
concluída, com a regularização do fornecimento em 
período razoavelmente curto.

Desse modo, sendo certo que o incidente não teve 
o condão de impedir a realização da cerimônia, que foi 
retomada com a colaboração dos presentes, restou, em 
parte, minorado o constrangimento dos nubentes.

Dessarte, a fixação da indenização por danos 
morais deve atender ao critério de razoabilidade, de 
modo a respeitar a proporcionalidade em relação à 
extensão do dano (art. 944, do CC), e não ensejar enri-
quecimento ilícito.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

Responsabilidade civil. Dano moral. Queda de luz. Cerimônia 
religiosa de casamento. Caracterização. Arbitramento. 
Proporcionalidade e razoabilidade. Honorários de sucum-
bência. Baixo valor da condenação. Arbitramento no máximo 
patamar. Art. 20, § 3º, do CPC. - Ao fixar a indenização 
por danos morais, não se pode provocar o enriquecimento 
sem causa da parte que busca a indenização, nem deixar 
de se incutir, no valor condenatório, um caráter pedagógico 
e propedêutico, visando desestimular o agente do ato ilícito 
de reiterar em tal prática. É razoável o valor de R$6.000,00 
(seis mil reais) para ressarcir o sofrimento de noivos que se 
declaram pobres no sentido legal e tiveram a cerimônia 
prejudicada pela falta de energia elétrica. Apesar da simpli-
cidade da ação, a mesma possui baixo valor econômico e 
já tramita por mais de dois anos, o que justificaria a fixação 
da verba honorária em seu máximo patamar. Por vezes, o 
vultoso valor econômico da demanda imporá que se fixe o 
percentual mínimo, mesmo diante dos mais altos, eficientes e 
complexos standards de zelo profissional, local para a pres-
tação do serviço, importância e natureza da demanda e 
trabalho realizado pelo advogado. Por outras vezes, mesmo 
diante de pífios standards, devido ao baixo valor econô-
mico da causa, devem ser fixados os honorários no percen-
tual máximo de vinte por cento. Recurso parcialmente provido 
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- Os provedores, ao tomarem ciência da existência 
de sites ou mensagens com conteúdo ofensivo ou 
impróprio, como no caso dos autos, têm o dever de 
promover imediatamente a sua retirada do ar, sob pena 
de responsabilização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.14.
049679-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. - Agravado: 
Condomínio Shopping Del Rey - 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 DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
VENCIDO PARCIALMENTE O RELATOR.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Luiz Carlos 
Gomes da Mata - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Versa o 
presente embate sobre recurso de agravo de instrumento 
interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., 
em face da decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito 
da 10ª Vara Cível desta Capital, Dr. Luiz Gonzaga Silveira 
Soares, que deferiu pedido de tutela antecipada em ação 
de obrigação de fazer, proposta por Condomínio do 
Shopping Del Rey, com determinação para que o agra-
vante retire de circulação e não permita a inserção de 
novas nomenclaturas, no prazo de 24 horas, das páginas 
e “grupos” que contenham as denominações “Rolezinho, 
Rolé, Rolezaum, Rolezaun, Encontro no Shopping Del 
Rey” e de todos os congêneres, do seu site www.facebook.
com.br, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil 
reais) limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Sustenta a parte agravante que a decisão agra-
vada é impossível de ser cumprida, o que torna a ordem 
judicial totalmente ineficaz, pois não é possível qual-
quer controle preventivo ou de monitoramento sobre o 
conteúdo de perfis, páginas e grupos criados por seus 
usuários, além de implicar censura prévia vedada pelo 
art. 220 da Constituição Federal.

Sustenta mais: que o dever legal de monitorar 
previamente e moderar individualmente o conteúdo divul-
gado por cada um dos usuários, implica contraposição 
com a plataforma da internet, criado como sistema aberto 
de comunicação e de alcance com potencial extraordi-
nário e mundial.

Tece diversas outras considerações, cita a doutrina, a 
jurisprudência, terminando por pleitear pela concessão de 
efeito suspensivo da decisão agravada e provimento final 
do recurso interposto, para revogar a tutela concedida.

Preparo constante de f. 169.

Obrigação de fazer - Agravo de instrumento - 
Antecipação de tutela - “Rolezinho” - Shopping 

center - Facebook - Controle preventivo e 
monitoramento de todas as páginas dos 

usuários da rede - Não cabimento - Ausência 
de verossimilhança das alegações - Exclusão 

das páginas na internet - Possibilidade - 
Deferimento parcial - Voto vencido parcialmente

Ementa: Agravo de instrumento. Tutela antecipada. 
Shopping center. “Rolezinho”. Facebook. Vigilância 
das páginas. Controle preventivo e monitoramento. 
Ausência de verossimilhança das alegações. Tutela defe-
rida parcialmente.

- Incabível se mostra, em sede de tutela antecipada, 
obrigar o site de comunicação e informações denomi-
nado Facebook a fazer controle preventivo e monitora-
mento sobre as páginas de todos os usuários da rede, 
como forma de detectar a eventual troca de mensagens 
acerca de encontros denominados “rolezinhos” em shop-
ping centers, em razão da inexistência da verossimilhança 
das alegações. 

(Apelação Cível nº 1.0699.09.093362-2/001 - Relator: Des. 
Cabral da Silva - 10ª Câmara Cível - j. em: 1º.02.2011 - p. 
em 18.02.2011).

Por essas razões, ponderando as circunstâncias 
evidenciadas nos autos, tendo em vista a duração da inter-
rupção e as consequências da falha de serviço, considero 
excessivo o valor fixado na sentença, pelo que reduzo o 
montante total da indenização para R$10.000,00 (dez 
mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada 
autor, por considerar que tal quantia é suficientemente 
justa para reparar o dano causado.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
tão somente para reduzir o valor total da indenização por 
danos morais para o montante de R$10.000,00 (dez mil 
reais).

Custas recursais à razão de 20% (vinte por cento), 
pelos autores, com a suspensão da exigibilidade do 
art. 12 da Lei nº 1.060/50, e 80% (oitenta por cento), 
pela ré.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EDILSON FERNANDES e 
ANTÔNIO SÉRVULO.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .
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de difícil reparação (art. 273, I, CPC), requisitos não verifi-
cados no caso concreto. A prova trazida aos autos é insu-
ficiente para que seja deferido pedido liminar. Conceder a 
tutela antecipada seria ato temerário, tendo em vista que o 
feito não se encontra sequer angularizado. Agravo de instru-
mento a que se nega seguimento (Agravo de Instrumento 
nº 70056031016, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. em 19.08.2013, 
Décima Câmara Cível, Diário da Justiça de 28.08.2013).

Com essas considerações e ratificando todos os 
fundamentos constantes da decisão que concedeu o 
efeito suspensivo, dou provimento ao agravo de instru-
mento para reformar a decisão agravada e indeferir o 
pedido de tutela antecipada.

Custas recursais, pela agravada.
É como voto.

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - Peço vênia 
ao em. Relator, Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, para 
dele divergir e dar parcial provimento ao recurso.

Como o em. Relator, entendo que é mesmo impos-
sível exigir do agravante “a atuação de monitoramento 
e fiscalização do site”, uma vez que, de fato, “exigir dos 
provedores de conteúdo o monitoramento das informa-
ções que veiculam traria enorme retrocesso ao mundo 
virtual, a ponto de inviabilizar serviços que hoje estão 
amplamente difundidos no cotidiano de milhares de 
pessoas. A medida, portanto, teria impacto social e tecno-
lógico extremamente negativo” (STJ, REsp 1.338.214/MT, 
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julga-
mento em 21.11.2013, DJe de 02.12.2013).

Em contrapartida, entendo que os provedores, ao 
tomarem ciência da existência de sites ou mensagens 
com conteúdo ofensivo ou impróprio, como no caso dos 
autos, têm o dever de promover imediatamente a sua reti-
rada do ar, sob pena de responsabilização.

Posto isso, dou parcial provimento ao agravo, para 
limitar a determinação contida na decisão agravada 
apenas à retirada do endereço eletrônico indicado na 
notificação feita pela parte autora, qual seja https://www.
facebook.com/events/452521694869642/?ref=ts&fre
f=ts (f. 62-TJ).

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Peço vênia 
ao douto Relator, Luiz Carlos da Mata, para filiar-me ao 
voto do douto Revisor, José de Carvalho Barbosa:

[...] Em contrapartida, entendo que os provedores, ao 
tomarem ciência da existência de sites ou mensagens com 
conteúdo ofensivo ou impróprio, como no caso dos autos, 
têm o dever de promover imediatamente a sua retirada do ar, 
sob pena de responsabilização.

Pelo exposto peço vênia para divergir do douto 
Relator e dar parcial provimento ao recurso, nos temos 
do voto do douto Revisor.

Efeito suspensivo à decisão agravada concedido às 
f. 173/174.

Contrarrazões às f. 181/192, pugnando pela 
manutenção da decisão agravada e reiterando os fatos 
e fundamentos articulados por ocasião da propositura da 
ação principal.

Informações do Magistrado primevo à f. 196.
Este é o relatório. Decido.
Conheço o recurso de agravo de instrumento, 

diante da presença dos pressupostos de admissibilidade.
Reiterando os fundamentos apresentados por 

ocasião da concessão do efeito suspensivo, vejo que a 
parte agravada ingressou com a ação de obrigação de 
fazer, pleiteando tutela antecipada para que a parte agra-
vante monitore e impeça a divulgação de conteúdos publi-
cados por usuários no site do Facebook, que contenham 
expressões alusivas a possíveis marcações de encontros 
pelos jovens, tendo como local o espaço físico do shop-
ping agravado.

A decisão agravada acolheu o pedido de tutela 
antecipada para determinar o monitoramento e o impe-
dimento acima mencionados, inclusive com aplicação de 
multa diária pelo descumprimento.

Para deferimento da tutela antecipada, a meu 
ver, tornam-se imperativas a demonstração da possível 
lesão de direito iminente, bem como a verossimilhança 
das alegações.

Os conhecidos encontros marcados pelos jovens 
nos espaços físicos dos shoppings, mania que se veri-
fica nacionalmente e que está rotulada como “rolezinho”, 
realmente traz uma preocupação não só para a parte 
agravada, mas também de cunho social, na medida em 
que não são raras as ocorrências de “quebradeiras”, “uso 
de drogas”, “briga entre gangues”, fatos sociais novos 
que têm alcançado uma população que não está habi-
tuada com essa nova maneira de agir dos jovens, o que 
desencadeia o medo e, sem exceção, termina por exigir, 
inclusive, a intervenção e atuação da polícia.

Posso até entender que tais fatos geram o iminente 
risco de lesão e ofensa ao direito da parte agravada, até 
com efeitos de difícil reparação.

Entretanto, não vislumbro a presença da verossimi-
lhança das alegações assentada no reconhecimento do 
direito do agravado em exigir do agravante a atuação de 
monitoramento e fiscalização do site, sendo imperativo 
que o feito tenha normal e regular prosseguimento e com 
ampla dilação probatória, a fim de verificar a necessária 
ocorrência do liame “direito e dever” de uma parte para 
com a outra parte, na suposta relação jurídica existente.

Cito a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Tutela ante-
cipada. Art. 273 do CPC. Exclusão de publicação no 
Facebook. Ausência de verossimilhança e prova inequívoca. 
- Para o deferimento da antecipação de tutela é indispen-
sável a existência de prova inequívoca e verossimilhança da 
alegação, somada ao fundado receio de dano irreparável ou 
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Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, VENCIDO PARCIALMENTE 
O RELATOR.

. . .

Comércio eletrônico - Pagamento por meio 
do Pagseguro - Prazo de entrega superior 
a 14 dias - Risco - Prazo superior àquele 

no qual o contratante se obriga a devolver 
o valor pago - Abertura de disputa - Não 

constatação - Responsabilização - Inviabilidade

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos 
morais e materiais. Compra efetuada. Produto não 
entregue. Prazo superior ao contratado. Pagseguro. Não 
procedência do pedido. Sentença mantida. 

- O comprador deve ponderar os riscos de efetuar compras 
de produtos para entrega com prazo superior a 14 dias, 
justamente por ser esse o prazo no qual o apelado se 
responsabiliza pela devolução do valor pago, se não for 
entregue o produto, cláusula inserida no contrato aderido 
pelo apelante. 

- O apelante não comprovou - em nenhum momento - 
que “abriu a disputa” no site da apelada ou, ao menos, 
que o tenha notificado, de qualquer outra forma, de que 
não recebeu os produtos pelos quais realizava mensal-
mente os pagamentos.

APELAÇÃO CÍVEL nº 1.0145.12.051676-3/002 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Luiz Butinhol Filho - 
Apelado: Universo Online S.A. - 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 À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2014. - Mariza de 
Melo Porto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIZA DE MELO PORTO I - Relatório - 1. 
Cuida-se de apelação interposta por Luiz Butinhol Filho 
da sentença (f. 151-153) proferida nos autos da ação 
de indenização por danos morais e materiais, por ele 
proposta em face de Universo Online S.A., que julgou 
improcedente o pedido inicial. 

2. Aduz o apelante, em resumo: a) que o paga-
mento do produto adquirido é efetuado diretamente à 
apelada, comprovando, dessarte, a responsabilidade 

desta na cadeia de aquisição do produto; b) que cabia à 
apelada, no prazo de contestação, fazer a denunciação 
da lide ao terceiro envolvido na negociação, garantindo, 
assim, o seu direito de regresso; c) que a omissão volun-
tária da apelada, consubstanciada no fato de interme-
diar a venda de um produto, recebendo o preço ajus-
tado, e não entregá-lo, constitui o próprio fato violador 
do direito subjetivo individual do apelante de ser indeni-
zado; d) que o dano moral experimentado pelo apelante 
prescinde de comprovação, visto que há, reconhecida-
mente, presunção relativa de que a venda de produtos, 
com a contrapartida correlata, e a ausência de entrega 
por erro de terceiro com quem nada contratou implicam 
dano moral para o consumidor ofendido.

3. Contrarrazões às f. 162-168.
4. Dispensado o preparo, por estar o apelante 

amparado pelos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade.
5. Vistos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço da apelação.
III - Preliminares.
6. A preliminar arguida já foi sanada em apelação 

anterior por este Tribunal (f. 139/148).
IV - Mérito.
7. Inicialmente, cumpre esclarecer que o apelado 

é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, 
pois são legitimados todos os participantes que integram 
a cadeia geradora ou manipuladora de bens e serviços, 
por existência de ato ou fato, omissivo ou comissivo, que 
coloque em risco ou ofenda um direito do consumidor de 
tais bens e serviços.

8. Todavia, quanto ao mérito, verifico que a respon-
sabilidade da apelada deve ater-se ao contrato firmado 
entre as partes.

9. Nesse sentido, a apelada esclareceu, na contes-
tação, que o serviço denominado “Pagseguro” tem, como 
finalidade precípua, “evitar que o dinheiro utilizado em 
negociações por meio da internet se perca, protegendo 
o comprador de empresas que utilizam a internet com a 
finalidade de aplicar golpes”.

10. E, obviamente, a responsabilidade da apelada 
não pode estender-se ilimitadamente no tempo.

11. Em virtude disso, a apelada esclareceu, na 
contestação, que o comprador “possui o prazo de 14 
(quatorze) dias para ‘abrir uma disputa’, ou seja, reclamar 
algum vício ou defeito no produto”, e que, “caso o 
comprador não ‘abra uma disputa’, ou seja, não constate 
o vício ou defeito no produto, no final de tal período, o 
valor é creditado imediatamente ao vendedor”.

12. As mesmas informações podem ser encontradas 
no site da apelada que, inclusive, dispõe de “perguntas 
frequentes”, dentre elas a seguinte: 

Minha compra não chegou. O que devo fazer?
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Endosso translatício - Endossante - 
Inadimplemento contratual - Emitente - Exceções 
pessoais contra a endossatária - Inviabilidade - 

Má-fé não comprovada - Desvinculação do 
negócio de origem

Ementa: Direito empresarial. Cheque. Endosso trans-
latício. Emitente. Exceções pessoais contra o endossa-
tário. Impossibilidade.

- O cheque é título de crédito, possuindo autonomia, 
desvinculando-se do negócio que lhe deu origem quando 
endossado a terceiro.

 - Não pode o emitente do cheque opor ao endossatário, 
terceiro de boa-fé, as exceções pessoais que poderia opor 
ao endossante.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.054419-4/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Maria Rosa 
Félix Praxedes - Apelado: IB Assessoria Mercantil Ltda. - 
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 AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2014. - Mota e Silva 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOTA E SILVA - Recurso de apelação interposto 
por Maria Rosa Félix Praxedes contra sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito Renato Luiz Faraco (f. 194/195), 
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial 
da ação de embargos à execução proposta pela ora 
apelante contra IB Assessoria Mercantil Ltda.

Você poderá entrar em contato com o vendedor, através dos 
dados que constam nos ‘Detalhes da transação’ e tentar 
um acordo.
[...]
Você pode também abrir uma disputa. Para mais informa-
ções sobre como abrir uma disputa, clique aqui: ‘Como abrir 
uma Disputa?’

13. O contrato juntado aos autos (f. 35/53) também 
foi extraído do site da apelada, dele destacando-se as 
seguintes cláusulas:

37 - Uma vez comunicada a aprovação da Transação de 
Comércio eletrônico, conforme a cláusula 36, o Pagseguro 
realizará, dentro de 14 dias, o respectivo pagamento, de 
acordo com as informações prestadas pelo contratante e o 
presente contrato.
38 - O Pagseguro recomenda que o contratante pondere os 
riscos de concordar com prazo superior a 10 dias para entrega 
do produto ou serviço adquirido por meio de Transação de 
Comércio Eletrônico, tendo em vista o estabelecido na cláu-
sula 37 para a realização do pagamento.
[...]
40 - Se o prazo para entrega do produto ou serviço adqui-
rido por meio de Transação de Comércio Eletrônico expirar 
após o prazo estabelecido na cláusula 37 para a realização 
do pagamento, o contratante deverá imediatamente informar 
ao Pagseguro, [...] a fim de que o Pagseguro possa verificar 
o ocorrido e, caso tenha decorrido prazo não superior a 45 
dias desde a comunicação da aprovação da Transação de 
Comércio Eletrônico conforme a cláusula 36, o Pagseguro 
envidará seus melhores esforços no sentido de cancelar o 
pagamento e estornar os valores referentes à Transação de 
Comércio Eletrônico denunciada.

14. A transação feita pelo apelante, por intermédio 
do site de pagamento mantido pela apelada, foi autori-
zada, em 28.11.2011, e, a partir daquela data até 14 
dias depois, a apelada se responsabilizava pela devo-
lução dos valores pagos, no caso do produto não ter 
sido entregue.

15. Por esse mesmo motivo, consta expressamente 
do referido contrato - ao qual o apelante aderiu, ao 
utilizar tal meio para pagamento de sua compra e do que 
se presume tenha tomado ciência antes de utilizá-lo - que 
o comprador deve ponderar os riscos de efetuar compras 
de produtos para entrega com prazo superior a 14 dias, 
justamente por ser esse o prazo no qual a apelada se 
responsabiliza pela devolução do valor pago, se não for 
entregue o produto.

16. Ainda assim, a apelada se dispõe a interme-
diar a solução de quaisquer problemas ocorridos com 
o negócio realizado, se devidamente comunicados no 
prazo de 45 dias a partir da confirmação do pagamento.

17. Todavia, o apelante não comprovou - em 
nenhum momento - que “abriu a disputa” no site da 
apelada ou, ao menos, que a tenha notificado, de qual-
quer outra forma, de que não recebeu os produtos pelos 
quais realizava mensalmente os pagamentos.

18. E, ultimados todos os prazos nos quais a apelada 
comprometeu-se a participar de qualquer problema ocor-

rido no curso da transação efetivada sem qualquer mani-
festação do apelante, não pode ser a apelada responsa-
bilizada, como pretende fazer crer o apelante.

V - Dispositivo.
19. Posto isso, nego provimento à apelação e 

mantenho, integralmente, a sentença de primeiro grau. 
É o voto.

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES PAULO BALBINO e 
MARCOS LINCOLN.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Apelação. Anulatória de título. Cheque transferido a terceiro. 
Investigação da causa debendi. Impossibilidade. Denunciação 
da lide. 1 - Cheque pré-datado não perde a cambiaridade, 
podendo ser transferido a terceiro mediante endosso. 2 - O 
endossatário, estranho ao negócio subjacente ao título, reali-
zado entre o emitente e o endossante, tem direito de realizar 
o seu crédito, não sendo lícito, com relação a ele, indagar-se 
da causa debendi. Recurso provido (TAMG - Apelação 
nº 0287595-0 - Segunda Câmara Cível - Relator: Manuel 
Saramago - Data do julgamento: 09.11.1999).

Ação anulatória. Cheque. Endosso. Boa-fé. - Por tratar-se de 
título de crédito destinado à circulação através de endosso, 
o cheque formalmente perfeito que não padece de vício 
de vontade é insuscetível de ser anulado através de ação 
proposta contra o portador de boa-fé, ao argumento de 
que o pagamento do seu valor foi feito pelo emitente, contra 
recibo, ao endossante e primitivo portador (TAMG - Apelação 
nº 0242775-6 - Sétima Câmara Cível - Relator: Fernando 
Bráulio - Data do julgamento: 02.10.1997).

Ação cautelar. Cheque. Pagamento efetuado ao endossante. 
Invalidade. Quitação irregular. Protesto efetivado. Sustação. 
Impossibilidade. Inscrição do nome do devedor no rol de 
maus pagadores. 1 - O pagamento feito ao endossante 
de título de crédito, sem lhe ser restituído o mesmo como 
forma de quitação regular, não desonera o devedor perante 
o endossatário de boa-fé, real credor do cheque, o qual 
detém o direito de remeter o título a protesto, inclusive para 
se resguardar perante o endossante e avalistas, na forma do 
art. 47, II, § 3º, da Lei nº 7.357/85. 2 - Não basta, apenas, 
a discussão judicial do débito para que o nome do devedor 
não seja incluído no rol de maus pagadores, é necessário que 
ocorra uma garantia, ou seja, caução ou consignação em 
pagamento referente ao valor que está sendo discutido, sendo 
insuficiente o recibo apresentado como quitação do débito, 
tendo em vista que o pagamento foi efetuado ao endossante, 
e não ao portador da cártula (TAMG - 5ª Câmara Cível - 
Agravo de Instrumento nº 399.383-3 - Relator: Juiz Francisco 
Kupidlowski - v.u.).

Dessarte, não merece qualquer reforma a respei-
tável sentença proferida.

Pelo exposto, considerando tudo quanto foi visto, 
nego provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a 
bem lançada sentença hostilizada.

Custas recursais, pela apelante. Nos termos do 
art. 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/2003, isento a 
apelante do pagamento das custas processuais e recur-
sais a que foi condenada; nos termos do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50, suspendo a condenação sucumbencial 
imposta à apelante, relativa aos honorários advocatícios 
fixados em favor do advogado da apelada.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES ARNALDO MACIEL e 
JOÃO CANCIO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Em suas razões de recurso, f. 196/209, afirma a 
apelante que contratou serviços de turismo com a empresa 
Wege Tours, emitindo cheques para o pagamento; entre-
tanto, essa empresa fechou as portas antes de prestar os 
serviços contratados. Assegura que a apelada tinha como 
saber da insolvência da empresa Wege Tours, e mesmo 
assim recebeu os títulos através de cessão de crédito, e não 
de endosso, o que permite a discussão da causa debendi, 
por configurar ato de má-fé da apelada. Pondera que não 
foi notificada da cessão ocorrida. Reporta-se às provas 
produzidas nos autos, à legislação, à doutrina e à juris-
prudência. Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas às f. 211/222.
É o relatório.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso.
Ao exame dos autos, constata-se que os cheques 

que instruem a inicial da execução, emitidos pela 
apelante, foram transferidos à apelada através de endosso 
em branco (v. f. 12/13 dos autos da execução), os quais 
foram apresentados à instituição financeira na data esti-
pulada para sua apresentação.

Com efeito, não pode a apelante opor ao endos-
satário as exceções pessoais que poderia opor à endos-
sante. Negociado o título, ele se desvincula da causa 
que lhe deu origem. O cheque é um título de crédito, 
possuindo autonomia, desvinculando-se do negócio que 
lhe deu origem quando endossado a terceiro, salvo prova 
da má-fé da endossatária, a qual não restou demons-
trada nos autos, tendo em vista que não há provas de que 
a apelada tenha recebido os títulos após o encerramento 
das atividades da sociedade empresária Wege Tours.

O fato de existir negativação do nome da empresa 
Wege Tours junto aos órgãos de proteção ao crédito não 
retira a boa-fé da apelada, pois as restrições existentes 
não provam o inadimplemento contratual da empresa 
Wege Tours para com a apelante.

Na verdade, em face do que consta dos autos, resta 
claro que a apelante deve dirigir suas pretensões contra 
a empresa com a qual negociou, não podendo pretender 
se eximir da responsabilidade de resgatar o cheque, tendo 
em vista que endossado a terceiro de boa-fé. Em face das 
características dos títulos de crédito, havendo o endosso, 
ele se desvincula do negócio que lhe deu origem, como 
já afirmado.

Nesse sentido é o escólio de Fran Martins:

Pelo endosso, o endossante investe o endossatário em todos 
os direitos emergentes do cheque; há, assim, alienação do 
cheque, passando o endossatário a ser o sujeito ativo do 
título, dele podendo exercer todos os direitos: reendossar 
o cheque, apresentar e receber a importância do sacado, 
protestar, em caso de não pagamento, intentar a ação regres-
siva contra os obrigados anteriormente, ou ação direta contra 
o sacador, que, no cheque, é o obrigado principal (MARTINS, 
Fran. Títulos de créditos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 74).

Acerca da questão discutida nos presentes autos, já 
decidiu este Sodalício:
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em decorrência do uso indevido do bem, a ser apurado 
em liquidação de sentença, desde 01.05.10 até a efetiva 
restituição da posse, deduzido o período de 27.09.10 a 
10.11.10, condenando a demandada no pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibili-
dade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Em suas razões (f. 300/309), a ré/apelante pugna 
pelo reconhecimento da usucapião especial urbano, sob 
o argumento de que usufruiu do imóvel litigioso por mais 
de 5 (cinco) anos, enfatizando, ainda, a configuração do 
seu direito pelo exercício da posse mansa e pacífica do 
bem pelo prazo legal.

Ademais, sustenta que o recorrido não fez prova da 
existência de posse anterior do bem, finalizando por plei-
tear a ordem de retenção por benfeitorias.

Devidamente intimado, o espólio apelado apre-
sentou contrarrazões de f. 313/314.

Recurso próprio e tempestivo, estando sem preparo 
em face da gratuidade judiciária.

Passo a decidir.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o lapso de 

tempo entre o ingresso do recurso neste Tribunal e a 
presente decisão deve ser debitada à existência de 
conflito de competência suscitado em virtude de disposi-
ções atinentes à matéria, constantes do Regimento Interno 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Trata-se de ação de reintegração de posse em que 
o espólio autor deseja a retomada da posse do imóvel, o 
qual pertencia e foi ocupado pelo falecido até o momento 
do óbito, juntamente com a ré, que é sobrinha do mesmo, 
e, muito embora tenha sido devidamente notificada para 
desocupação, não promoveu sua retirada do bem.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença 
pela procedência do pedido inicial para reintegrar o 
espólio na posse da área esbulhada, ensejando a inter-
posição do presente recurso, que, a meu ver, não merece 
reparo pelos fundamentos que passo a expor.

É cediço que, para a procedência do pedido de 
reintegração de posse, devem ser comprovados os requi-
sitos do art. 927 do Código de Processo Civil, quais sejam 
posse anterior, esbulho e perda da posse.

Na espécie, conforme bem destacado em primeiro 
grau, restou incontroverso pelas provas documentais e 
depoimentos testemunhais que a área objeto do litígio 
não só pertence ao inventariado, como também consiste 
no local em que ele residia conjuntamente com a ré, que 
é sua sobrinha e foi criada pelo mesmo desde a infância, 
razão pela qual resta comprovada a sua posse anterior.

Ademais, o raciocínio desenvolvido na sentença, 
no sentido de configuração de comodato após o fale-
cimento do inventariado, haja vista a permanência da 
ré/apelante no bem sem qualquer oposição mostra-se 
adequado, sendo certo também que tal liberalidade veio 
a ser obstaculizada pela denúncia do contrato mediante 
o envio de notificação extrajudicial (f. 10/11) para a 
desocupação do imóvel, que, entretanto, não foi aten-
dida pela recorrente. 

Reintegração de posse - Bem 
imóvel - Permissão para residir no local em 

razão de parentesco - Contrato de comodato 
após o falecimento do proprietário - Notificação 

para devolução - Ocorrência - Esbulho 
caracterizado - Usucapião - Inocorrência - 

Retenção de benfeitoria - Comprovação - Ausência

Ementa: Ação de reintegração de posse. Bem imóvel. 
Permissão para residir no local em razão de parentesco. 
Contrato de comodato após o falecimento do proprie-
tário. Notificação para devolução. Ocorrência. Esbulho 
caracterizado. Usucapião. Inocorrência. Retenção de 
benfeitorias. Não comprovação.

- Ocorrendo permissão do proprietário para que sua 
sobrinha residisse em sua companhia, inviabiliza-se a 
figura da usucapião, mesmo porque ausente o requisito 
do chamado animus domini.

- Diante da permanência da parte ré no imóvel, após 
o falecimento do inventariado e mesmo depois de noti-
ficação extrajudicial para desocupação, resta carac-
terizado o esbulho pela não entrega do bem, sendo, 
portanto, direito subjetivo do comodante a consequente 
reintegração na posse.

- O direito de retenção pressupõe prova de benfeito-
rias indenizáveis.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.055955-9/002 - Co-
marca de Uberlândia - Apelante: Fernanda Regina de 
Souza Barros - Apelado: Espólio de Naimo Camilo Jaber, 
representado pela inventariante Elaine de Cássia Cardoso 
- 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, em 
NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2014. - Moacyr 
Lobato - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOACYR LOBATO - Trata-se de apelação, 
interposta por Fernanda Regina de Souza Barros contra 
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Uberlândia, que, nos autos 
da ação de reintegração de posse ajuizada por Espólio 
de Naimo Camilo Jaber, representado pela inventariante 
Elaine de Cássia Cardoso, julgou procedente o pedido 
inicial, no sentido de determinar a reintegração definitiva 
do autor na posse do imóvel discriminado na inicial, além 
de determinar o pagamento pela ré de aluguel mensal 
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Com efeito, oportuno destacar que o comodato se 
aperfeiçoa por simples troca de vontades, ultimando-se 
pela entrega da coisa, tendo o comodatário a obri-
gação de devolver o bem quando aprouver ao como-
dante, havendo a necessidade de notificação, mesmo 
que extrajudicial, a fim de pôr termo ao contrato e carac-
terizar a mora e, consequentemente, o esbulho posses-
sório, exatamente como aqui verificado, dada a iniciativa 
do espólio requerente.

Nesse passo, é certo que até poderia ser admi-
tida uma contagem inicial de lapso temporal passível de 
configuração de usucapião somente a partir do óbito do 
inventariado, o que aconteceu em 2010; e, assim, insufi-
ciente para caracterização da prescrição aquisitiva até o 
ajuizamento do feito ocorrido no mesmo ano (05.08.10).

Vale dizer que a pretensão de reconhecimento de 
um prazo mais extenso de posse por parte da autora/
apelante com a inclusão do período de moradia conjunta 
com o inventariado para fins de caracterização da deno-
minada posse ad usucapionem é inaceitável, notada-
mente por restar claro que a utilização do local foi consen-
tida pelo falecido, razão pela qual falta aos réus o indis-
pensável animus domini.

Resulta, assim, bem negada também a pretensão 
defensiva de ver declarada a perda do direito de proprie-
dade, na medida exata em que pouco importa o tempo 
pelo qual haja se prolongado essa mera permissão de 
utilização imobiliária durante o tempo em que o inventa-
riado ainda estava vivo, já que ela não dá lugar à aqui-
sição do domínio.

Ante esse contexto, constata-se que o esbulho prati-
cado pela recorrente se encontra sobejamente compro-
vado nos autos, não só porque ela questiona sem razão a 
titularidade e a sua posse em relação ao bem, mas, inclu-
sive, pelas testemunhas ouvidas em juízo. 

Noutro giro, em relação às supostas benfeitorias 
realizadas no imóvel, a apelante apenas mencionou tal 
fato, sem relacioná-las e sem comprovar o que efetiva-
mente foi efetuado, ônus este que a ela se impunha, na 
forma do art. 333, inciso II, do CPC. Assim, não há inde-
nização a ser imposta em favor da apelante.

Assim, suficientemente demonstrada a posse anterior 
do inventariado, o esbulho praticado pela ré e a ausência 
de fundamento a afastar o direito do espólio deman-
dante, é de ser confirmada a procedência da demanda.

Mediante tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigibi-
lidade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AMORIM SIQUEIRA e PEDRO BERNARDES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

Indenização - Danos morais - Noivado - Promessa 
de casamento - Noivo já casado com outra 

pessoa - Descoberta por meio de notícia de jornal

Ementa: Apelação cível. Envolvimento amoroso. Promessa 
de casamento. Noivado. Convívio em sociedade. 
Descoberta por meio de notícia de jornal de que o namo-
rado era casado. Vexame. Constrangimento. Humilhação. 
Dano moral. Ocorrência. Indenização. Valor. Aumento ou 
redução. Não cabimento. Montante fixado em conformi-
dade com o caso concreto e em respeito aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.

- Configura dano moral indenizável a conduta de pessoa 
já casada que omite tal fato e se envolve, durante anos, 
com jovem, com ela ficando noivo e convivendo, sob 
promessa de casamento, para, depois, romper o rela-
cionamento, diante da descoberta da situação pela 
própria jovem, por meio de notícia de jornal, fato que foi 
causa de profundo constrangimento, humilhação e sofri-
mento psíquico.

- Não se há de aumentar ou diminuir o valor arbitrado 
para a indenização por dano moral se está ele em confor-
midade com as circunstâncias do caso concreto, aten-
dendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade.

Voto vencido. Apelação cível. Ação de indenização. 
Danos materiais. Não comprovação. Primeiro recurso 
desprovido; segundo, parcialmente provido.

- Mesmo considerando que os recibos apresentados pela 
autora, em princípio, comprovam seus gastos com a 
aquisição do enxoval, que deveria guarnecer a residência 
das partes após o casamento, não há nos autos prova no 
sentido de que tais bens tenham permanecido na posse 
do réu.

- O dano material indenizável, requisito da obrigação 
de indenizar, é a desvantagem experimentada no bem 
jurídico, ou seja, a diminuição ocorrida no patrimônio 
da vítima, cabendo ao prejudicado a comprovação do 
efetivo prejuízo, visto que o dano hipotético não justifica 
a reparação.

Primeiro recurso desprovido; segundo, parcial-
mente provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0209.08.083009-1/001 - 
Comarca de Curvelo - Apelantes: L.C.R. e H.C.M. - 
Apelados: L.C.R. e H.C.M. - 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 
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PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, VENCIDO 
O REVISOR.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014. - Evandro 
Lopes da Costa Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - L.C.R. 
ajuizou ação de reparação de danos em face de H.C.M. 
ao fundamento de que iniciaram um relacionamento 
amoroso no ano de 2002, quando ela contava com 17 
anos de idade e ele, com 35 anos; que, superada a resis-
tência familiar, passaram a frequentar ambas as famílias; 
que ela, antes virgem, entregou-se a ele, como demons-
tração de seu amor; que ele sempre a presenteava; que 
participavam de eventos sociais em conjunto; que ela 
cuidava do lar e das roupas dele em sua casa da cidade, 
enquanto ele, durante a semana, ficava na fazenda; que 
o auxiliava até mesmo nas atividades rurais, de formas 
diversas; que também resolvia problemas bancários; que, 
na constância do relacionamento, diversos bens foram 
adquiridos; que, em 2005, ela foi aprovada no vesti-
bular em Bambuí, mas ele não concordou com sua ida 
para lá para cursar a faculdade; que também a impediu 
de estudar em Pitangui; que fazia promessas de casa-
mento; que chegaram a olhar casa para adquirir; que, 
em 2007, ficaram noivos; que ela comprou parte do 
enxoval; que, em 23.02.2008, foi surpreendida ao se 
deparar, no Jornal Centro de Minas, com uma foto dele 
ao lado de outra mulher, com um bebê no colo, com os 
dizeres: “[...] ganharam um presente de Deus. A lindinha 
M. chegou alegrando a vida dos papais e dos avós [...]”; 
que ela entrou em choque; que, por dias a fio, chorava 
sem parar; que não conseguira se alimentar e dormir, 
tendo precisado de ajuda médica; que ele, ao ser ques-
tionado por ela e por seus familiares, se limitava a dizer 
que havia ocorrido um mal entendido, revelando, com 
isso, toda a sua frieza, indiferença e falta de respeito para 
com ela e para com seus sentimentos; que ela chegou 
a ser expulsa de casa por seus próprios pais; que virou 
alvo de chacota; que passou a receber telefonemas da 
outra mulher, que a agredia verbalmente; que a vida dela 
virou um tormento; que a traição dele a marcou para o 
resto da vida; que tudo isso configura um dano moral; 
que a aquisição do enxoval, com o dispêndio de mais de 
R$5.000,00, também caracteriza um dano material; e, 
por fim, que tem direito ao ressarcimento por tais danos.

Ao final, pediu fosse ele condenado ao pagamento 
da quantia de R$200.000,00, a título de indenização por 
danos morais, e de R$5.000,00, como reparação pelos 
danos materiais.

Em sua contestação, alegou o réu que o relato feito 
pela parte autora na inicial é resultado de sua “mente 
fértil”; que nunca manteve qualquer tipo de relacio-
namento com ela; que cresceram juntos, de modo que 
frequentaram muitas festas, igrejas e escolas juntos; que 

os avós da parte autora são vizinhos de seus pais, de 
modo tal que os conhece muito e frequenta a casa deles; 
que a parte autora sempre teve problemas psicológicos; 
que estava constantemente fazendo uso de medica-
mentos; que ela tinha obsessão por ele; que vivia dizendo 
que queria casar-se com ele; que essa obsessão era 
fruto da imaginação dela, que pensava ser ele um “bom 
partido”; que ele sempre foi alvo das investidas dela, o 
que já lhe causou muito constrangimento; que há mais de 
12 anos mantém relacionamento amoroso com M.A.S., 
com quem tem uma filha de nome M.; que esse relacio-
namento é público; que sempre frequenta a sociedade 
em sua companhia; que, muitas vezes, a autora ligou 
para ela fazendo chantagens; que a autora sempre soube 
desse relacionamento; que o cupom de f. 20, referente 
à compra de alianças, é uma montagem da autora, pois 
nunca comprou alianças; que essa montagem é evidente, 
pois não consta a identificação do emissor, o local da 
compra, nem a data da compra, além do que é impossível 
que uma aliança de 18 quilates custe apenas R$230,00; 
que os documentos de f. 22/27 também ficam impug-
nados, pois o fato de revelarem que a autora está sob 
tratamento psiquiátrico não autoriza a conclusão de que 
isso seja decorrente dos fatos por ela alegados na inicial, 
mesmo porque, como já dito, ela sempre teve problemas 
psíquicos; que, segundo pôde apurar junto aos familiares, 
essa situação se agravou após o falecimento da mãe da 
autora, no início de 2008; que o recibo de f. 28, apre-
sentado como despesa de enxoval, diz respeito à compra 
de medicamentos; que os recibos de f. 29 têm data ante-
rior àquela por ela indicada como sendo a do início do 
suposto relacionamento entre eles; que se trata de recibos 
de supostos estabelecimentos diversos preenchidos com a 
mesma grafia, sem registro fiscal; e, enfim, que tudo isso 
revela tratar-se de uma montagem da autora.

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Curvelo proferiu sentença às f. 166/170, 
julgando parcialmente procedente o pedido inicial para 
condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de 
R$4.183,09, a título de indenização por danos materiais, 
corrigidos monetariamente, pelos índices da CGJMG, 
desde a data constante dos documentos de f. 30, acres-
cidos, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, contados 
da citação, mais R$20.000,00, a título de reparação por 
danos morais, corrigidos monetariamente, também pelos 
índices da CGJMG, e igualmente acrescidos de juros de 
mora de 1% ao mês, contados, porém, a partir da publi-
cação da sentença.

O Magistrado condenou, ainda, a parte ré ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários de 
advogado, que foram fixados em 20% sobre o valor 
da condenação.

A parte autora interpôs recurso de apelação, às 
f. 172/175, pedindo o aumento do valor arbitrado para 
a indenização por dano moral.
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Já a parte ré apelou da sentença às f. 177/187, 
alegando que nunca manteve relacionamento amoroso 
com a parte ré, que não houve a prática de qualquer ato 
ilícito nem tampouco a ocorrência de dano indenizável. 
Pede, assim, a reforma da sentença, para o fim de que 
seja julgado inteiramente improcedente o pedido inicial. 
Alternativamente, requer seja reduzido o valor arbitrado 
para a indenização por dano moral.

Como os autos subiram sem as contrarrazões, foi 
determinada a sua baixa em diligência, a fim de que estas 
fossem devidamente colhidas (f. 192/193).

A parte autora apresentou contrarrazões às 
f. 197/200, pedindo o não provimento do apelo aviado 
pela parte ré, enquanto esta não se manifestou (f. 200-v.).

Juízo de admissibilidade.
Conheço de ambos os recursos, presentes os pres-

supostos de admissibilidade, registrando que o apelo 
aviado pela parte autora não contém preparo, por estar 
ela litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Segundo recurso (parte ré).
Como a parte ré pede seja o pedido inicial julgado 

totalmente improcedente, é de se convir que seu apelo 
é prejudicial em relação ao recurso interposto pela 
parte autora, que pede apenas a majoração do valor 
da indenização por dano moral, de tal modo que o 
examino primeiramente.

Preliminares.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Mérito.
Como visto no relatório, a parte autora alegou que, 

com apenas 17 anos de idade, se envolveu amorosa-
mente com a parte ré, que já contava, à época, com 33 
anos de idade, tendo ele feito promessa de casamento, 
embasada em atitudes concretas que indicavam a serie-
dade de propósitos, dentre elas o próprio noivado.

Também como já visto, a parte autora, após cerca 
de seis anos de relacionamento, viu-se surpreendida com 
uma fotografia no jornal local da parte ré com outra 
mulher e com um bebê, com a notícia de que se tratava 
da nova filha do casal.

Tal fato, segundo, ainda, o que já foi visto, 
causou-lhe extremo sofrimento, em razão até mesmo do 
vexame a que foi exposta na sociedade local.

Essas alegações, ao final e ao cabo, restaram 
comprovadas pela prova testemunhal, como bem dito pelo 
MM. Juiz sentenciante, que assim expôs em sua decisão:

Quanto ao mérito, analisando os fatos e as provas produ-
zidas, temos que, apesar de o réu ter negado qualquer envol-
vimento com a autora, temos que as testemunhas ouvidas em 
Juízo, e devidamente compromissadas, confirmaram que a 
autora e o réu mantiveram longo relacionamento amoroso, 
inclusive confirmando o noivado ocorrido entres os mesmos.
Restou também comprovado o grande sofrimento pelo qual 
passou a autora, após descobrir, de forma traumática, que 
o réu mantinha outro relacionamento amoroso, inclusive do 
qual adveio um filho.

Além do sofrimento psicológico em razão do fato em 
si, temos que a autora foi expulsa de casa pelos pais, em 
razão desse fato, passando a autora por gigantesco cons-
trangimento perante a comunidade local, bem como perante 
seus familiares.
Esses fatos estão todos comprovados pela prova testemunhal 
produzida pela autora, conforme f. 238/242, bem como pelo 
relatório do CAPS à f. 254.
E nem se diga que os fatos são contraditórios em razão das 
declarações das testemunhas ouvidas pelo Juízo, em decor-
rência da intempestividade do arrolamento das testemunhas 
pelo réu, uma vez que o fato de alguém não ter presenciado 
determinada situação não significa que a mesma não exista, 
já que não estão as pessoas juntas umas das outras durante 
todo o tempo. E as testemunhas da parte autora confirmaram 
todos os fatos narrados na inicial (f. 267/268).

Destaco, ainda, que a parte ré alegou - e não fez 
prova disso - que a parte autora já sofria de problemas 
psiquiátricos há longa data, tratando-se há longo tempo, 
mas, segundo o documento de f. 252, seu tratamento 
iniciou-se em 29.04.2008 - dias após a descoberta dos 
fatos -, sendo que de seu prontuário médico, visto à 
f. 254, consta que a autora relatou para o médico exata-
mente o que narrou na inicial desta ação.

Assim, fica patente que sua busca por ajuda médica 
realmente se deu após a descoberta dos fatos.

Diante disso, não se tem como deixar de reconhecer 
a ocorrência, no caso, do dano moral, em consequência 
não do término do relacionamento em si mesmo, mas em 
virtude da forma como isso se deu, causadora de grande 
abalo psíquico à parte autora, exposta que foi ao vexame, 
ao constrangimento e à incomensurável sensação de 
desrespeito, decorrente de uma conduta desumana, desti-
tuída de qualquer resquício de princípio ético ou moral, 
com o qual se deve pautar o homem honesto, no sentido 
mais pleno da palavra.

Por fim, diante de todo o contexto dos autos, tenho 
que o valor arbitrado para a indenização está em perfeita 
conformidade com o caso concreto e atende aos princí-
pios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo por 
que não deve ser alterado.

Posto isso, nego provimento ao segundo recurso.
Primeiro recurso (parte autora).
Passo ao exame do primeiro recurso.
Preliminares.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Mérito.
Como já visto, a parte autora pede apenas o 

aumento do valor arbitrado para a indenização por 
dano moral.

Ora, ao indeferir o pedido de redução do valor 
da referida indenização formulado pela parte ré em seu 
apelo, afirmei que, diante de todo o contexto dos autos, 
o valor arbitrado para a mencionada indenização está 
em perfeita conformidade com o caso concreto e atende 
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
motivo por que não deve ser alterado.



174        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014

Por esses mesmos fundamentos, o apelo aviado 
pela parte autora não merece ser provido.

Posto isso, nego provimento ao primeiro recurso.
Em suma: nego provimento a ambos os recursos.

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Rogo vênia 
ao eminente Relator, para divergir, parcialmente, do seu r. 
entendimento, uma vez que, a nosso aviso, deve ser dado 
parcial provimento ao segundo recurso, para julgar impro-
cedente o pedido de indenização por danos materiais.

Na hipótese dos autos, conforme bem destacou o 
douto Relator, entendo que os pressupostos da respon-
sabilidade civil encontram-se demonstrados nos autos. A 
análise do depoimento das testemunhas, assim como dos 
demais elementos de prova, nos permite concluir que a 
requerente foi enganada pelo requerido durante aproxi-
madamente cinco anos, com falsas promessas de casa-
mento, mesmo ele mantendo união estável com outra 
mulher, em um Município vizinho. Tais fatos, a nosso 
aviso, são hábeis e suficientes para a caracterização da 
conduta ilícita.

Em que pese o entendimento contrário do reque-
rido, ora segundo apelante, não há como vislumbrar 
na sua conduta traços de um simples desentendimento 
amoroso ou que o término do relacionamento existente 
entre as partes tenha decorrido de um processo natural de 
desgaste. O que se extrai dos autos é que o réu, agindo 
de forma premeditada e leviana, enganou a autora e sua 
família, durante quase cinco anos, causando-lhe signifi-
cativo abalo psicológico.

Para melhor elucidação, permito-me transcrever 
os seguintes trechos dos depoimentos colhidos pelo 
Magistrado de primeira instância:

[...] que acredita que o relacionamento durou por aproxima-
damente quatro, cinco anos, desde a época que o depoente 
os conheceu; que tomou conhecimento de que as partes 
teriam rompido o relacionamento há aproximadamente dois 
anos; que tomou conhecimento disso por intermédio da 
autora; [...] que o depoente, por ouvir dizer, tomou conheci-
mento da existência de um relacionamento do requerido com 
outra mulher, do qual havia resultado o nascimento de uma 
filha; [...]; que, em certa oportunidade, a autora contou para 
o depoente que o requerido havia inclusive feito promessas 
de casamento; que, na época, a autora disse que ficariam 
noivos; [...]” (f. 238).

[...] que o depoente viu a autora na companhia do reque-
rido em festas regionais; que, para a sociedade, eles aparen-
tavam ser namorados; que a autora comentava com o 
depoente sobre o namoro; que, inclusive em determinado 
dia, o depoente ligou para a casa da autora e quem atendeu 
o telefone foi o requerido; [...] que tomou conhecimento 
através de uma fotografia em um jornal que o requerido tinha 
ganhado uma menina; que, nesta época, a autora ainda fazia 
estágio no IMA; que logo quando saíram as fotos no jornal 
as pessoas começaram a comentar; que o requerente inclu-
sive chegou a ligar para a autora para comentar o ocorrido; 
que a autora ficou muito abalada, estava chorando muito; 
[...] (f. 239).

Contudo, embora entenda que a requerente 
suportou efetivo dano moral, decorrente da frustração 
e da exposição a que foi submetida, após ser veiculado 
em jornal do Município fotografia do requerido com 
outra mulher e filho, penso que não se mostra cabível 
a condenação dele ao pagamento de indenização por 
danos materiais.

É que, mesmo considerando que os recibos de f. 30, 
que, em princípio, comprovam gastos da autora com a 
aquisição do enxoval, que deveria guarnecer a residência 
das partes, após o casamento, não há nos autos prova no 
sentido de que tais bens tenham permanecido na posse 
do réu. Nem sequer a própria narrativa da requerente, em 
sua peça vestibular, indica que os bens que ela adquiriu 
tenham sido entregues a ele.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em 
seu art. 333, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, 
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Amaral Santos 
(Comentários. Rio de Janeiro: Forense, v. 4, p. 33), 
citando Betti, observa:

O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus 
da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e 
exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos 
se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O 
ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da 
afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da 
demanda, que assume duas posturas diferentes, apresen-
tando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte 
do réu como ônus da exceção.

Prossegue:

Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e 
provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica 
litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e 
provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao 
autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impedi-
tivos, extintivos ou modificativos.

Assim, a procedência do pedido exordial, nesse 
ponto, equivaleria à reparação de prejuízo meramente 
hipotético, o que é sabidamente vedado. Destaco, a 
respeito, a orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte:

Ação de indenização por danos materiais e morais. 
Ampliação de parque industrial com recursos do FCO 
(Fundo Constitucional do Centro-Oeste) e do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Ausência 
de repasse dos recursos pelo banco réu, agente financeiro. 
Ausência de demonstração dos lucros cessantes, que não 
podem ser caracterizados como danos hipotéticos e sem 
suporte na realidade concreta em exame. I - Correspondem 
os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavel-
mente deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a 
uma probabilidade objetiva resultante do desenvolvimento 
normal dos acontecimentos. A condenação a esse título pres-
supõe a existência de previsão objetiva de ganhos na data 
do inadimplemento da obrigação pelo devedor. No caso, os 
lucros alegados decorrem de previsões baseadas em suposta 
rentabilidade de uma atividade empresarial que nem mesmo 
se iniciou. Assim sendo, não se pode deferir reparação por 
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Medida cautelar inominada - Restos 
mortais - Transferência de vala comum 

para jazigo - Negativa pela Administração 
Pública Municipal - Pedido de 

expedição de alvará - Liminar de cunho 
satisfativo - Concessão - Possibilidade - 

Princípio da dignidade da pessoa humana

Ementa: Agravo de instrumento. Ação cautelar inominada. 
Expedição de alvará. Transferência de restos mortais de 
uma vala comum para um jazigo ou carneira. Negativa 
da Administração Pública municipal. Possibilidade de 
liminar de cunho satisfativo. Princípio da dignidade da 
pessoa humana. Recurso provido.

- O processo como instrumento de efetivação de direito 
e garantias não deve ater-se apenas às questões norma-
tivas, sistemáticas ou legais. Não se pode perder de vista 
a questão humanitária que permeia muitos dos conflitos 
trazidos ao Judiciário, do qual, o caso sub examine é um 
exemplo. Considerando não só a questão da dignidade 
da pessoa humana, bem como o fato de que a trans-
ferência do corpo não acarretará nenhuma onerosi-
dade aos cofres públicos, na medida em que as despesas 
serão custeadas pelos agravantes, assim como não impli-
cará risco para a saúde pública, inexiste óbice ao deferi-
mento liminar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.13.
086083-7/001 - Comarca de Uberlândia - Agravantes: 
Jacqueline Alves Mendonça de Paula e outro, Stephanie 
Alves de Paula Gonçalves, Patrick Alves Mendonça de 
Paula - Agravado: Município de Uberlândia - 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, 8 de abril de 2014. - Armando 
Freire - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARMANDO FREIRE - Trata-se de agravo de 
instrumento, interposto por Jacqueline Alves Mendonça 
de Paula e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz 
de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Uberlândia, em autos de uma medida 
cautelar inominada, que consistiu em indeferir o pedido 
de expedição de alvará para a transferência dos restos 
mortais do pai dos agravantes de uma vala comum 
para um jazigo ou carneira, sob o fundamento de que a 
concessão da liminar esgotaria o objeto da lide (f. 44-TJ).

lucros cessantes se estes, em casos como o dos autos, confi-
guram-se como dano hipotético, sem suporte na realidade 
em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e 
objetiva de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e 
concreto capaz de configurar a potencialidade de lucro. II - 
Recurso especial parcialmente provido (STJ - 3ª Turma - REsp 
846.455/MS - Relator: Ministro Castro Filho - Relator p/ o 
acórdão: Ministro Sidnei Beneti - DJe de 22.04.2009).

Inadimplemento contratual. Danos materiais e lucros 
cessantes. Necessidade de comprovação. Danos morais. 
Inocorrência. - Para deferimento de indenização por danos 
materiais e lucros cessantes, é indispensável a prova obje-
tiva da sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois 
não se trata de dano hipotético. - Não cabe indenização por 
dano moral em decorrência de inadimplemento contratual 
(TJMG - 18ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 5813455-
29.2005.8.13.0024 - Relator: Des. Fabio Maia Viani - DJ de 
06.10.2009).

Como se vê, o dano indenizável, requisito da obri-
gação de indenizar, é a desvantagem experimentada no 
bem jurídico, ou seja, a diminuição ocorrida no patri-
mônio da vítima, cabendo ao prejudicado a compro-
vação do efetivo prejuízo, visto que o dano hipotético não 
justifica a reparação.

Sobre o tema, eis a doutrina de Flávio Tartucen 
(Manual de direito civil. 4. ed., Editora Método, p. 459):

Os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou 
perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo 
que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil, não cabe 
reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais 
danos de prova efetiva.

Ademais, estando os bens adquiridos na posse 
da própria requerente, a manutenção da condenação 
do requerido ao pagamento de indenização por danos 
materiais implicaria a ocorrência de enriquecimento sem 
causa daquela.

Com tais razões de decidir, renovando vênia ao 
digno Relator, divirjo parcialmente do seu r. entendimento, 
para julgar improcedente o pedido de condenação do 
réu ao pagamento de indenização por danos materiais.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, maior 
por parte do réu, condeno-o ao pagamento de 70% 
das custas processuais, inclusive as recursais, cabendo 
à autora os 30% remanescentes. Honorários advocatí-
cios, tal como fixados na r. sentença de primeiro grau, 
na mesma proporção das custas, devendo ser recipro-
camente compensados, nos termos do art. 21, caput, 
do CPC e do disposto na Súmula nº 306 do STJ. Fica 
suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, em 
relação à autora, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

DES. LUCIANO PINTO - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS OS 
RECURSOS, VENCIDO O REVISOR.

. . .
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o processo cautelar parte de dois pressupostos, tradi-
cionalmente 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), deve-se 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). 

A 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 requisitos para a proposi-
tura de ação cautelar. 

E, analisando detidamente os autos, com a devida 
vênia, tenho que presentes estão os requisitos consubs-
tanciados no fumus boni iuris e no periculum in mora, no 
sentido de que os agravantes fazem jus ao deferimento 
liminar pretendido, para determinar, de imediato, a trans-
ferência dos restos mortais do genitor de uma vala comum 
para um jazigo ou carneira. 

Pelo que dos autos consta, os agravantes, no 
momento do sepultamento, não tomaram conhecimento 
da possibilidade de sepultar o genitor em um jazigo ou 
carneira, tendo sido o de cujus enterrado em uma vala 
comum. Salientam que todo o trâmite fúnebre foi provi-
denciado por pessoas alheias à família, em razão do 
abalo emocional dos parentes naquele momento.

A meu inteligir, o processo como instrumento de 
efetivação de direito e garantias não deve ater-se apenas 
às questões normativas, sistemáticas ou processuais. 
Nesse sentido, não se deve perder de vista a questão 
humanitária que permeia muitos dos conflitos trazidos ao 
Judiciário, entre os quais o caso sub examine pode servir 
de exemplo.

A questão ora examinada envolve não só a cons-
ternação de uma família, que perdeu um ente querido, 
como também o direito dos filhos em oferecer ao fale-
cido pai o descanso eterno com toda a dignidade. Assim, 
tenho que inequívoca a plausibilidade das alegações 
dos agravantes.

No que tange ao periculum in mora, verifico, a 
partir da documentação juntada pelos agravantes, que 
a pretendida transferência, nesta oportunidade, é mais 
recomendada, haja vista a desnecessidade de abertura 
da urna fúnebre. 

Em suas razões recursais, alegam os agravantes 
que a Municipalidade não foi diligente ao realizar o ato 
fúnebre, colocando o corpo do de cujus em vala comum, 
sem ao menos consultar os familiares sobre o interesse na 
aquisição de um jazigo ou carneira. Aduzem que proto-
colizaram pedido administrativo, tendo o Município se 
negado a proceder ao pretendido translado. Asseveram 
que a medida não traz prejuízos ao agravado, uma vez 
que as despesas decorrentes da transferência do cadáver 
seriam suportadas pelos agravantes. Salientam que 
não há justificativa tanto para a negativa administrativa 
quanto para o indeferimento judicial.

Pugnam pela concessão da liminar e, ao final, pelo 
seu provimento.

Em decisão de f. 62-TJ, recebi o recurso e deferi 
o seu processamento, momento em que indeferi a 
liminar pretendida.

Informações prestadas à f. 69 e verso-TJ.
A parte agravada apresentou contraminuta às 

f. 71/79-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso interposto.
Cuida a espécie de medida cautelar inominada por 

meio da qual almejam os agravantes a transferência dos 
restos mortais do seu genitor de uma vala comum para um 
jazigo ou carneira. Alegam que, no momento do sepul-
tamento, as providências foram tomadas por pessoas 
estranhas ao convívio familiar, não tendo os agravantes 
tomado conhecimento da possibilidade de sepultamento 
em um jazigo ou carneira. 

O douto Juiz de origem, quando da análise do 
pedido liminar, entendeu por indeferi-lo, sob o funda-
mento de que a sua concessão implicaria o esgotamento 
do objeto da lide. 

De início, não comungo com a argumentação 
expendida pelo douto Juízo de origem no que tange ao 
esgotamento do objeto da lide em razão de concessão de 
liminar em sede de ação cautelar.

Nesse sentido vejamos as lições de Fredie Didier 
sobre a matéria:

[...] no intuito de abrandar os efeitos perniciosos das delongas 
processuais legislador instituiu um novo tipo de tutela juris-
dicional diferenciada (ao lado da cautelar): a tutela provi-
sória, em si mais agressiva ou incisiva, já que permite o gozo 
antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela preten-
dida (seja satisfativa, seja cautelar) (DIDIER JR., Fredie. Curso 
de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, 
teoria do precedente, decisão judicial, coisa julgada e anteci-
pação dos efeitos da tutela. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, v. 2, 
2012, p. 466).

Assim, tenho que possível a concessão da liminar 
pretendida, ainda que alcançada pelo caráter de 
plena satisfação.

Sobre os requisitos inerentes à medida cautelar, 
lecionam Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia 
de Almeida e Eduardo Talamini: “Percebe-se também que 
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Considerando não só a questão da dignidade 
da pessoa humana bem como o fato de que a transfe-
rência do corpo não acarretará nenhuma onerosidade 
aos cofres públicos, na medida em que as despesas serão 
custeadas pelos agravantes, assim como não haverá risco 
de qualquer contaminação que possa comprometer a 
saúde pública, inexiste óbice ao deferimento liminar.

Com essas considerações e razões de decidir, dou 
provimento ao recurso para deferir a liminar. 

Custas, na forma da lei.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES ALBERTO VILAS BOAS e 
EDUARDO ANDRADE.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução - Bem alienado 
fiduciariamente - Direitos do devedor 
fiduciante - Penhora - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Penhora. Bem 
alienado fiduciariamente. Possibilidade de a penhora 
recair sobre direito futuro.

- Enquanto não adimplida a dívida, o bem alienado fidu-
ciariamente é de propriedade do credor fiduciário, sendo 
possível a penhora somente sobre direitos futuros do 
devedor fiduciário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0035.
06.086722-9/002 - Comarca de Araguari - Agravantes: 
Elineu Colombo Alessi e sua mulher Marilene Lacerda 
Nunes Alessi - Agravado: Spencer Bernardes - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014. - Paulo 
Mendes Álvares - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO MENDES ÁLVARES - Cuida-se de 
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo 
interposto por Elineu Colombo Alessi e outra, em face 
de Spencer Bernardes, contra decisão proferida pelo MM. 
Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguari, que, nos 
autos da ação monitória em fase de execução, deferiu 
penhora do direito futuro do devedor que sobrevier sobre 

bem alienado fiduciariamente, no caso de adimplemento 
do contrato.

Em suas razões, o agravante alega que a penhora 
deferida não pode prevalecer, uma vez que a propriedade 
do bem, qual seja veículo alienado fiduciariamente, se 
apresenta como mera expectativa de direito.

Sustenta, ainda, que não foram esgotados pelo 
exequente/agravado todos os meios, a fim de localizar 
outros bens passíveis de penhora, devendo ser refor-
mada a decisão agravada para indeferir a penhora sobre 
direito futuro.

Agravo recebido à f. 25-TJ, concedido 
efeito suspensivo.

Não houve contraminuta.
Informações prestadas pelo MM. Juiz às f. 34/36-TJ.
Ao exame dos autos, vejo que o MM. Juiz de 1ª 

Instância deferiu o pedido de penhora sobre direito futuro 
de veículo alienado fiduciariamente, em razão de não 
ter sido localizado saldo suficiente para penhora on-line, 
via Bacenjud, na conta do agravado que satisfizesse a 
execução no valor de R$14.331,22.

Ressalta-se que, na alienação fiduciária, o adqui-
rente aliena o bem adquirido para quem financia o paga-
mento, ficando este com a propriedade resolúvel até que 
seja adimplida a dívida.

Contudo, diante da inexistência de bens passíveis 
de penhora, é possível que esta recaia sobre bem alie-
nado fiduciariamente, porém deve atingir somente direito 
futuro, que possa vir a surgir para o devedor fiduciário.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

Apelação cível. Execução. Penhora sobre os direitos do 
devedor fiduciante. Possibilidade. Recurso a que se nega 
provimento. - Admissível a penhora sobre eventuais direitos 
do devedor fiduciante, relativamente a bem que se encontra 
alienado fiduciariamente, ressaltando, todavia, que o próprio 
veículo é impenhorável, uma vez que pesa sobre o mesmo o 
gravame oriundo de um contrato de alienação fiduciária em 
garantia (Processo nº 1.0702.05.221638-0/001(1) - Relator: 
Des. Osmando Almeida).

O bem alienado fiduciariamente é impenhorável, já que não 
integra o patrimônio do executado agravado. A jurispru-
dência dominante tem entendido que os eventuais direitos do 
devedor fiduciante, oriundos do contrato de alienação, são 
passíveis de penhora (Agravo de Instrumento nº 450457-2 - 
10ª Câmara Cível - Relator: Des. Roberto Borges de Oliveira 
- j. em 28.09.2004).

Perfeitamente viável a penhora efetuada sobre a expectativa 
de direitos que o alienante detém sobre o contrato de alie-
nação fiduciária (Agravo de Instrumento nº 0307451-1 - 14ª 
Câmara Cível - Relator: Des. Valdez Leite Machado - j. em 
04.05.2000).

Admissível a penhora sobre eventuais direitos do devedor 
fiduciante, relativamente a bem que se encontra alienado 
fiduciariamente, ressaltando, todavia, que o próprio veículo é 
impenhorável, uma vez que pesa sobre o mesmo o gravame 
oriundo de um contrato de alienação fiduciária em garantia. 
‘Se o executado não possui bens livres e desembaraçados, 
pode a penhora, para garantia do juízo e do crédito do 
exequente, recair sobre os direitos das prestações pagas e 
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Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Paulo 
Balbino - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO BALBINO - Versa o presente feito sobre 
um agravo de instrumento interposto por Volkswagen 
Serviços Financeiros S.A. contra a decisão retratada à 
f. 69-TJ, proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara 
Cível da Comarca de Barbacena, Dra. Liliane Rossi dos 
Santos Oliveira, que, nos autos da ação de indenização 
que lhe foi ajuizada por Maria Auxiliadora Izidoro Pereira, 
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido 
da agravante, objetivando a liberação da importância 
de R$223.727,08 (duzentos e vinte três mil setecentos e 
vinte e sete reais e oito centavos), bloqueada por meio do 
sistema Bacenjud. 

Aduz que, por ocasião da sua intimação sobre a 
decisão de f. 22-TJ, na forma prevista no art. 475-J, § 1º, 
do Código de Processo Civil, não só apresentou o inci-
dente de impugnação de f. 35/42-TJ, como também 
efetuou o depósito judicial do valor pretendido pela agra-
vada, não tendo referidas peças sido juntadas aos autos 
por ato imputável exclusivamente ao cartório judicial.

Assim sendo, requer a antecipação da tutela recursal 
para liberação da quantia bloqueada, por representar 
garantia dúplice à mesma condenação, e, ao final, a sua 
confirmação com o provimento do presente recurso. 

Pela decisão de f. 78/79-TJ, restou indeferida a 
pretendida antecipação da pretensão recursal. 

Por meio das petições de f. 86/88, 93/95, 99/100, 
118/120-TJ, a agravante postulou e reiterou pedidos de 
reconsideração, os quais foram indeferidos à f. 108-TJ.

Regularmente intimada, Maria Auxiliadora Izidoro 
Pereira apresentou resposta à f. 102/106-TJ, em que 
pugna pela confirmação da combatida decisão. 

Pelas informações prestadas às f. 114/115-TJ e rati-
ficadas à f. 122-TJ, esclarece a Julgadora da causa que 
deferiu a expedição de alvará em favor da agravada para 
levantamento do depósito da quantia incontroversa.

Relatado, decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço deste recurso. 
Anota-se, inicialmente, que, em 23 de agosto de 

2013, a agravada postulou o cumprimento da sentença 
proferida em ação indenizatória por ela ajuizada com a 
consequente intimação da agravante para pagamento da 
importância de R$194.389,16 (cento e noventa e quatro 
mil trezentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), 
de acordo com os arts. 475-I e 475-J do Código de 
Processo Civil (f. 14/21-TJ). 

Execução - Depósito judicial e bloqueio 
eletrônico - Dupla garantia para o mesmo 

débito - Excesso - Liberação - Possibilidade

Ementa: Ação indenizatória. Sentença. Cumprimento. 
Depósito judicial. Posterior bloqueio eletrônico. Dupla 
garantia. Onerosidade excessiva. Ocorrência. Liberação. 
Possibilidade. 

- Embora a execução se processe em prol do interesse do 
exequente, titular do crédito em debate, não se deve, com 
vistas à sua liquidação, onerar excessivamente o execu-
tado. 

- Por implicar onerosidade excessiva a ser suportada pelo 
devedor em benefício exclusivo do credor, deve ser defe-
rido o pedido de liberação de valor bloqueado eletro-
nicamente na instituição financeira, quando preexistente 
o depósito judicial da integralidade do respectivo valor 
exequendo. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0056.06.
122847-6/005 - Comarca de Barbacena - Agravante: 
Volkswagen Serviços Financeiros S.A. - Agravada: 
Maria Auxiliadora Izidoro Pereira - Relator: Des. PAULO 
BALBINO

referentes ao automóvel que se encontra alienado fiduciaria-
mente. A constrição não irá recair propriamente sobre o bem, 
mas, sim, sobre os direitos do devedor fiduciante’ (Apelação 
Cível nº 304.036-2 - 1ª Câmara Cível - TAMG - Relator: 
Des. Gouvêa Rios) (Agravo de Instrumento nº 0396203-8 - 
9ª Câmara Cível - Relator: Des. Osmando Almeida - j. em 
25.02.2003).

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. 
Bem alienado fiduciariamente. Possibilidade de a penhora 
recair sobre eventuais direitos do fiduciante. - É certo que 
o bem alienado fiduciariamente é impenhorável, já que a 
propriedade pertence ao credor fiduciário, ficando o devedor 
apenas com a propriedade resolúvel do bem. Todavia, nada 
impede que a penhora recaia sobre os direitos do fiduciante, 
decorrentes do contrato de alienação fiduciária (Processo 
nº 1.0525.06.081781-0/001(1) - Relator: Des. Irmar Ferreira 
Campos).

Dessa forma, não há como negar a possibilidade de 
a penhora recair sobre direito do devedor originário do 
contrato de alienação fiduciária.

Com tais razões, nego provimento ao recurso, para 
manter a decisão agravada.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EDISON FEITAL LEITE e 
MAURÍLIO GABRIEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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DES. MARCOS LINCOLN - Como Vogal, após 
analisar os autos, peço vênia para acompanhar o voto 
do eminente Relator, pois demonstrada a duplicidade de 
garantia do juízo.

É como voto.

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Conforme se denota da certidão de f. 23-TJ, no dia 
19 de setembro de 2013, a agravante foi intimada, por 
meio de publicação no Diário Judiciário, para efetuar o 
pagamento do referido débito. 

E, na forma estabelecida no art. 475-J do referido 
diploma processual, a agravante não só apresentou a 
impugnação de f. 35/42-TJ, sob o fundamento de que 
evidenciado o excesso da importância de R$86.581,82 
(oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta 
e dois centavos), como também efetuou o depósito da 
integralidade do quantum exequendo (f. 43/46-TJ). 

Nada obstante, em razão de a equivocada certidão 
de f. 25-TJ atestar o decurso do prazo para cumprimento 
espontâneo da referida sentença condenatória, sem qual-
quer manifestação da agravante, deferiu-se à f. 33-TJ o 
pedido de bloqueio do valor da execução pelo sistema 
Bacenjud, o qual se efetivou, em 5 de dezembro de 2013, 
na conta de sua titularidade de n. 959006 da agência 
2374 do Banco Bradesco S.A. (f. 56/57-TJ).

Logo, efetivado o depósito judicial do quantum 
exequendo tão logo a agravante foi intimada para 
cumprir voluntariamente a sentença indenizatória, a exis-
tência de posterior bloqueio judicial da importância de 
R$223.727,08 (duzentos e vinte e três mil setecentos e 
vinte e sete reais e oito centavos) denota a existência de 
garantia dúplice para o mesmo débito. 

Destaca-se, nesse aspecto, que, embora a ação de 
execução se processe em prol do interesse do exequente, 
titular do crédito em debate, não se deve, no curso de sua 
liquidação, onerar excessivamente o executado, conforme 
previsão do art. 620 c/c art. 685, inciso I, do Código de 
Processo Civil. 

Dessa forma, no caso concreto, a existência de 
duplicidade da garantia do juízo acarreta onerosidade 
excessiva a ser suportada pela agravante em benefício 
exclusivo da agravada, em favor de quem, inclusive, já se 
expediu alvará para levantamento da quantia incontro-
versa, conforme esclarecido pela Julgadora da causa nas 
informações de f. 122-TJ.

Aponta-se, por fim, que, por se tratar a agravante 
de uma instituição financeira de grande porte, o even-
tual crédito remanescente de titularidade da agravada 
poderá ser objeto de novo e frutífero bloqueio eletrônico, 
pelo que se denota descaracterizada a irreversibilidade 
da presente decisão.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 
reformar a decisão agravada e determinar a liberação 
do valor R$223.727,08 (duzentos e vinte e três mil sete-
centos e vinte e sete reais e oito centavos) de titularidade 
da agravante, bloqueado por meio do sistema Bacenjud. 

Custas recursais, pela agravada, na forma da lei. 
Transitada esta em julgado, cumpra-se o disposto 

no art. 385 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais.

Direito Tributário - Taxa de controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades de 
pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento 

de recursos minerários - TFRM - Fato 
gerador - Poder de polícia - Estado de Minas 
Gerais - Criação - Competência - Art. 23, XI, 
CF/88 - Contraprestação - Ausência - Base 
de cálculo - Quantidade de minério extraído

Ementa: Direito tributário. Reexame necessário. Apelação 
cível. Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização 
das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM. Lei 
estadual nº 19.976/2011. Fato gerador. Poder de polícia 
ou utilização de serviço. Criação da TFRM pelo Estado 
de Minas Gerais. Competência. Art. 23, inciso XI, da 
CF/88. Tributo vinculado à atividade desenvolvida pelo 
Estado, sem caráter contraprestacional. Base de cálculo. 
Quantidade de minério extraído.

- A Constituição, de fato, estabelece que é de 
competência privativa da União “legislar sobre 
jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia” 
(art. 22, inciso XII), prevendo, ainda, que a pesquisa e a 
exploração dos recursos minerais somente poderão ser 
efetuadas mediante autorização ou concessão da União 
(art. 176, § 1º). Contudo, pode-se constatar da Lei Maior, 
especificamente através do inciso XI do art. 23, que todos 
os entes federados têm competência para exercer poder 
de polícia quando se trata de pesquisa e exploração de 
recursos minerais. Em razão da competência político-
administrativa, cada ente federado tem competência para 
instituir e cobrar taxas pelos serviços que preste ou pelo 
poder de polícia que exerça.

- A taxa é tributo vinculado e sua hipótese de incidência 
consiste em uma atuação estatal diretamente relacionada 
ao obrigado. O fato de a taxa ser um tributo vinculado 
não quer dizer que seja de arrecadação vinculada. O 
tributo vinculado é aquele cujo fato gerador está atrelado 
à atividade estatal específica. A vinculação não é do 
produto da arrecadação e sim do fato gerador com a 
atividade fiscalizatória. Assim, o fato de ser vinculada não 
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quer dizer que a taxa é tributo destinado exclusivamente 
ao custeio das atividades de fiscalização, ou seja, não 
significa que o tributo exista apenas para cobrir as 
despesas inerentes ao poder de polícia e à fiscalização.

- A taxa não é uma contrapartida à atividade desenvolvida 
pelo Estado. O obrigado não paga taxa para obter 
um serviço do Estado, paga porque a lei determina. A 
atividade de fiscalização e o poder de polícia não são 
vendidos pelo Estado, nem comprados pelo obrigado. 
O Estado realiza a atividade por disposição de lei. O 
administrado o utiliza ou por necessidade ou porque é 
constrangido pela legislação de regência, ou seja, por 
obrigação legal.

- A base de cálculo do tributo não está relacionada 
com o valor comercial dos minérios, o que não seria 
admitido, mas, sim, está atrelada a um referencial 
quantitativo, ou seja, a quantidade de minério extraído. 
É dizer, quanto maior a extração de minérios, maior há 
de ser a fiscalização. Daí justifica-se a base de cálculo 
ser relacionada à quantidade da produção/extração 
do minério.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.175720-5/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: SAFM - 
Mineração Ltda. - Apelado: Estado de Minas Gerais 
- Autoridades coatoras: Delegado da Receita Estadual 
de Belo Horizonte, Superintendente de Fiscalização da 
Receita Estadual - Sufis - 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, 29 de maio de 2014. - Dárcio 
Lopardi Mendes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
apelação cível interposta por SAFM - Mineração Ltda. 
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4º Vara 
de Feitos Tributários da Comarca de Belo Horizonte, que, 
nos autos da ação mandamental, denegou a segurança.

A apelante impetrou o writ contra ato praticado pelo 
Superintendente de Fiscalização da Receita Estadual - Sufis 
e pelo Delegado da Receita Estadual de Belo Horizonte, 
pretendendo a abstenção do recolhimento da Taxa de 
Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Minerários - TRFM, por entender haver 
inconstitucionalidade da Lei 19.976/11, atualizada pela 
Lei 20.414/12, considerando que o Estado não possui 
competência para legislar sobre recursos minerais, assim 

como não detém poder de polícia capaz de autorizar a 
criação da taxa.

Na apelação, a empresa recorrente alega que a 
Lei 19.976/11, instituidora da TFRM, viola os artigos 
da CF/88: art. 145, inciso II, § 2º; art. 146, inciso II, 
combinado com o art. 77, parágrafo único, do CTN; 
art. 5º, inciso LIV; art. 20, inciso IX e § 1º; art. 22, inciso 
XII; art. 23, inciso XI; e art. 176.

Sustenta que a matéria tratada nos autos é de 
competência privativa da União; que se trata de base 
de cálculo própria de imposto; que a arrecadação com 
a taxa supera, em muito, as despesas com o poder de 
polícia do Estado com as Secretarias: de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Estado de 
Desenvolvimento Econômico.

Assegura que a existência do poder de fiscalizar não 
indica necessariamente que exista um poder de polícia 
que legitime a instituição de taxa.

Expõe suas razões, pugnando pelo provimento 
do recurso, a fim de que seja concedida a segurança, 
declarando-se o direito de não pagar a TRFM, bem como 
que seja reconhecido o direito à restituição, em espécie, 
dos valores indevidamente pagos.

Contraminuta às f. 626/635.
A douta Procuradoria de Justiça entendeu por bem 

não intervir no feito, não obstante haja comando expresso 
no art. 12 da Lei de Mandado de Segurança nesse sentido.

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos 
de admissibilidade.

A parte impetrante se insurge contra a Taxa de 
Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades 
de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de 
Recursos Minerários - TRFM, criada pela Lei 19.976/11.

A citada legislação dispõe que:

Art. 1° Fica instituída a Taxa de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e 
Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM -, que tem 
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia 
conferido ao Estado sobre a atividade de pesquisa, lavra, 
exploração ou aproveitamento, realizada no Estado, dos 
seguintes recursos minerários:
I - bauxita, metalúrgica ou refratária;
II - terras-raras;
III - minerais ou minérios que sejam fonte, primária ou 
secundária, direta ou indireta, imediata ou mediata, isolada 
ou conjuntamente com outros elementos químicos, de 
chumbo, cobre, estanho, ferro, lítio, manganês, níquel, 
tântalo, titânio, zinco e zircônio.
[...]
Art. 4° Contribuinte da TFRM é a pessoa, física ou jurídica, 
que esteja, a qualquer título, autorizada a realizar pesquisa, 
lavra, exploração ou aproveitamento de recursos minerários 
no Estado.
[...]
Art. 8° O valor da TFRM corresponderá a 1 (uma) Ufemg 
vigente na data do vencimento da taxa por tonelada de 
mineral ou minério bruto extraído.

Da análise do referido diploma, data venia, não 
antevejo qualquer vício capaz de dar sustentação às 
alegações da parte recorrente.
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Nos termos do art. 145 da Constituição Federal, 
tem-se que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício 
do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, 
de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição.

Por sua vez, o art. 77 do CTN preceitua que as taxas 
cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular 
do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, 
de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição, sendo certo que 
a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador 
idênticos aos que correspondam a imposto, nem ser 
calculada em função do capital das empresas.

Considera-se poder de polícia atividade da 
Administração Pública que, limitando ou disciplinando 
direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, 
ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais ou coletivos (art. 78 do CTN).

Como se pode depreender da lei impugnada, o 
controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades 
de pesquisa, de lavra, de exploração e de aproveitamento 
de recursos minerários são atividades que configuram o 
poder de polícia estadual.

O intuito fiscalizatório da norma pode também ser 
encontrado no seu art. 15, que cria o CERM - Cadastro 
Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das 
Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento 
de Recursos Minerários - de inscrição obrigatória para 
as pessoas, físicas ou jurídicas, que estejam, a qualquer 
título, autorizadas a realizar pesquisa, lavra, exploração 
ou aproveitamento de recursos minerários no Estado.

Ao contrário do que alega a parte recorrente, o fato 
de a Constituição conferir competência privativa à União 
para tratar da matéria versada nos autos, não retira dos 
demais entes federados, que também são competentes 
para fiscalização, a aptidão para a instituição de taxa.

A Constituição, de fato, estabelece que é de 
competência privativa da União legislar sobre jazidas, 
minas, outros recursos minerais e metalurgia (art. 22, 
inciso XII), prevendo, ainda, que a pesquisa e a exploração 
dos recursos minerais somente poderão ser efetuadas 
mediante autorização ou concessão da União (art. 176, 
§ 1º).

Contudo, pode-se constatar da Lei Maior, 
especificamente através do inciso XI do art. 23, que todos 
os entes federados têm competência para exercer poder 
de polícia quando se trata de pesquisa e exploração de 
recursos minerais, in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios:
[...]
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios.

O doutrinador Geraldo Ataliba ensina que

não há necessidade de a Constituição discriminar 
competências para a exigência de taxas (como há, pelo 
contrário, no que respeita a imposto), porque a hipótese de 
incidência da taxa é sempre uma atuação estatal (atividade 
de polícia, prestação de serviço público). A pessoa pública 
competente para desempenhar a atuação, e só ela, é 
competente para legislar sobre sua atividade e colocar 
essa atuação no núcleo da hipótese de incidência de sua 
taxa (Hipóteses de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 155).

Leandro Paulsen, no livro Direito tributário, 
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da 
jurisprudência, pontua que:

Competência para instituir taxas como função da competência 
político-administrativa. Cada ente federado tem competência 
para cobrar taxas pelos serviços que preste ou pelo poder 
de polícia que exerça no desempenho da sua competência 
político-administrativa. Note-se que o art. 145 da CF fala 
da cobrança de taxas pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 
respectivas atribuições.

O renomado doutrinador Hugo de Brito Machado 
ensina que (Curso de direito tributário. 18. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 353-354):

Competente para instituir e cobrar taxa é a pessoa jurídica 
de Direito público que seja competente para a realização 
da atividade à qual se vincula o fato gerador respectivo. 
Sabe-se que a taxa é tributo vinculado, vale dizer, o seu fato 
gerador é sempre ligado a uma atividade estatal. Assim, a 
entidade estatal competente para o desempenho da atividade 
é competente, por conseqüência, para instituir e cobrar a 
taxa correspondente.
O CTN, em seu art. 80, estabelece: ‘para efeito de instituição 
e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas, no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos 
Municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, 
as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito 
Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, 
competem a cada uma dessas pessoas de direito público. E, 
ainda que não existisse tal estipulação, assim teria de ser. A 
regra é simplesmente explicitante.

Dessa forma, embora a competência legislativa 
para dispor sobre jazidas, minas, outros recursos minerais 
e metalurgia seja privativamente da União, a competência 
fiscalizadora é comum entre os entes federados.

Portanto, não há falar em inconstitucionalidade da 
lei mineira ao instituir a taxa.

Por outro lado, a empresa recorrente alega que a 
arrecadação com a taxa supera, em muito, as despesas 
com o poder de polícia do Estado com a Secretaria 
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de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável e Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico (registra-se, para fins de informação, que, 
ao contrário da alegação da parte recorrente, de acordo 
com a lei estadual, os recursos arrecadados relativos 
à TFRM serão destinados à: Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad, 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam, Instituto 
Estadual de Florestas - IEF e Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - Igam, que compõem o Sistema Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Sisema).

Entretanto, além de a assertiva não estar 
comprovada nos autos, tenho que, com relação à taxa, 
a parte impetrante/recorrente parece confundir o real 
significado da característica de “tributo vinculado”.

A taxa é tributo vinculado e sua hipótese de 
incidência consiste em uma atuação estatal diretamente 
relacionada ao obrigado.

O fato de a taxa ser um tributo vinculado não 
quer dizer que seja de arrecadação vinculada. O tributo 
vinculado é aquele cujo fato gerador está atrelado à 
atividade estatal específica. Como se vê, a vinculação 
não é do produto da arrecadação, e sim do fato gerador 
com a atividade fiscalizatória.

O tributo de arrecadação vinculada é aquele cujo 
produto de arrecadação se destina obrigatoriamente 
a certa despesa. A afetação da receita é elemento da 
estrutura do tributo (exemplo: art. 148, parágrafo único, 
da CF/88 - empréstimo compulsório).

Assim, o fato de ser vinculada não quer dizer que 
a taxa é tributo destinado exclusivamente ao custeio das 
atividades de fiscalização, ou seja, não significa que o 
tributo exista apenas para cobrir as despesas inerentes ao 
poder de polícia e à fiscalização.

Confiram-se os ensinamentos de Geraldo Ataliba 
no supracitado livro:

O Código Tributário Nacional estabelece ser irrelevante 
para determinação da natureza específica de um tributo ‘a 
destinação legal do produto de sua arrecadação’ (art. 4º, 
II). É uma disposição didática lapidar. Não é norma, mas um 
oportuno preceito didático, doutrinariamente correto.
É absurdo, despropositado, anticientífico, ilógico e primário 
recorrer a argumento ligado ao destino que o Estado dá aos 
dinheiros arrecadados, para disso pretender extrair qualquer 
conseqüência válida em termos de determinação da natureza 
específica dos tributos. As espécies tributárias se reconhecem 
pela natureza da materialidade da hipótese de incidência. Só.
Na verdade, o Estado despende os dinheiros públicos - que, 
uma vez recolhidos aos cofres públicos, se confundem - de 
acordo com a Lei Orçamentária e segundo a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (arts. 165 e 166, CF) - nas finalidades por 
elas determinadas ou consentidas.
‘Nem seria lógico admitir, como elemento integrante da 
definição da natureza de um tributo, circunstância posterior 
à sua própria criação como é o emprego que se fará das 
quantias arrecadadas’ (Gilberto Ulhoa Canto, Temas de 

Direito Tributário, v. III, p. 54). Isso é matéria que preocupa 
outra seara do direito público, o direito financeiro. Não 
pertine ao - nem repercute sobre o - direito tributário.
[...]
Assim, não tem cabimento - no trato jurídico do tema - incluir 
na definição do tributo a destinação do seu produto. Esta não 
é parte da estrutura da obrigação, nem da configuração da 
hipótese de incidência. Por isso são erradas cientificamente 
as pretensas definições de taxa pelo destino do produto da 
arrecadação ao custeio de determinada atividade pública.
[...]
Para saber-se se um tributo é ou não taxa é despiciendo o 
destino do dinheiro com ele arrecadado. Seja qual for haverá 
taxa ou outra espécie, conforme a materialidade da hipótese 
de incidência.

Assim, nos termos do entendimento doutrinário 
aludido, não é correto dizer que a arrecadação da taxa 
se destina exclusiva e integralmente à cobertura das 
despesas inerentes às atividades fiscalizadoras.

O Estado de Minas Gerais realizou consulta junto 
ao renomado doutrinador Hugo de Brito Machado, já 
citado alhures, sobre a TFRM, criada pela Lei 19.976. 
O parecer foi colacionado aos autos às f. 440/464 e 
é conclusivo:

Coloca-se, finalmente, a questão de saber se a Lei mineira 
nº 19.976, de 2011, apresenta inconstitucionalidade no 
que se refere a aspectos relacionados com a vinculação ou 
destinação das receitas auferidas com a taxa por ela instituída 
[...].
De fato, segundo o Código Tributário Nacional, a natureza 
jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador 
da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la 
a destinação legal do produto de sua arrecadação (art. 4º, 
inciso II).
Outro dado que parece estar sendo questionado diz respeito 
ao valor arrecadado e a uma alegada desproporção entre 
ele e o custo da atividade que dá causa à cobrança da 
taxa. Quanto a esse ponto, porém, não nos parece possível 
afirmar a desproporção, por uma razão muito simples: ainda 
não se conhece a arrecadação da taxa, e nem projeção de 
arrecadação, que não se sabe se será realizada, com um 
custo de atividade pretérito, que não se sabe se será mantido, 
ou se será ampliado justamente com os recursos obtidos com 
a exação. Esses fatores, aliados ao já mencionado art. 4º, II, 
do CTN, nos parecem suficientes para que esse aspecto não 
deva ser levado em consideração, somente sendo possível 
fazê-lo, se for o caso, depois de algum tempo de cobrança 
do tributo em questão.
Seja como for, certo que não vislumbramos na Lei mineira 
nº 19.976, de 2011, nenhuma inconstitucionalidade relativa 
a aspectos relacionados com a vinculação ou destinação das 
receitas auferidas com a taxa por ela instituída.

Nesse ponto, portanto, não assiste razão ao 
recorrente.

Por outro giro, também não merece prosperar a 
alegação de que a taxa tem caráter sinalagmático e tem 
por base proporcionar vantagem ao contribuinte.

A taxa não tem caráter contraprestacional.
Sobre o tema, confiram-se os dizeres de Hugo de 

Brito Machado em sua já mencionada obra:
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Bastante divulgada é a idéia de que a taxa é um tributo 
contraprestacional, vale dizer, o seu pagamento corresponde 
a uma contraprestação do contribuinte ao Estado, pelo serviço 
que lhe presta, ou pela vantagem que proporciona. Não 
nos parece que seja assim. Pelo menos não nos parece que 
exista necessariamente uma correlação entre o valor da taxa 
cobrada e o valor do serviço prestado ou posto à disposição 
do contribuinte, ou ainda da vantagem que o Estado lhe 
proporcione. Entendemos até que a instituição e cobrança de 
uma taxa não têm como pressuposto essencial um proveito, ou 
vantagem, para o contribuinte, individualmente. O essencial, 
na taxa, é a referibilidade da atividade estatal ao obrigado. 
A atuação estatal que constitui fato gerador da taxa há de 
ser relativa ao sujeito passivo desta, e não à coletividade em 
geral. [...] Preferimos, portanto, excluir do conceito de taxa a 
idéia de contraprestação [...].

Complementando a lição, Geraldo Ataliba conclui 
que o Estado não produz as atividades relacionadas ao 
poder de polícia

em troca de remuneração; não age porque as remunera. 
Não opera para ter contrapartida. O Estado deve produzi-las 
porque a lei o determina. A contrapartida (taxa) é mera 
condição legal de acesso individual aos serviços ou utilidades. 
Serviço público não se vende. Não se compra. Presta-o o 
Estado, porque a lei o determina. Utiliza-o o administrado 
porque dele necessita, ou porque a lei o constrange [...].

Assim, a taxa não é uma contrapartida à atividade 
desenvolvida pelo Estado.

Quanto à base de cálculo da taxa, a lei objeto de 
análise previu que “o valor da TFRM corresponderá a 1 
(uma) Ufemg vigente na data do vencimento da taxa por 
tonelada de mineral ou minério bruto extraído”.

No caso, não há falar que a base de cálculo do 
tributo está relacionada com o valor comercial dos 
minérios, o que não seria admitido (por não ser permitido 
que as taxas tenham base de cálculo de imposto). 
Isso porque não é aplicável para a base de cálculo o 
valor comercial do minério, mas, sim, um referencial 
quantitativo, ou seja, a quantidade de minério extraído. 
É dizer, quanto maior a extração de minérios, maior há 
de ser a fiscalização. Daí justifica-se a base de cálculo 
ser relacionada à quantidade da produção/extração 
do minério.

Nesse ponto, no substancioso e anteriormente 
citado parecer, Hugo Brito Machado pontifica que

não se pode confundir a quantidade de minério produzida, 
com o valor comercial desses minérios. [...] O legislador 
escolheu ‘uma base de cálculo que não é valor, mas uma 
expressão quantitativa que se presume expressar a quantidade 
da atividade que se relaciona ao contribuinte’. E não há 
dúvida [de] que se trata de ‘um critério válido para dividir o 
custo da atividade estatal entre aos quais de refere’. Tal como 
a área do imóvel, no tocante à taxa pela coleta de lixo, a 
quantidade de minério extraído é reveladora da intensidade 
do poder de polícia necessário à fiscalização da atividade 
do contribuinte. [...] Ora, no presente caso, não se chega 
a ter uma taxa que varia segundo a receita do contribuinte, 
mas apenas de acordo com a quantidade (em toneladas) 
de minério extraído do subsolo. Essa grandeza, a tonelada, 

tem muito maior relação com a atividade por ela provocada 
(mais extração, maior a necessidade de fiscalização), do que 
com a capacidade contributiva revelada na operação. Basta 
lembrar, para tanto, que toneladas de chumbo não podem ter 
seu preço comparado com o de toneladas de ouro, ou prata.

Portanto, entendo que deve permanecer incólume 
a r. sentença.

Este Tribunal já se posicionou em caso análogo:

Mandado de segurança. TFRM - Taxa de Controle, 
Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, 
Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários. 
Lei estadual nº 19.976/2011. Competência. Art. 23, XI, CR. 
Base de cálculo. Tonelagem. Parâmetro. Art. 150, IV, CR. 
Observância. Bis in idem. Inocorrência. Recurso desprovido. 
O registro, o acompanhamento e a fiscalização das 
concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos 
minerais é competência atribuída constitucionalmente aos 
entes federativos (art. 23, XI, CR). Atribuída competência aos 
Estados para exercerem poder de polícia sobre a atividade de 
pesquisa e exploração de recursos minerais em seus territórios, 
a instituição de taxa para o custeio da atividade estatal 
encontra respaldo no art. 145, inciso II, da CR. A tonelagem 
de recursos minerais extraídos não é a base de cálculo da 
TFRM, mas apenas parâmetro adotado para definir o valor a 
ser cobrado do contribuinte, o que se revela em consonância 
com a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal. 
Estimada pelo legislador a correspondência do valor cobrado 
a título de TFRM com o custo da atividade estatal e não 
havendo demonstração nos autos de que esteja dissociado 
dos gastos suportados com o exercício do poder de polícia, 
afasta-se a alegação de violação do inciso IV do art. 150 da 
Constituição da República (princípio do não confisco). Ocorre 
bis in idem quando um mesmo ente institui diversos tributos 
com o mesmo fato gerador, situação que não se aplica à 
espécie, uma vez que o art. 9º-A da Lei nº 19.976/2011 do 
Estado de Minas Gerais confere ao contribuinte da TFRM, 
que também seja contribuinte da TFAMG, a possibilidade 
de deduzir os valores pagos a título de TFAMG do valor a 
ser recolhido da TFRM (Apelação Cível 1.0024.12.170664-
2/002 - Relator: Des. Edilson Fernandes - 6ª Câmara Cível 
- Data do julgamento: 27.08.2013 - Data da publicação da 
súmula: 06.09.2013).

Por fim, tem-se que a questão relativa à restituição 
de valores ficou prejudicada pela denegação da ordem. 
Ademais, como cediço, o mandado de segurança não se 
presta à pretensão de recebimento de verbas pretéritas.

À luz de tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES HELOÍSA COMBAT e DUARTE 
DE PAULA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Ação reivindicatória - Usucapião - 
Liberalidade - Propriedade particular - Instalação 

de telefonia - Interesse público versus 
interesse privado - Indenização

Ementa: Apelação cível. Ação reivindicatória. Instalação 
de torre de telefonia em propriedade particular. 
Perícia. Interesse público e interesse privado. Conflito. 
Desocupação do imóvel com indenização. Medida que 
se impõe. Usucapião. Liberalidade. Não configuração.

- A supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado deve se dar dentro dos parâmetros legais, é 
dizer, via contrato devidamente formalizado - o que não 
ocorreu no caso em comento -, por meio de um ato de 
império, ou seja, desapropriação com justa e legal inde-
nização, o que, também, não ocorreu.

- Não pode a apelante se valer da condição de conces-
sionária de serviço público para adentrar propriedade 
particular e lá exercer suas atividades, em detrimento de 
direito de propriedade do titular do domínio.

- Em casos tais, impõe-se acolher a reivindicatória, com 
a retirada da torre do terreno da apelada, além de paga-
mento a ela de indenização pelos prejuízos sofridos.

- O prazo para usucapir deve estar implementado até a 
data do ajuizamento da ação, sendo vedado o cômputo 
do prazo posterior ao ajuizamento da demanda até a 
prolação da sentença.

- Se a própria parte alega que adentrou o terreno, a 
princípio, com o consentimento da proprietária, o que 
houve foi ato de liberalidade, que não permite pres-
crição aquisitiva.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0686.06.175964-9/003 - 
Comarca de Teófilo Otoni - Apelante: Telemar Norte 
Leste S.A. - Apelada: Odília Soares David - 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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Luciano 
Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUCIANO PINTO - Odília Soares David 
ajuizou ação reivindicatória c/c indenizatória, em face de 
Telemar Norte Leste S.A.

Narra que é proprietária, por meação e partilha, 
de uma sorte de terras, situadas no lugar denominado 

Rio São Matheus, no Distrito de Fidelândia, Município de 
Ataleia/MG.

Disse que, desde dezembro de 2000, a ré, sem sua 
autorização, ocupou parte desse terreno, onde efetuou 
construção/benfeitoria, sem pagar-lhe qualquer valor 
pecuniário e sem destinar-lhe qualquer benefício.

Assinalou que faz jus à indenização por danos mate-
riais, porque, a seu ver, a área ocupada pela ré preju-
dica a área maior contígua, inviabiliza o arrendamento 
do imóvel e servirá para coibir a reincidência.

Concluiu que a ocupação da requerida em suas 
terras é irregular, por isso pleiteia, nesta demanda, que 
a ré seja compelida a desocupar a área sub judice, no 
prazo máximo de 10 dias, sob pena de multa diária, bem 
como seja ela condenada a lhe pagar a importância de 
R$1.750,00 mensais ou o equivalente a cinco salários 
mínimos mensais, a contar de dezembro de 2000 até a 
data da desocupação, a título de dano material.

Juntou procuração e documentos (f. 09/30).
Justiça gratuita deferida à f. 32.
Em contestação (f. 35/45), a ré levantou exceção de 

usucapião, ao argumento de que exerce a posse mansa, 
pacífica, contínua e com ânimo de dono da área em 
litígio há pelo menos 15 anos.

Afirmou que instalou, no local sub judice, uma torre 
de telefonia fixa, com o objetivo de atender à demanda 
de ligações locais e interurbanas realizadas pelos habi-
tantes da região.

Ressaltou que agiu em consonância com suas obri-
gações de concessionária de serviço público, visando 
sempre prestar um serviço de telefonia fixa de qualidade, 
eficiente e universalizado.

Dissertou sobre serviços públicos, concluindo que 
a procedência do pedido da autora violaria, a seu ver, 
não só o princípio constitucional da continuidade dos 
serviços públicos, mas também o da supremacia do inte-
resse público.

Afirmou que não há, nos autos, prova de ocorrência 
de dano material, pois a autora se limitou a dizer que a 
ocupação de uma pequena parcela do imóvel impossibi-
litou-a de negociar o restante do bem.

Disse que a suposta indivisibilidade atribuída ao 
imóvel demandado não se justifica, pois, de uma área de 
1.213.250m², ocupa apenas 110,97m².

Assinalou que, se ausente a ocorrência de dano no 
esbulho, inexiste a obrigação de indenizar (f. 44).

Por fim, pediu o acolhimento da exceção de usuca-
pião e a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação às f. 49/50.
Intimadas as partes para especificarem provas 

(f. 75-verso), a ré requereu o depoimento pessoal da 
autora, oitiva de testemunhas, provas documental e peri-
cial (f. 76/77).

A autora, à f. 81, pleiteou provas oral, pericial e 
documental e juntou à f. 84 certidão atualizada do bem, 
em cumprimento ao despacho de f. 80.



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        185

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Audiência de instrução e julgamento à f. 100, na 
qual foi ouvida uma testemunha da autora (f. 101) e foi 
colhido o depoimento pessoal do preposto da ré (f. 102).

Memorial da autora, às f. 104/105.
Memorial da ré, às f. 106/130, no qual se arguiu 

preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que 
o terreno onde a torre foi instalada é de propriedade do 
Município de Ataleia/MG.

A sentença (f. 131/134) rejeitou a preliminar de 
ilegitimidade ativa e julgou procedente o pedido inicial, 
para condenar a ré a desocupar a área descrita na inicial 
no prazo de 60 dias do trânsito em julgado da presente 
decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limi-
tada a R$15.000,00, e a pagar indenização pelos danos 
materiais decorrentes da desocupação indevida, a ser 
apurada em liquidação de sentença.

A sentença, ainda, condenou a requerida nas custas 
e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00, 
nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Inconformada, a ré manejou apelação (f. 135/157).
Em suas razões, volveu-se pela tese de ilegitimidade 

ativa da autora, ao argumento de que o terreno onde 
a torre foi instalada é de propriedade do Município de 
Ataleia/MG.

Pedindo o acolhimento da preliminar de ilegitimi-
dade ativa ou o provimento do recurso, para que seja 
reformada a sentença, julgando-se improcedentes os 
pedidos iniciais.

Contrarrazões às f. 161/170, batendo-se pela 
tese de não conhecimento da apelação, porque ausente 
combate específico aos fundamentos da sentença.

Foi proferido acórdão (f. 184/194) em que se 
acolheu, de ofício, preliminar de ausência de prova essen-
cial e, com isso, cassou-se a sentença, para que fosse 
realizada, no 1º grau, prova pericial para se saber se a 
torre de telefonia fixa da ré, ora apelante, foi instalada 
na propriedade da autora ou do Município de Ataleia/
MG, para que, de posse de tal informação, fosse profe-
rida nova decisão.

As partes apresentaram quesitos para a perícia, à 
f. 200, pela autora; e às f. 201/202, pela ré.

O perito apresentou o laudo (f. 271/273) e os 
documentos (f. 274/277).

As partes se manifestaram à f. 278 (autora) e às 
f. 279/282 (ré).

Termo de audiência à f. 291, em que restou frus-
trada a tentativa de composição amigável.

Sobreveio a sentença (f. 294/295), que julgou 
procedente o pedido inicial, condenando a ré a desocupar 
a área descrita na inicial no prazo de 60 (sessenta) dias 
do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa 
diária, além de indenização pelos danos materiais decor-
rentes da ocupação indevida apurada em futura liqui-
dação de sentença.

A ré foi condenada ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil 

reais) e de honorários do perito no valor de R$1.500,00 
(mil e quinhentos reais).

A ré apresentou apelação (f. 305/328), alegando 
que a estação está instalada na propriedade sub judice há 
mais de 18 anos, e a posse sempre foi tranquila.

Afirmou que o imóvel estava abandonado e, com 
a instalação da torre, passou a ter utilidade pública. E, a 
seu ver, sempre que há conflito entre o interesse público e 
o interesse particular, deve prevalecer o interesse público.

Aduziu que firmou contrato de comodato verbal, 
confirmado pelo depoimento de testemunha à f. 101, 
e, por isso, a restituição do imóvel depende da demons-
tração de necessidade imprevista e urgente do uso e gozo 
da coisa, o que não restou comprovado pela autora.

Sustenta a aplicação da teoria do venire contra 
factum proprium, pois, durante mais de 15 anos, a ré 
atuou no imóvel em questão, sem qualquer interferência 
ou interpelação, fazendo nascer a justa expectativa de 
utilização do terreno.

Bateu-se novamente pela alegação de usucapião, 
ao argumento de que, uma vez dada finalidade social ao 
referido imóvel e estando na sua posse mansa e pacífica 
há mais de 10 anos, necessário se faz o reconhecimento 
da aquisição da posse por ela, ré, por meio de usucapião.

Alternativamente, defende ser insuficiente o prazo 
de 60 dias para desocupação do imóvel e a inexistência 
de dano material a ser indenizado.

Contrarrazões às f. 343/347.
É o relatório.
Conheço da apelação, porque presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Estou que não tem razão a apelante.
Bate-se a apelante pela tese da supremacia do inte-

resse público sobre o interesse privado, o que, em tese, 
inviabilizaria a devolução do terreno à apelada.

Alega a apelante que a torre foi instalada em 
local essencial à prestação de serviços a que destina, e, 
caso seja retirada, corre-se o risco de não mais voltar a 
funcionar, ante a dificuldade de encontrar outro local com 
a abrangência do atual.

Sem razão a apelante.
Ora, a supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado, em casos como o de que aqui se cuida, 
deve se dar dentro dos parâmetros legais, é dizer, via 
contrato devidamente formalizado - o que não ocorreu no 
caso em comento -, por meio de um ato de império, ou 
seja, desapropriação, com seu correlativo indenizatório.

Isso de se adentrar em propriedade particular, sem 
qualquer respaldo legal, invocando supremacia do inte-
resse público sobre o particular, nada mais é que fazer 
justiça com as próprias mãos, o que não se pode admitir.

Ultrapassado tal argumento, de se ver que, conforme 
determinação do acórdão de f. 184/194, a sentença foi 
cassada, para que fosse realizada, no 1º grau, prova 
pericial para se saber se a torre de telefonia fixa da ré, 
ora apelante, foi instalada na propriedade da autora ou 
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do Município de Ataleia/MG, para que, de posse de tal 
informação, fosse proferida nova decisão.

A prova pericial foi produzida, e o laudo está às 
f. 271/273.

Em resposta ao quesito “d” formulado pela autora/
apelada e ao “1” formulado pela ré/apelante, o laudo 
pericial foi claro ao afirmar que a antena de sinal de 
telefonia encontra-se instalada dentro da propriedade 
da apelada.

De posse de tal afirmação, não se pode admitir 
que a apelante, valendo-se de sua condição de conces-
sionária de serviços públicos de telefonia, ainda que, de 
início, tenha havido liberalidade com tal ato - liberalidade 
posteriormente derruída -, adentre propriedade particular, 
para, ali, exercer suas atividades, sem prévia indenização, 
ou perdurável acordo, pelo que se impõe a retirada de 
seus equipamentos do terreno invadido.

Ademais, faz jus a apelada, também, ao recebi-
mento de indenização, porque se vê que ela não recebeu 
qualquer benefício pela instalação da antena, além de 
que não pôde, desde a instalação da antena, dispor de 
sua propriedade, onde criava gado (fato esse corrobo-
rado pelo depoimento de f. 101), ou arrendar seu imóvel.

Tampouco se sustenta a pretensão da apelante 
de invocar, no presente caso, a teoria do venire contra 
factum proprium.

Em linhas gerais, essa expressão se aplica a situa-
ções em que, diante de um comportamento que persiste 
durante certo período de tempo, nascem para a parte 
contrária expectativas de que esse comportamento 
permanecerá inalterado.

Ocorre que não se configurou, no contexto desta 
demanda, comportamento contraditório da apelada.

A propósito, transcrevo trecho do depoimento de 
f. 101:

A empresa chegou a pedir para colocar uma torre em sua 
propriedade e que depois faria um documento, mas nunca 
retornou, e que há várias testemunhas desse fato. A autora 
permitiu que a empresa ré assentasse a antena com a condição 
de que eles voltariam para acertar e fazer o documento.

Assim, não há qualquer comportamento contra-
ditório por parte da autora, haja vista que ela nunca 
permitiu o uso irrestrito de sua propriedade, ficando 
sempre na expectativa de ver a presente situação regula-
rizada, ou se ver compensada pelo uso da antena.

Naturalmente, como nada foi feito pela apelante, 
alternativa não teve a apelada, senão o ajuizamento da 
presente demanda.

Quanto ao pedido de usucapião, também estou 
que não tem razão a apelante.

Isso porque o prazo para usucapir deve estar imple-
mentado até a data do ajuizamento da ação, o que não 
ocorreu in casu.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência:

Apelação cível. Pedido de justiça gratuita no recurso. 
Indeferimento. Preparo efetuado. Preliminar de deserção 
rejeitada. Usucapião extraordinária. Irregularidade na repre-
sentação processual. Vício sanável. Prazo prescricional. 
Suspensão. Complementação do prazo após o ajuizamento 
da ação. Impossibilidade. Ausência do requisito temporal. 
Procedência do pedido. Sentença reformada. - Com o inde-
ferimento do pedido de justiça gratuita e efetuado o reco-
lhimento das custas recursais, rejeita-se a preliminar de 
deserção. - A falta de instrumento de mandato válido cons-
titui defeito sanável nas instâncias ordinárias, aplicando-se, 
para o fim de regularização da representação postulatória, 
o disposto no art. 13 do CPC. - As causas que suspendem e 
interrompem o prazo prescricional se aplicam à usucapião. - 
O prazo para usucapir deve estar implementado até a data 
do ajuizamento da ação, sendo que o tempo decorrido entre 
o ajuizamento da ação e a sentença também não pode ser 
computado, tendo em vista que o ajuizamento da ação torna 
a coisa litigiosa (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.001151-
4/001 - Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira - Data 
da publicação: 1º.10.2013).

Civil. Usucapião extraordinário. Prazo. - Para efeito de usuca-
pião extraordinário, é inadmissível o cômputo do prazo poste-
rior ao ajuizamento da demanda até a prolação da sentença. 
Recurso não conhecido (STJ - REsp 61218/SP - Terceira 
Turma - Relator: Ministro Castro Filho - Data da publicação: 
17.11.2003).

Compulsando os autos, vejo que a ré/apelante 
narra que a ocupação ocorreu no ano de 2000, e a ação 
foi ajuizada no ano de 2006, sem que decorresse o prazo 
para usucapião. Além disso, ressalto que cogitar a exis-
tência de contrato de comodato entre as partes, como 
pretende a apelante à f. 309, é incompatível com o 
pedido de usucapião. O ato de liberalidade, inicial, de si, 
não gerou prescrição aquisitiva e, de resto, no curso do 
tempo, ele foi derruído.

Em suas razões de recurso, a apelante alega, ainda, 
ter direito à indenização pelas benfeitorias realizadas 
no imóvel.

Não obstante, estou que razão também não 
lhe assiste.

Sabe-se que benfeitoria é toda obra na estrutura 
de uma coisa, a fim de embelezá-la, conservá-la ou 
melhorá-la.

No caso dos autos, a instalação da torre no imóvel 
da apelada não pode ser considerada benfeitoria, pois 
não se prestou a nenhum desses propósitos e não agregou 
nenhum valor ao imóvel em questão.

Além disso, a torre deverá ser retirada do imóvel 
da apelada para ser colocada em outro local, não ense-
jando qualquer indenização.

Noutro passo, tal pedido se mostra descabido, 
porque foi levantado em memoriais e, como estes, 
têm conteúdo meramente narrativo, prestando-se, tão 
somente, como um histórico do processo, por isso não se 
admite, nesse momento, a apresentação de novas teses.

Por fim, estou que o prazo de 60 dias para retirada 
da torre da propriedade da apelada se mostra razoável.
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conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de maio de 2014. - Heloísa 
Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Conheço do apelo, 
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, pretendendo a 
reforma da v. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara 
Cível, Criminal e da Infância e Juventude, que homo-
logou o acordo de f. 36 e decretou o divórcio de L.M. de 
O.G.F. e M.A.F., para todos os efeitos legais e jurídicos.

Condenou as partes em 50% ao pagamento 
de custas, cada um, observada a assistência judi-
ciária gratuita.

Insurge-se o Órgão Ministerial, nas razões às 
f. 43/47, contra a sentença que homologou o acordo, 
por deferir a guarda unilateral das crianças à genitora, 
tendo manifestado sua discordância sob o fundamento 
de que a guarda compartilhada deve ser tida como regra.

Alega que a decisão contraria a previsão legal 
contida no art. 1.584, § 2º, do CC/02, que trata a 
guarda compartilhada como regra.

Salienta que, no caso concreto, não ficou demons-
trado que o melhor interesse das crianças seja a guarda 
unilateral, o que houve foi uma mera e vaga suposição 
do d. Juízo a quo.

Afirma que eventual dissenso entre os pais não é 
motivo para se afastar a guarda compartilhada e, ainda, 
expõe que a insistência do apelante decorre do fato de 
que esse tipo de guarda apresenta mais vantagens do que 
a guarda unilateral.

Pugna pelo provimento recursal, com a conse-
quente reforma da r. sentença, para se estabelecer que a 
guarda das crianças seja compartilhada pelos seus pais, 
sob pena de contrariar o art. 1.584, § 2º, do CC/02.

Isento o Parquet do recolhimento do preparo recursal.
Contrarrazões da apelação às f. 54/60.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo 

desprovimento recursal às f. 72/73.
Decido.
A questão central a ser discutida diz respeito à 

adoção da guarda compartilhada, que, nos termos 
do art. 1.584, § 2º, do CCB, invocado pelo Ministério 
Público para amparar sua tese, será aplicada sempre que 
possível, quando não houver acordo entre a mãe e o pai.

A respeito da guarda compartilhada, o professor 
Leonardo Barreto Moreira Alves pontua que: 

A guarda compartilhada implica exercício conjunto, simul-
tâneo e pleno do poder familiar, afastando-se, portanto, a 
dicotomia entre guarda exclusiva, de um lado, e direito de 
visita, do outro. A partir dessa medida, fixa-se o domicílio do 
menor na residência preferencial de um dos genitores, mas 

Divórcio direto - Guarda dos filhos - Unilateral - 
Insurgência do Parquet - Guarda compartilhada 
inviável - Acordo entre os genitores - Decisão 

mantida - Arts. 1.583, § 3º, 1.584, I, 
e 1.589 do Código Civil/2002

Ementa: Apelação cível. Ação de divórcio direto. 
Homologação de acordo. Regulamentação da guarda 
dos filhos. Insurgência do Ministério Público. Guarda 
compartilhada. Inviabilidade no caso concreto. Genitores 
que residem em cidades diferentes. Ausência de motivos 
para modificação da guarda unilateral estabelecida 
espontaneamente pelos pais. Sentença mantida.

- A guarda compartilhada deve ser deferida quando 
requerida por consenso por ambos os pais e desde que 
verificado que o relacionamento entre eles é harmônico, 
viabilizando o seu exercício. 

- Quando ambos os pais se manifestam expressa-
mente pela guarda unilateral, o Juiz não pode impor 
o compartilhamento.

- Não se está a restringir o salutar convívio das filhas 
com o pai, até porque a regulamentação de visitas foi 
providenciada de modo a favorecer o convívio paterno-
-filial amplo.

- Além do acordo espontâneo sobre a guarda unila-
teral, as circunstâncias dos autos evidenciam a inviabili-
dade da custódia física conjunta, uma vez que o genitor 
atualmente reside e trabalha em cidade diversa de onde 
moram as menores, o que, por óbvio, tem o condão de 
impedir o compartilhamento da guarda.

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0396.13.000266-2/001 - 
Comarca de Mantena - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelados: L.M.O.G.F., M.A.F. 
- 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 

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e 
mantenho inalterada a sentença.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES MÁRCIA DE PAOLI BALBINO e 
LEITE PRAÇA.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .



188        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014

I - requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qual-
quer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de 
dissolução de união estável ou em medida cautelar; 
II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades especí-
ficas do filho, ou em razão da distribuição de tempo neces-
sário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 
§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e 
à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua impor-
tância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos geni-
tores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto 
à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a 
guarda compartilhada.

Os dispositivos, sobretudo o art. 1.584, § 1º, do 
CCB/02, revelam uma nítida preferência pela guarda 
compartilhada, justamente por ser aquela que melhor 
possibilita o convívio do menor com ambos os genitores e 
a corresponsabilidade dos pais pela educação dos filhos. 

Assim sendo, quando inexistente particularidade que 
torne esse modelo impróprio para atender aos melhores 
interesses do menor, deve ser preferencialmente eleito.

Como óbice, poderia ser mencionada a situação de 
um dos pais não ter condições de exercer a guarda ou de 
não haver diálogo e convivência pacífica entre o casal, de 
modo a tornar inviável a tomada conjunta de decisões.

A espécie em apreço reveste-se de particularidades. 
Em que pese toda a digressão a respeito do modelo 
compartilhado de guarda, realçando a sua predomi-
nância em relação à custódia unipessoal, cumpre regis-
trar que a opção pelo último tipo de guarda decorreu de 
um consenso comum dos pais em Juízo na Central de 
Conciliação, em audiência (f. 36).

No caso, foi acordado que a guarda das filhas, de 
9 (nove) anos de idade - f. 10, e de 7 (sete) - f. 11, ficará 
com a genitora, enquanto que o genitor exercerá o direito 
de visitas às menores em finais de semana alternados, 
buscando as filhas às 18 horas de sexta-feira e com elas 
permanecendo até 18h30min de domingo, a iniciar-se 
em 31.05.2013.

Em relação às férias escolares do final do ano, o 
pai ficará com as infantes pelo período de 1 (um) mês, a 
partir do início das férias escolares do mês de dezembro, 
e encerrando-se ao fim de 30 (trinta) dias.

E, quanto às férias de julho, o requerido ficará com 
as menores pelo período de 8 (oito) dias e a requerente 
durante 07 (sete) dias.

Quando ambos os pais se manifestam expressa-
mente pela guarda unilateral, o Juiz não pode impor o 
compartilhamento. A homologação da guarda unilateral 
pela mãe, com o estabelecimento do regime de visitas 
em favor do pai, decorreu de um consenso entre ambos.

Pelo contexto traçado, não se está a restringir o 
salutar convívio das filhas com o pai, até porque a regu-
lamentação de visitas foi providenciada de modo a favo-
recer o convívio paterno-filial amplo, possibilitando ao 
genitor estar com as filhas em finais de semana alternados.

ao outro é atribuído o dever de continuar cumprindo intensa-
mente o poder familiar, através da participação cotidiana nas 
questões fundamentais da vida do seu filho, tais como estudo, 
saúde, esporte e lazer, o que vem a descaracterizar a figura 
do ‘pai/mãe de fim-de-semana’.

O autor confere enfoque às vantagens da guarda 
compartilhada para o desenvolvimento do menor, assi-
nalando que: 

Registre-se ainda que a guarda compartilhada, em aten-
dendo ao princípio do melhor interesse do menor, também 
atenderá a outro princípio deste decorrente, qual seja o prin-
cípio do direito à convivência familiar, insculpido no art. 227 
da Carta Magna Federal e nos arts. 4º e 19 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente.
Acrescente-se que a guarda compartilhada vai também de 
encontro a outros princípios constitucionais essenciais, a 
saber, a igualdade entre cônjuges/companheiros (art. 226, 
§ 5º, c/c art. 226, § 3º), a paternidade responsável (art. 226, 
§ 7º) e o planejamento familiar (art. 226, § 7º), este último 
fruto do princípio da autonomia privada, o qual está consubs-
tanciado no princípio da liberdade (art. 5º, caput).
Como se vê, portanto, pelos benefícios por ela proporcio-
nados e pela realização de princípios constitucionais que ela 
promove, notadamente o princípio do melhor interesse do 
menor, a guarda compartilhada deve ser tida como a regra 
geral na fixação do exercício do poder familiar com a disso-
lução do casamento/união estável, em prevalência sobre 
a guarda exclusiva ou unilateral (ALVES, Leonardo Barreto 
Moreira. A guarda compartilhada e a Lei nº 11.698/08. 
Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2.106, 7 abr. 2009. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/12592>. 
Acesso em: 26 jun. 2012). 

Quando o poder familiar é exercido através da 
guarda compartilhada, ambos os pais participam de 
forma igualitária nas decisões principais relativas aos 
filhos, sendo corresponsáveis pela sua educação.

Com efeito, trata-se de uma opção que favorece o 
convívio da criança com ambos os pais e uma postura 
de presença e responsabilidade para promover a acom-
panhar o desenvolvimento dos filhos, sobre todos os 
aspectos necessários à formação integral da pessoa. 

Nesse caso, a nenhum dos pais é conferida a parti-
cipação meramente material ou eventual, esperando-se 
que ambos se dediquem a dispensar cuidado e assis-
tência ao menor simultaneamente.

Com o advento da Lei nº 11.698/08, a questão 
passou a ser disciplinada pelo Código Civil nos seguintes 
termos: 

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. 
§1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só 
dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) 
e, por guarda compartilhada, a responsabilização conjunta 
e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não 
vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos 
filhos comuns.
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá 
ser: 
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cípio, a mãe aparenta possuir condições de se fazer 
presente com maior frequência e promover diretamente 
a educação e assistência às filhas; logo, a ela deve ser 
conferida a guarda.

A guarda compartilhada implica o exercício conjunto 
do poder familiar por ambos os pais, que exercerão ao 
mesmo tempo os direitos e deveres de pai e mãe, estes 
pertinentes ao sustento, educação, representação e deci-
sões que afetem os interesses dos filhos.

Deve-se ponderar a disposição de genitores de 
participar ativamente da criação e educação dos filhos, 
interessando-se por conhecer e prover suas necessidades 
e assumindo responsabilidade pelas decisões que devem 
ser adotadas para que estas se efetivem.

Sob esse enfoque, se o genitor não se opõe ao exer-
cício da guarda unilateral por sua ex-mulher, e, ao que 
parece, é ela quem dispensa os cuidados próprios de 
um guardião, o que não exclui o dever dele de supervi-
sionar os interesses das filhas (art. 1.583, § 3º, CC), bem 
como o direito de fiscalizar sua manutenção e educação 
(art. 1.589), a v. sentença deve ser mantida, por chan-
celar a vontade comum dos pais.

Por fim, deve ser pontuado que as decisões relativas 
à guarda de menor não se revestem da imutabilidade 
conferida pela coisa julgada, de modo que, se, futura-
mente, sobrevier alteração na situação das partes envol-
vidas que recomendem a modificação da guarda, poderá 
ser novamente discutida em juízo.

Pelo exposto, e acolhendo o parecer da douta 
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, 
para manter a v. sentença, por seus doutos e jurí-
dicos fundamentos.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES ANA PAULA CAIXETA e DUARTE 
DE PAULA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Assim, foi permitido às menores usufruir harmonica-
mente tanto do convívio materno quanto paterno, ausente 
justificativa plausível pelo representante do Parquet para a 
modificação da guarda.

Destarte, a exposição de argumentos teóricos 
não é suficiente para alcançar a pretensão recursal, até 
porque não foi realizado qualquer estudo social capaz de 
convencer de que, nesse caso, a solução mais adequada 
seria a guarda compartilhada.

A guarda compartilhada deve, antes de tudo, ser 
tomada como uma postura, pois implica a garantia de 
que o filho terá pais igualmente engajados no atendi-
mento aos deveres e direitos inerentes ao poder familiar.

A despeito dos ressentimentos que um par alimente 
em relação ao outro, assinale-se que a aplicação da 
guarda compartilhada exige, ainda, uma superação de 
mágoas e das frustrações pelos ex-cônjuges.

Exige-se uma dedicação de tempo, afeto e também 
material mútua, mas, sobretudo, a capacidade de atuar 
em regime de cooperação, sobrepondo o bem do menor 
aos seus interesses individuais.

Na situação em que o casal não mantém um 
relacionamento amigável e o diálogo constante não é 
propício ao exercício da guarda compartilhada, nesse 
contexto, conferir a duas pessoas o exercício concomi-
tante do poder familiar não me parece recomendável.

E, diga-se, em momento algum o genitor pretendeu 
a guarda compartilhada, sequer foi demonstrado que 
o varão teria, pelo menos, condições de cuidar das 
menores de forma mais participativa sem prejuízo da sua 
atividade profissional, uma vez que, na atual conjuntura, 
pediu licença à Prefeitura de Cuparaque/MG do cargo 
de auxiliar administrativo, sem vencimentos, pelo período 
de 4 (quatro) anos, para ir residir em outra localidade e 
trabalhar como cobrador na Viação Vale do Mucury Ltda. 
(f. 62/63), por razões desconhecidas nos autos.

A meu aviso, além de os pais espontaneamente 
terem acordado sobre a guarda unilateral, as circuns-
tâncias dos autos evidenciam a inviabilidade da custódia 
física conjunta, porquanto residem em cidades diversas, o 
que, por óbvio, tem o condão de impedir o compartilha-
mento da guarda.

Segundo noticiado pela autora/apelada, desde 
o rompimento do vínculo conjugal, as menores estão 
sob seus cuidados em Mantena/MG, ao passo que o 
requerido residia em Cuparaque/MG e, posteriormente 
ao acordo entabulado, transferiu-se para Teófilo Otoni 
(f. 61).

Verifico que a disponibilidade do pai para acompa-
nhar pessoalmente as atividades das menores, no exer-
cício conjunto de direitos e deveres concernente ao poder 
familiar, de certo modo, restará comprometida em razão 
da distância, uma vez que os municípios distam cerca 
de 192km.

Enquanto o pai não se opõe à definição da guarda 
unilateral e, ainda, mantém domicílio em outro muni-

Imóvel em condomínio - 
Ex-cônjuges - Exclusividade de uso por 
um deles - Não comprovação - Fixação 

de aluguel - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Ex-cônjuges. 
Imóvel em condomínio. Fixação de aluguel. 
Impossibilidade. Ausência de comprovação do uso com 
exclusividade por um dos condôminos. Inteligência do 
art. 333, I, do CPC. Sentença mantida.

- Havendo bem em condomínio, faculta-se a um dos 
ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso 
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exclusivo de bem, parcela correspondente à metade da 
renda de um presumido aluguel.

- Em não havendo comprovação cabal de que a requerida 
estivesse na posse exclusiva do bem, não há falar em 
fixação de aluguel.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0487.11.000619-3/001 - 
Comarca de Pedra Azul - Apelante: Clarindo José Viana 
Gouveia - Apelada: Silvana Maria Mendes Gouveia - 
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 NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Wanderley 
Paiva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDERLEY PAIVA - Trata-se de apelação 
interposta em face da sentença de f. 63/64 proferida pela 
MM. Juíza Paula Roschel Husaluk, da Secretaria Única 
do Juízo da Comarca de Pedra Azul, que, nos autos da 
ação cominatória de fixação de aluguel de imóvel em 
condomínio proposta por Clarindo José Viana Gouveia 
em desfavor de Silvana Maria Mendes Gouveia, julgou 
improcedentes os pedidos formulados na inicial, julgando 
extinto o feito nos termos do art. 269, I, do CPC.

Em razão da sucumbência, condenou o autor 
ao pagamento das despesas processuais e honorários 
advocatícios em favor da ré, fixados em R$2.000,00 
(dois mil reais), com fulcro no art. 20, § 4º, do CPC, 
restando suspensa a exigibilidade em razão de o autor ser 
beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o autor interpôs recurso de 
apelação, f. 66/71, sustentando que é coproprietário do 
imóvel rural denominado “Fazenda São José”, situado 
no Município de Pedra Azul/MG, por força do direito de 
meação reconhecido por sentença nos autos da ação 
de divórcio entre as partes. Aduz que, não obstante ter 
havido partilha de bens, permaneceu a apelada na posse 
da casa sede da referida fazenda, usufruindo de forma 
exclusiva do bem que também pertence ao apelante, 
ao passo que este vem pagando aluguel de um imóvel 
residencial na cidade de Pedra Azul. 

Asseverou que, embora o MM. Juiz tenha 
mencionado que o apelante vem utilizando parte do 
imóvel para aluguel de pastagens, tal fundamento não 
condiz com a realidade dos autos; e, ainda que assim 
fosse, a utilização de “frações” pelo apelante não retira 
o direito de usufruir da residência da fazenda. Concluiu, 
pugnando pelo provimento do recurso, para que seja 
assegurado ao recorrente o direito de participação nos 

lucros e no usufruto do imóvel em questão na proporção 
de 50%. 

Ausente de preparo, em razão de litigar o autor sob 
o pálio da assistência judiciária gratuita, f. 64-verso.

Contrarrazões da ré, f. 73/75, pugnando pela 
manutenção da sentença.

Em síntese, é o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Tratam os autos de ação cominatória de fixação 

de aluguel de imóvel em condomínio, em que narra o 
autor que, por força do divórcio e da partilha dos bens 
das partes, restou reconhecida a copropriedade do 
imóvel rural denominado “Fazenda São José”, situado no 
Município de Pedra Azul/MG.

Afirma que somente a requerida vem usufruindo 
do referido imóvel, de forma exclusiva, obrigando o 
requerente a arcar com o pagamento de aluguel de um 
imóvel residencial na mesma cidade ante a impossibilidade 
de convivência harmoniosa entre as partes.

Em razão desses fatos, pleiteou a fixação de aluguel 
da parte do imóvel que lhe pertence, a ser suportado 
pela requerida.

O MM. Juiz a quo, em sentença, julgou 
improcedentes os pedidos formulados na inicial por 
entender que, no caso em questão, não há uso exclusivo 
do imóvel pela requerida.

Em face dessa decisão, recorre o autor pelos fatos e 
fundamentos acima expostos.

Pois bem.
Ab initio, cumpre-me salientar que, como cediço, o 

condomínio se dá quando uma coisa pertencer a mais de 
uma pessoa, cabendo a cada uma direitos concorrentes 
sobre ela. Dessa forma, na esteira do art. 1.314 do 
Código Civil, “cada condômino pode usar da coisa 
conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os 
direitos compatíveis com a indivisão”. 

Nesse sentido, o art. 1.199 do CC/2002 estabelece 
que, “se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, 
poderá cada uma exercer sobre ela os atos possessórios, 
contanto que não excluam os dos outros compossuidores”. 

O art. 1.319 do estatuto material, por sua vez, é 
inequívoco ao prever que “cada condômino responde 
aos outros pelos frutos que percebeu da coisa”.

Nessa linha, para se impedir o enriquecimento 
sem causa por parte de um dos condôminos, que usa de 
forma exclusiva parte do imóvel que pertence igualmente 
a todos, é admitida a imposição da obrigação de pagar 
aluguel. 

Contudo, data venia, nos presentes autos, tenho 
que não restou cabalmente comprovado o fato de que a 
ré tenha o uso exclusivo da propriedade, como quer fazer 
crer o autor.

Com efeito, segundo dispõe o art. 333 do CPC, 
a distribuição do ônus da prova, regra geral, se dá nos 
seguintes moldes: incumbe ao autor a prova dos fatos 
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Indenização - Dano moral e 
material - Atropelamento - Concessionária de 
serviço público - Responsabilidade objetiva - 

Conduta do agente - Dano - Ausência de nexo 
causal - Culpa exclusiva da vítima - Excludente 

de responsabilidade - Configuração

Ementa: Apelação cível. Reparação civil. Atropelamento. 
Concessionária de serviço público. Responsabilidade 
objetiva. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva 
da vítima.

- Em sendo a vítima colhida por veículo conduzido por 
terceira pessoa, não há como ser imputada à conces-
sionária de serviço público, por conta da responsabi-
lidade objetiva aplicável ao caso, quando ausente o 
nexo de causalidade entre a conduta/omissão e o resul-
tado danoso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0407.11.000998-9/001 - 
Comarca de Mateus Leme - Apelante: Holding Cibe 
Participações e Empreendimentos S.A., concessionária 
da Rodovia MG 050 S.A. e outro - Apelados: Antônio 
Eustáquio Gonçalves Figueiredo, Tokio Marine Seguradora 
S.A. - Relator: DES. MARCO AURÉLIO 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 DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Marco 
Aurelio Ferenzini - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCO AURELIO FERENZINI - Trata-se de 
apelação interposta por Concessionária Nascentes das 
Gerais e Holding Cibe Participações e Empreendimentos 
S.A. visando à reforma da sentença de f. 536/542, 
que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Antônio 
Eustáquio Gonçalves Figueiredo, julgou parcialmente 
procedente o pedido inicial, a fim de condenar as recor-

constitutivos de seu direito; e, ao réu, a existência de fatos 
modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor:

A esse respeito leciona Humberto Theodoro Júnior:

Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. Para que 
a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de 
direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de 
direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se 
certifique da verdade do fato alegado, o que se dá através 
das provas (Curso de direito processual civil, 1/411). 

A jurisprudência dos tribunais do País tem 
registrado que:

Prova - Alegações - Ônus da parte que as deduziu - 
Inteligência do art. 333 do Código de Processo Civil. - Não se 
desincumbindo do ônus probatório, é evidente não poderem 
prosperar as alegações da parte que as produziu (JTACivSP, 
153/483). 

A doutrina do ônus da prova repousa no princípio de que, 
visando à sua vitória da causa, cabe à parte o encargo de 
produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção 
do Juiz (Adcoas, 1990, n. 126.976).

Compulsando detidamente os autos, verifico que 
cabia ao autor, nos termos do disposto no art. 333, I, do 
CPC, o ônus da prova de que a ré estaria usufruindo de 
forma exclusiva da propriedade que lhes é comum.

Todavia, não se desincumbiu o autor de tal 
ônus, sendo certo que foi requerido por seu patrono, 
na audiência de conciliação, cujo termo se encontra 
acostado à f. 51 dos autos, o julgamento antecipado da 
lide, por considerar que se tratava de matéria apenas 
de direito.

Portanto, não existindo prova nos autos de 
que apenas um dos cônjuges ocupa o imóvel com 
exclusividade, não cabe ao outro o direito de pleitear 
indenização a título de aluguel.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Extinção de condomínio - Ex-cônjuges - Acervo patrimonial 
não partilhado - Imóvel financiado pela CEF - Aluguéis - 
Uso com exclusividade - Não comprovação - Condição 
suspensiva. 1. Diante da existência de vários bens a compor 
o acervo patrimonial dos ex-cônjuges, cuja partilha não foi 
consumada quando da separação judicial, e havendo imóvel 
comum hipotecado à Caixa Econômica Federal, credora que 
está a executar o contrato de financiamento, o que poderá 
ensejar a alienação judicial de tal bem, não é de se admitir 
a extinção do condomínio sobre referido imóvel, postulada 
por um dos condôminos, haja vista a presença de condição 
suspensiva. 2. Não havendo prova convincente de que o 
imóvel comum esteja sendo ocupado ou usufruído por algum 
dos dois condôminos, o outro não tem direito à indenização 
a título de aluguel. (TJMG - Ap. Cível 1.0701.06.151199-
7/001 - 18ª Caciv - Des. Rel. Guilherme Luciano Baeta 
Nunes - j. em 03.06.2008) (grifo nosso).

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo a sentença tal como lançada, porém 
por outro fundamento.

Custas recursais, pelo apelante, suspensas em 
razão dos benefícios da gratuidade judiciária, concedidos 
na forma do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES ALEXANDRE SANTIAGO e MARIZA 
DE MELO PORTO.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Publicada a sentença em 13.11.2012 (f. 542), 
apelação protocolizada no dia 26.11.2012 (f. 548-v.), 
acompanhada do respectivo preparo (f. 550), dela conheço 
por presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Versam os autos que, em 02.10.2010, veio o autor 
a ser atropelado quando tentava atravessar via que se 
encontrava em obras e em caráter precário, acabando 
por sofrer tratamento cirúrgico, em virtude da fratura da 
perna direita. Alegando responsabilidade objetiva e a 
existência de danos materiais e morais, roga o autor que 
as rés sejam condenadas ao pagamento correspondente 
a cento e dez reais por dia de afastamento do trabalho e 
cinquenta salários mínimos a título de danos morais.

Aduzem os recorrentes que o acidente, conforme 
boletim de ocorrência juntado pelo autor na inicial, teria 
ocorrido no Km 52, trecho não coberto pelo contrato de 
concessão firmado entre as contestantes e o Estado de 
Minas Gerais (f. 503).

Analisando o boletim de ocorrência acostado aos 
autos, assim consta:

Conforme declaração do condutor do veículo de marca/
modelo Fiat/Siena de placa HML-8788, Sr. Marco Antônio 
de Melo, este conduzia seu veículo pela rodovia MG 050, 
sentido Mateus Leme/Juatuba, quando nas proximidades do 
Km 52 deparou com o Sr. Antônio Eustáquio Gonçalves atra-
vessando a rodovia, momento em que acionou o sistema de 
freio do seu veículo, contudo não foi possível evitar o acidente. 
Não foi possível colher a versão do Sr. Antônio Eustáquio 
Gonçalves, devido a ter sofrido um corte na cabeça, escoria-
ções pelo braço esquerdo e fratura na perna esquerda, sendo 
socorrido pela USBO 748, CMT pelo SGT Wanderlei, sendo a 
vítima encaminhada para o hospital regional de Betim.

Sabe-se que o boletim de ocorrência tem presunção 
relativa, ou seja, iuris tantum, podendo ceder mediante 
prova em sentido contrário, prova esta produzida pelo 
autor em momento oportuno (f. 543/545).

Como bem salientou o magistrado à f. 538:

[...] ao ser lida a inicial com detalhes verifica-se que em 
momento algum constou desta a localização exata onde teria 
ocorrido o acidente, porém a prova testemunhal é clara em 
assentar que o atropelamento deu-se próximo à entrada do 
bairro Vila Maria Regina, conhecido pelos moradores locais 
por bairro Icaraí, o qual, segundo conhecimento público, é 
área administrada pela contestante. Nesse sentido possível 
citar o depoimento da testemunha Alexandre Pereira Leite: 
‘que o acidente se deu próximo a entrada do Icaraí, local 
administrado pela Nascentes das Gerais’. No mesmo sentido 
é o depoimento da testemunha Ademar Martins de Paula. Não 
havendo dúvidas de que o acidente deu-se em área adminis-
trada pela contestante, não há como reconhecer sua ilegitimi-
dade passiva, razão pela qual rejeito esta segunda preliminar.

Assim, a despeito do entendimento contrário dos 
apelantes, entende-se que o fundamento por eles apre-
sentado não apresenta verossimilhança, estando em 
confronto com as informações prestadas pelos depoi-
mentos colhidos em AIJ (f. 543/545). A toda evidência 
que o atropelamento ocorreu em frente à entrada do 

rentes, a título de danos materiais, correspondentes aos 
lucros cessantes, conforme apuração em liquidação 
por artigos, bem como por danos morais na ordem de 
R$31.100,00 (trinta e um mil e cem reais), corrigidos 
monetariamente pelos índices divulgados pela tabela 
expedidos pela CGJ/TJMG e juros de mora de 1% (um 
por cento), ambos a contar da decisão. Deferiu ainda o 
decote da indenização recebida a título de DPVAT, caso 
seja comprovado o seu pagamento até a data da liqui-
dação do débito.

Condenou ainda as recorrentes no pagamento 
cada uma de 80% (oitenta por cento) das custas judiciais 
e verba honorária fixada em 15% (quinze por cento) sobre 
o valor da condenação, incluindo aí os lucros cessantes, 
corrigidos e acrescidos de juros da mesma forma que a 
indenização arbitrada.

Os recorrentes, em suas razões recursais acostadas 
às f. 548/569, aduzem que, conforme consta no boletim 
de ocorrência, o acidente teria ocorrido na altura do 
Km 52, trecho não coberto pelo contrato de concessão 
firmado entre as recorrentes e o Estado de Minas Gerais. 
Apesar disso, o sentenciante, ignorando a presunção de 
veracidade do documento público, condenou as recor-
rentes com base nos depoimentos das testemunhas, 
colhidos em audiência. Acrescenta que a testemunha 
que afirmou que o trecho é administrado pelas apelantes 
não demonstra a precisa convicção em seu depoimento 
a sobrepor o boletim de ocorrência, lavrado por policial. 

Sustentam ainda as recorrentes duas causas de 
excludentes de responsabilidade: culpa exclusiva de 
terceiros e culpa exclusiva da vítima.

Narram que, diante das declarações dadas por 
Marco Antônio de Melo, no boletim de ocorrência, e 
baseado na teoria da culpa administrativa, fica claro que, 
mesmo com uma atuação normal, regular e diligente das 
recorrentes, seria impossível evitar o suposto dano, já 
que este foi causado exclusivamente por um ato de uma 
terceira pessoa que trafegava em altíssima velocidade.

Além do mais, salientaram que ao longo de toda 
a rodovia MG 050 existem trechos apropriados para a 
travessia de pedestres, sendo que o recorrido optou pela 
travessia em local não apropriado para realizar tal ato.

Aduzem também que inexiste qualquer prova que 
possa embasar o pedido de dano material, bem como 
os lucros cessantes. Sustentam que, para que possa 
ser julgado procedente o pedido de lucros cessantes, é 
necessário prova cabal da demonstração do rendimento 
da pessoa de que em virtude de determinado ato ilícito 
tenha sido privado.

À semelhança das fundamentações acima, 
inexistem danos morais a serem indenizados, e pelo prin-
cípio da eventualidade suplicam pela diminuição do 
quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas às f. 576/586 e 
592/593, pleiteando ambas pela manutenção da decisão.

É o relatório.
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[...] fez surgir a responsabilidade objetiva do Estado, segundo 
a qual o dano sofrido pelo indivíduo deve ser visualizado 
como consequência do funcionamento do serviço público, 
não importando se esse funcionamento foi bom ou mau. Para 
essa teoria, importa a relação de causalidade entre o dano e 
o ato do agente.
[...]
Não obstante, vale ressaltar que a Teoria do Risco 
Administrativo, ao contrário da Teoria do Risco Integral, 
admite abrandamentos, ou seja, a responsabilidade do Estado 
pode ser afastada no caso de força maior, caso fortuito, ou 
ainda, se comprovada a culpa exclusiva da vítima (MORAES, 
Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação 
constitucional. São Paulo: Atlas, 2007, p. 894/896).

Com efeito, a concessionária, a princípio, deverá 
responder pelos danos causados através de simples 
demonstração do nexo causal entre esses danos e o exer-
cício da atividade, independentemente de culpa, a menos 
que se comprove uma das causas excludentes da respon-
sabilidade objetiva descritas acima.

Fixadas tais premissas, insta destacar, relativamente 
ao caso em tela, ser fato incontroverso a existência do 
acidente que culminou no atropelamento do autor. 

Os apelantes, contudo, sustentam a culpa exclusiva 
de terceiro e a culpa exclusiva da vítima, o que afastaria 
seu dever de indenizar.

Com efeito, verificado que a ré possui responsabi-
lidade objetiva, há que se observar se existe relação de 
causalidade entre o dano sofrido pelo autor e ato prati-
cado pela concessionária, pois, como leciona Maria 
Silvia Zanella de Pietro: 

[...] sendo a existência do nexo de causalidade o fundamento 
da responsabilidade civil do Estado, esta deixará de existir ou 
incidirá de forma atenuada quando o serviço público não for 
a causa do dano ou quando estiver aliado a outras circuns-
tâncias, ou seja, quando não for a causa única (PIETRO, 
Maria Silvia Zanella de. Direito administrativo. 13. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 518), o que faz admitir a excludente de 
ilicitude por culpa exclusiva da vítima, mesmo quando inci-
dente a responsabilidade objetiva.

Compulsando os elementos probatórios constantes 
dos autos é inevitável reconhecer a excludente da ilici-
tude, ante a constatação de que o eventus damni ocorreu 
por culpa exclusiva da vítima.

Consta do boletim (f. 31-v.):

Conforme declaração do condutor do veículo de marca/
modelo Fiat/Siena de placa HML-8788, Sr. Marco Antônio de 
Melo, este conduzia seu veículo pela rodovia MG 050, sentido 
Mateus Leme/Juatuba, quando nas proximidades do Km 52 
deparou com o Sr. Antônio Eustáquio Gonçalves atravessando 
a rodovia, momento em que acionou o sistema de freio do seu 
veículo, contudo não foi possível, evitar o acidente. Não foi 
possível colher a versão do Sr. Antônio Eustáquio Gonçalves 
devido a ter sofrido um corte na cabeça, escoriações pelo 
braço esquerdo e fratura na perna esquerda, sendo socorrido 
pela USBO 748, CMT pelo SGT Wanderlei, sendo a vítima 
encaminhada para o hospital regional de Betim (grifo nosso).

bairro Maria Regina, conhecido como Icaraí, na cidade 
de Juatuba, sendo de conhecimento geral que as recor-
rentes efetuaram a duplicação em tal trecho da rodovia 
MG 050. 

Atrelado a isso, depreende-se que vige, no orde-
namento jurídico brasileiro, o princípio do livre convenci-
mento motivado, podendo o julgador decidir de acordo 
com a valoração que deu às provas produzidas, desde 
que fundamente sua decisão.

É o que dispõe o art. 131, do CPC: “Art. 131. O 
juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos 
e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não 
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, 
os motivos que Ihe formaram o convencimento”.

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, em 
nota ao citado dispositivo, ensinam:

1. Apreciação da prova. O juiz apreciará a prova das alega-
ções de fato em conformidade com o modelo de consta-
tação que deve ser empregado para análise do caso concreto 
levado a seu conhecimento. Dentro do modelo, apre-
ciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu 
convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, 
no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe 
formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, 
o sistema da livre valoração motivada (também conhecido 
como sistema da persuasão racional da prova) (MARINONI, 
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil 
comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 177-178).

A respeito, já decidiu o STJ:

Processo civil. Administrativo. Relação empregatícia. Anterior 
à constituição federal de 1988. Art. 131 do CPC. - O prin-
cípio do livre convencimento motivado garante ao magis-
trado a desvinculação de critérios probatórios apriorísticos 
ou hierarquia entre provas. [...]. (STJ, REsp nº 600.075/RJ, 
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. em 26.04.2005, DJ de 
23.05.2005, p. 327, Lex-STJ 190/121).

Uma vez que o contexto probatório e os demais 
elementos dos autos não corroboram a versão susten-
tada pelos recorrentes, tem-se que não merece qualquer 
censura a sentença neste ponto.

Relatam ainda os recorrentes a existência de duas 
excludentes de ilicitude: culpa exclusiva da vítima e culpa 
de terceiros.

Pois bem, dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal que:

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, assegurados o direito de regresso contra o respon-
sável nos casos de dolo ou culpa. 

A Constituição Federal, conforme se percebe da 
leitura do dispositivo acima mencionado, adotou a Teoria 
do Risco Administrativo, teoria esta que
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Da mesma forma, apesar de não constar nos autos 
prova pericial sobre a velocidade em que seguia o veículo 
do Sr. Marco Antônio de Melo, é inquestionável que ele 
conduzia o automóvel vindo a atropelar o autor, não 
cabendo nestes autos analisar sua conduta, devendo o 
autor, caso queira, recorrer às vias próprias, porém há 
notícia de que imprimia alta velocidade ao veículo (f. 544 
e 545).

Em sendo a vítima colhida por veículo conduzido 
por terceira pessoa, não há como ser imputada culpa à 
concessionária de serviço público, por conta da respon-
sabilidade objetiva aplicável ao caso, quando ausente o 
nexo de causalidade entre a conduta/omissão e o resul-
tado danoso.

Na esteira do que já decidiu este Tribunal:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Atropelamento 
em trecho com obras. Concessionária de serviço público. 
Responsabilidade objetiva. Nexo causal. Ausência de compro-
vação. Dever de indenizar. Inexistência. Sentença de improce-
dência mantida. - I - A responsabilidade da concessionária 
de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal, de modo que a obrigação de indenizar 
prescinde da comprovação do elemento subjetivo (culpa ou 
dolo). II - Se as provas dos autos não demonstram de forma 
eficaz a existência de nexo causal entre a conduta da ré e os 
danos sofridos pela autora, não há como imputar-lhe o dever 
de indenizar, porquanto não comprovado elemento impres-
cindível para a caracterização da responsabilidade objetiva 
(Apelação Cível nº 1.0145.08.494602-2/001 - Comarca de 
Juiz de Fora - Apelante: Bernardo Pinto de Oliveira Souza - 
Apelada: Companhia Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio 
- Interessada: Codemig - Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais).

Com tais considerações, dou provimento à 
apelação, reformo a sentença e julgo totalmente impro-
cedente o pedido inicial.

Como consectário, condeno o autor ao pagamento 
das custas processuais, incluídas as recursais, e honorá-
rios advocatícios, estes que ora arbitro em R$1.000,00 
(um mil reais). Suspensa a exigibilidade, por litigarem sob 
o pálio da justiça gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES VALDEZ LEITE MACHADO e 
EVANGELINA CASTILHO DUARTE.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Dos depoimentos das testemunhas de f. 544 e 545, 
se extrai:

[...] que as pessoas não estavam respeitando e dirigiam no 
local em alta velocidade, inclusive o veículo atropelador;

[...] que existia placa indicando a velocidade permitida 
no local; que no trecho inteiro não havia nenhuma faixa 
de travessia de pedestre, sendo que por isso os pedestres 
olhavam e corriam para atravessar (Ademar Martins de Paula, 
p. 544).

[...] podendo afirmar que o autor fora atropelado e que o 
atropelamento deu-se por responsabilidade do veículo atro-
pelador, o qual não teria respeitado a velocidade para o 
local; que chegou a essa conclusão pelos fatos que vinham 
ocorrendo antes do acidente; que a partir das obras de dupli-
cação das pistas o local ficou perigoso, sendo que os veículos 
transitavam pelo local em velocidade incompatível; que havia 
uma placa no início do desvio indicando o limite de veloci-
dade, mas não o trecho todo; [...] que os pedestres espe-
ravam os carros passar e ‘se arriscavam’ (Alexandre Pereira 
Leite, p. 545).

Nesses termos, extrai-se que o autor, ao se aven-
turar na travessia da via, saindo de um acesso, sem 
passeio público ou passarela, assume o risco de seu ato 
e torna-se responsável pela causação do evento. Ora, 
o pedestre que atravessa a rodovia assume o risco de 
sua negligência.

Na lição de Arnaldo Rizzardo:

É causa que afasta a responsabilidade o fato da vítima, ou a 
sua culpa exclusiva. A sua conduta desencadeia a lesão, ou 
se constitui no fato gerador do evento danoso, sem qualquer 
participação de terceiros, ou das pessoas com a qual convive 
e está subordinada (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 97).

Segundo Sérgio Cavalieri Filho:

A culpa exclusiva da vítima - pondera Sílvio Rodrigues - é 
causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, 
aparentemente causador direto do dano, é mero instrumento 
do acidente [...] A boa técnica recomenda falar em fato exclu-
sivo da vítima, em lugar de culpa exclusiva. O problema, 
como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não 
da culpa. O Direito Italiano fala em relevância do comporta-
mento da vítima para os fins do nexo de causalidade mate-
rial. Para os fins de interrupção do nexo causal basta que 
o comportamento da vítima represente o fato decisivo do 
evento (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabili-
dade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 64).

Inequívoco, portanto, que a vítima, ao atravessar a 
via, se colocou em situação de risco, de modo que sua 
conduta deu ensejo ao acidente e afasta o nexo de causa-
lidade entre a conduta dos réus e o dano ocorrido.

Assim sendo, resta obstado imputar-se aos réus, 
ora apelantes, a responsabilidade pelo fatídico atrope-
lamento do autor, uma vez que o acidente decorreu da 
culpa exclusiva da vítima.

Alimentos - Execução - Débito - Meios 
legais para quitação - Não esgotamento - 

Levantamento do FGTS - Ausência de previsão 
legal - Impossibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Execução de alimentos. 
Levantamento de depósito de FGTS. Hipótese legal. 
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Ausência. Indeferimento. Caso concreto. Desprovimento 
do recurso.

- O art. 20 da Lei nº 8.036/90 estabelece as hipóteses 
em que a conta vinculada do FGTS pode ser movimen-
tada, dentre as quais não se encontra o pagamento de 
débito alimentar, o que enseja o indeferimento do pedido 
de levantamento do valor, notadamente quando ainda 
não esgotados os demais meios para o pagamento 
da dívida que foi quitada de forma parcial, afastando-
-se, assim, a condição de miserabilidade que justificaria 
a medida, como forma de proteção da dignidade da 
pessoa humana.

Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.10.
011554-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
V.T.S. - Agravado: A.N.S. - 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, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014. - Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 
Conheço do recurso, por estarem reunidos os pressu-
postos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por 
V.T.S., objetivando reformar a decisão de f. 16, que, nos 
autos da execução de alimentos que move em face de 
A.N.S., indeferiu o pedido de expedição de alvará para 
levantamento do depósito de FGTS existente na Caixa 
Econômica Federal.

Sustenta a recorrente que, “em que pese o caráter 
indenizatório do FGTS, se pode ser levantado para a aqui-
sição de imóvel próprio, maior razão teria para o paga-
mento das obrigações alimentares que autorizam, inclu-
sive, a prisão civil do devedor, por visarem à subsistência e 
dignidade do alimentado que depende economicamente 
do titular do fundo” (f. 11), requerendo a concessão de 
tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de tutela recursal foi indeferido às 
f. 79/80.

Informações do douto Juízo singular à f. 85.
O agravado não apresentou resposta, conforme 

certidão de f. 86.
Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, às 

f. 88/93, opinando pelo provimento do recurso.
Revelam os autos que a agravante ajuizou execução 

de alimentos em face de A.N.S., tendo a exequente 

postulado o bloqueio em conta de FGTS do executado 
por retenção de pensão alimentícia (f. 152), o que foi 
indeferido em primeiro grau, sob o fundamento de que 
o “art. 20 da Lei 8.036/90 estabelece as hipóteses nas 
quais o saldo do FGTS poderá ser movimentado pelo 
trabalhador, sendo certo que não há no referido dispo-
sitivo para levantamento de valores, em caso de dívida 
alimentar. A autorização pretendida pela exequente não 
tem previsão legal e, inclusive, causa prejuízo ao fundo, 
porque cria nova hipótese de saque” (f. 153), o que 
motivou o presente recurso.

Sobre o tema, necessário trazer a lume o disposto 
pelo art. 20 da Lei nº 8.036/90, que traz as hipóteses 
legais para a movimentação da conta de FGTS:

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá 
ser movimentada nas seguintes situações: 
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa 
recíproca e de força maior; (Redação dada pela Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de 
seus estabelecimentos, filiais ou agências, supressão de parte 
de suas atividades, declaração de nulidade do contrato de 
trabalho nas condições do art. 19-A, ou ainda falecimento 
do empregador individual sempre que qualquer dessas ocor-
rências implique rescisão de contrato de trabalho, compro-
vada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for 
o caso, por decisão judicial transitada em julgado; (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
III - aposentadoria concedida pela Previdência Social; 
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus 
dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência 
Social, segundo o critério adotado para a concessão de 
pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao 
recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores 
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a 
requerimento do interessado, independente de inventário ou 
arrolamento; 
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de finan-
ciamento habitacional concedido no âmbito do Sistema 
Financeiro da Habitação (SFH), desde que: 
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho 
sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas 
diferentes; 
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o 
prazo de 12 (doze) meses; 
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80 (oitenta) por 
cento do montante da prestação; 
VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo 
devedor de financiamento imobiliário, observadas as condi-
ções estabelecidas pelo Conselho Curador, dentre elas a de 
que o financiamento seja concedido no âmbito do SFH e haja 
interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação; 
VII - pagamento total ou parcial do preço de aquisição de 
moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não 
construído, observadas as seguintes condições: (Redação 
dada pela Lei nº 11.977, de 2009)
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos 
de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou 
empresas diferentes; 
b) seja a operação financiável nas condições vigentes para 
o SFH; 
VIII - quando o trabalhador permanecer três anos ininter-
ruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do 
FGTS, podendo o saque, neste caso, ser efetuado a partir do 
mês de aniversário do titular da conta. (Redação dada pela 
Lei nº 8.678, de 1993)
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IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos 
trabalhadores temporários regidos pela Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974; 
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou 
superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do 
sindicato representativo da categoria profissional. 
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus depen-
dentes for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei 
nº 8.922, de 1994)
XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, 
regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permi-
tida a utilização máxima de 50 % (cinqüenta por cento) do 
saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, na data em que exercer a 
opção. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto 
nº 2.430, 1997)
XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes 
for portador do vírus HIV; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.164-41, de 2001)
XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes 
estiver em estágio terminal, em razão de doença grave, nos 
termos do regulamento; (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.164-41, de 2001)
XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 
setenta anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, 
de 2001)
XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade 
decorra de desastre natural, conforme disposto em regula-
mento, observadas as seguintes condições: (Incluído pela Lei 
nº 10.878, de 2004) Regulamento Regulamento
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas comprova-
damente atingidas de Município ou do Distrito Federal em 
situação de emergência ou em estado de calamidade pública, 
formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; (Incluído 
pela Lei nº 10.878, de 2004)
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será 
admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de 
reconhecimento, pelo Governo Federal, da situação de emer-
gência ou de estado de calamidade pública; e (Incluído pela 
Lei nº 10.878, de 2004)
c) o valor máximo do saque da conta vinculada será defi-
nido na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 10.878, 
de 2004)
XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o 
disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5o desta Lei, permi-
tida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo 
existente e disponível na data em que exercer a opção. 
(Redação dada pela Lei nº 12.087, de 2009)
§ 1º A regulamentação das situações previstas nos incisos I e 
II assegurar que a retirada a que faz jus o trabalhador corres-
ponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante 
o período de vigência do último contrato de trabalho, acres-
cida de juros e atualização monetária, deduzidos os saques. 
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso 
V, visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e 
preservar o equilíbrio financeiro do FGTS. 
§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS, 
pelo trabalhador, só poderá ser exercido para um único 
imóvel. 
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá 
ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na 
forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador. 
§ 5º O pagamento da retirada após o período previsto em 
regulamento, implicará atualização monetária dos valores 
devidos. 
§ 6º Os recursos aplicados em cotas de fundos Mútuos de 
Privatização, referidos no inciso XII, serão destinados, nas 
condições aprovadas pelo CND, a aquisições de valores mobi-
liários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, 
de que trata a Lei no 9.491, de 1997, e de programas esta-
duais de desestatização, desde que, em ambos os casos, tais 

destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redação dada pela 
Lei nº 9.635, de 1998)
§ 7º Ressalvadas as alienações decorrentes das hipóteses de 
que trata o § 8o, os valores mobiliários a que se refere o 
parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, 
pelos respectivos Fundos, seis meses após a sua aquisição, 
podendo ser alienada em prazo inferior parcela equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre 
aplicação do produto dessa alienação, nos termos da Lei no 
6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei 
nº 9.635, de 1998)
§ 8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização e no 
FI-FGTS são nominativas, impenhoráveis e, salvo as hipó-
teses previstas nos incisos I a XI e XIII a XVI do caput deste 
artigo, indisponíveis por seus titulares.(Redação dada pela Lei 
nº 11.491, de 2007)
§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses, contados da 
efetiva transferência das quotas para os Fundos Mútuos de 
Privatização, os titulares poderão optar pelo retorno para sua 
conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares das apli-
cações em Fundos Mútuos de Privatização poderão trans-
feri-las para outro fundo de mesma natureza. (Incluído pela 
Lei nº 9.491, de 1997)
§ 11. O montante das aplicações de que trata o § 6° deste 
artigo ficará limitado ao valor dos créditos contra o Tesouro 
Nacional de que seja titular o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos 
quotistas, será permitida a constituição de clubes de investi-
mento, visando a aplicação em quotas de Fundos Mútuos de 
Privatização. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 13. A garantia a que alude o § 4o do art. 13 desta Lei não 
compreende as aplicações a que se referem os incisos XII e 
XVII do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.491, 
de 2007)
§ 14. Ficam isentos do imposto de renda: (Redação dada pela 
Lei nº 11.491, de 2007)
I - a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de Privatização 
até o limite da remuneração das contas vinculadas de que 
trata o art. 13 desta Lei, no mesmo período; e (Incluído pela 
Lei nº 11.491, de 2007)
II - os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Investimento em 
Cotas - FIC, de que trata o § 19 deste artigo. (Incluído pela 
Lei nº 11.491, de 2007)
§ 15. A transferência de recursos da conta do titular no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço em razão da aquisição de 
ações, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, ou de 
cotas do FI-FGTS não afetará a base de cálculo da multa 
rescisória de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei. 
(Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 
poderão resgatar, durante os seis primeiros meses da sua 
constituição, parcela equivalente a 5% (cinco por cento) das 
cotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, 
autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos 
termos da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Incluído 
pela Lei nº 9.635, de 1998)
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta vinculada do 
FGTS nas modalidades previstas nos incisos V, VI e VII deste 
artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 
1998, no caso em que o adquirente já seja proprietário ou 
promitente comprador de imóvel localizado no Município 
onde resida, bem como no caso em que o adquirente já 
detenha, em qualquer parte do País, pelo menos um finan-
ciamento nas condições do SFH. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal do titular 
da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipó-
teses previstas nos incisos I, II, III, VIII, IX e X deste artigo, salvo 
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em caso de grave moléstia comprovada por perícia médica, 
quando será paga a procurador especialmente constituído 
para esse fim. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, 
de 2001)
§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso XVII 
do caput deste artigo será realizada por meio de Fundo 
de Investimento em Cotas - FIC, constituído pela Caixa 
Econômica Federal especificamente para essa finalidade. 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os 
requisitos para a integralização das cotas referidas no § 19 
deste artigo, devendo condicioná-la pelo menos ao atendi-
mento das seguintes exigências: (Incluído pela Lei nº 11.491, 
de 2007)
I - elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador; e 
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
II - declaração por escrito, individual e específica, pelo traba-
lhador de sua ciência quanto aos riscos do investimento que 
está realizando. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 21. As movimentações autorizadas nos incisos V e VI do 
caput serão estendidas aos contratos de participação de 
grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial, cujo 
bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser 
regulamentada pelo Conselho Curador do FGTS. (Incluído 
pela Lei nº 12.058, de 2009)

Dessa feita, tem-se que o caso em análise não se 
encontra elencado dentre as hipóteses previstas art. 20 da 
Lei nº 8.036/90, o que, por si só, já seria motivo para o 
indeferimento do pedido.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem consi-
derado a possibilidade de se permitir o levantamento 
de valores em conta vinculada do FGTS para supri-
mento do dever alimentar, como se vê das decisões a 
seguir colacionadas:

Recurso especial. Ação de execução de débito alimentar. 
Penhora de numerário constante no fundo de garantia 
por tempo de serviço (FGTS) em nome do trabalhador/
alimentante. Competência das turmas da segunda seção. 
Verificação. Hipóteses de levantamento do FGTS. Rol 
legal exemplificativo. Precedentes. Subsistência do alimen-
tando. Levantamento do FGTS. Possibilidade. Precedentes. 
Recurso especial provido. I - A questão jurídica consistente 
na admissão ou não de penhora de numerário constante 
do FGTS para quitação de débito, no caso, alimentar, por 
decorrer da relação jurídica originária afeta à competência 
desta c. Turma (obrigação alimentar), deve, de igual forma ser 
conhecida e julgada por qualquer dos órgãos fracionários da 
Segunda Seção desta a. Corte. II - Da análise das hipóteses 
previstas no artigo 20 da Lei nº 8.036/90, é possível aferir 
seu caráter exemplificativo, na medida em que não se afigura 
razoável compreender que o rol legal abarque todas as situa-
ções fáticas, com a mesma razão de ser, qual seja a proteção 
do trabalhador e de seus dependentes em determinadas e 
urgentes circunstâncias da vida que demandem maior apoio 
financeiro. III - Irretorquível o entendimento de que a pres-
tação dos alimentos, por envolver a própria subsistência dos 
dependentes do trabalhador, deve ser necessariamente aten-
dida, ainda que, para tanto, proceda-se ao levantamento 
do FGTS do trabalhador. IV - Recurso Especial provido (REsp 
1083061/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 
em 02.03.2010, DJe de 07.04.2010).

Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segu-
rança. Impenhorabilidade de saldo de conta vinculada ao 

FGTS e possibilidades de levantamento de valores. Mitigação. 
Satisfação de crédito alimentar. Possibilidade. 1 - A vedação 
de impenhorabilidade de saldo de conta vinculada ao FGTS, 
constante do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90, e as possi-
bilidades de levantamento de referidos valores, consoante o 
disposto no art. 20 do mesmo diploma legal, devem ser miti-
gadas quando para satisfazer crédito de natureza alimentar 
ante a prevalência do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana e do direito à vida. 2 - O ato judicial 
que determina o bloqueio de valores depositados em conta 
vinculada ao FGTS, nos autos de execução de alimentos, não 
importa em violação de direito líquido e certo do impetrante 
(gestor do fundo), merecendo ser mantida a denegação da 
ordem pleiteada. 3 - Agravo regimental não provido (AgRg 
no RMS 34.440/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 
Terceira Turma, j. em 17.11.2011, DJe de 23.11.2011).

Processo civil e administrativo. Mandado de segurança contra 
ato judicial. FGTS e PIS: penhora. Execução de alimentos. 
Competência da justiça estadual. Súmula 202/STJ. Interesse 
da CEF. Impenhorabilidade. Mitigação frente a bens de pres-
tígio constitucional. 1 - A competência para a execução de 
sentença condenatória de alimentos é da Justiça Estadual, 
sendo irrelevante para transferi-la para a Justiça Federal a 
intervenção da CEF. 2 - Na execução de alimentos travada 
entre o trabalhador e seus dependentes, a CEF é terceira 
interessada. 3 - A impenhorabilidade das contas vinculadas 
do FGTS e do PIS frente à execução de alimentos deve ser 
mitigada pela colisão de princípios, resolvendo-se o conflito 
para prestigiar os alimentos, bem de status constitucional, 
que autoriza, inclusive, a prisão civil do devedor. 4 - O prin-
cípio da proporcionalidade autoriza recaia a penhora sobre 
os créditos do FGTS e PIS. 5 - Recurso ordinário não provido 
(RMS 26.540/SP, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, j. em 12.08.2008, DJe 05.09.2008).

Ocorre que tenho entendimento no sentido de que, 
para se excepcionar o rol legal, necessário que reste 
demonstrado que foram esgotados todos os meios legais 
para o recebimento do crédito alimentar.

No caso em análise, entretanto, tal não ocorre, 
já que não há notícia de que teria havido tentativa de 
penhora em bens do executado, ao que se acresce o fato 
de que parte do débito já foi quitado, restando, atual-
mente, um residual que, não obstante seja devido, não 
priva a parte alimentada da sua dignidade a ensejar o 
deferimento do pedido.

Nesse sentido, tem-se pronunciado esta 
egrégia Corte:

Direito de família. Direito processual civil. Agravo de instru-
mento. Execução de alimentos pretéritos. Saldo de conta 
FGTS. Penhora. Impossibilidade. Recurso desprovido. - O 
art. 20 da Lei 8.036/90 estabelece as hipóteses nas quais 
o saldo do FGTS poderá ser movimentado pelo traba-
lhador, sendo certo que não há no referido dispositivo auto-
rização para levantamento de valores, em caso de dívida 
alimentar (Agravo de Instrumento Cível 1.0194.03.027968-
2/001, Relator Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível, j. em 
24.01.2013, p. em 30.01.2013). 

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. 
Levantamento de FGTS para pagamento de valor rela-
tivo à meação de ex-cônjuge. Impossibilidade. Decisão 
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- A existência de sucumbência parcial caracteriza a 
presença do interesse recursal dos segundos apelantes.

- A responsabilidade civil, segundo a teoria objetiva, exige 
a presença do eventus damni, do dano efetivo e do nexo 
causal entre um e outro.

- A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito 
público e das pessoas jurídicas de direito privado presta-
doras de serviço público baseia-se no risco administra-
tivo, sendo, portanto, objetiva.

- Comprovado que a interrupção das obras ocorreu 
por erro da Administração Pública ao autorizar a edifi-
cação e depois revogar a autorização, torna-se devida 
a reparação pelos danos moral e material sofridos pelos 
proprietários do imóvel.

- O dano material consiste no ressarcimento de despesas 
com a construção pelo valor comprovado.

- Arbitrada a reparação em valor compatível com o abalo 
moral sofrido pelas vítimas do evento danoso, o quantum 
debeatur deve ser confirmado.

- Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios 
devem ser fixados de maneira equitativa. Assim, quando 
for excessivo o arbitramento, impõe-se a redução.

Apelações cíveis conhecidas, provida em parte a primeira 
para reduzir os honorários advocatícios e não provida a 
segunda, rejeitada uma preliminar.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0026.11.001452-4/001 - 
Comarca de Andradas - Apelantes: 1º) Município de 
Andradas - 2os) Márcia Rita Ferreira Testa, Romildo Testa 
e outro - Apelados: Município de Andradas, Márcia 
Rita Ferreira Testa, Romildo Testa e outro - Relator: DES. 
CAETANO LEVI LOPES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
DAR PARCIAL PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO 
E NEGAR PROVIMENTO À SEGUNDA, REJEITADA 
UMA PRELIMINAR.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2014. - Caetano 
Levi Lopes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CAETANO LEVI LOPES - Em juízo de admissi-
bilidade, verifico que o primeiro apelante, nas contrarra-
zões do segundo apelo, asseverou que o segundo recurso 
não pode ser conhecido por falta de interesse recursal.

Sabe-se que qualquer recurso exige a obser-
vância de requisitos subjetivos e objetivos para ser admi-

Indenização - Obra autorizada pelo 
Município - Embargo posterior à 

construção - Ato ilícito configurado - Dano 
material - Ressarcimento de despesas 

devidas - Dano moral - Ocorrência - Quantum 
debeatur - Arbitramento - Critério - Honorários 
advocatícios - Excesso de fixação - Redução - 

Requisitos recursais - Observância

Ementa: Apelações cíveis. Ação de indenização. Interesse 
recursal presente. Obra autorizada pelo Município. 
Embargo posterior à construção. Ato ilícito configurado. 
Dano material. Ressarcimento de despesas devidas. Dano 
moral. Ocorrência. Quantum debeatur. Arbitramento 
correto. Honorários advocatícios excessivos. Redução. 
Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso 
não provido.

mantida. - Tratando-se o débito de valor referente à meação 
de ex-cônjuge dos bens adquiridos na constância do casa-
mento, há a impossibilidade de levantamento dos recursos 
da conta do FGTS para tal fim, uma vez que tal hipótese não 
se enquadra no art. 20 da Lei n° 8036/90, nem mesmo se 
trata de execução de alimentos, caso em que tal taxatividade 
é mitigada (Agravo de Instrumento Cível 1.0024.10.109187-
4/001, Relator Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª Câmara 
Cível, j. em 27.10.2011, p. em 16.11.2011). 

Além disso, anoto que também não afere o perigo 
de dano, na medida em que o ora agravado teve inde-
ferido o seu pedido de expedição de alvará judicial para 
autorizar o levantamento de FGTS (Processo nº 2864642-
52.2010), consoante pesquisa realizada junto ao sítio 
deste TJMG.

Assim, registrando, uma vez mais, que o art. 20 da 
Lei nº 8.036/90 estabelece as hipóteses em que a conta 
vinculada do FGTS pode ser movimentada, dentre as 
quais não se encontra o pagamento de débito alimentar, 
e que, no caso, ainda não esgotados os demais meios 
legais para o pagamento da dívida que, aliás, foi quitada 
de forma parcial, não há de deferir-se o pedido, princi-
palmente quando afastada a condição de miserabilidade 
que poderia justificar a medida, como forma de proteção 
da dignidade da pessoa humana.

Mediante tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pela agravante, nos termos do 
art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES BITENCOURT MARCONDES e 
ALYRIO RAMOS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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de Planejamento Urbano e Meio Ambiente do Município 
de Andradas, porque estaria sendo construída sobre 
galeria de água pluvial e fluvial. O perito judicial prestou 
esclarecimentos à f. 227 e informou que os segundos 
apelantes não tinham conhecimento da referida galeria 
de água pluvial.

Foi produzida prova oral.
As testemunhas Gilmar Vicentin, Ricardo José Risso 

Sales e Sandra Cássia Lopes, nos depoimentos de f. 224, 
225/226 e 228/229, informaram que a edificação foi 
autorizada pelo Município de Andradas e, posterior-
mente, embargada por estar sobre uma galeria de água 
pluvial. Afirmaram que os segundos apelantes, além de 
comprarem material de construção, contraíram emprés-
timo bancário para continuação da obra. Acrescentaram 
que o erro do primeiro apelante trouxe abalo psicológico 
aos segundos recorrentes. Esses os fatos.

Em relação ao direito e ao primeiro tema, como é 
de geral conhecimento, o Brasil adotou como regra, em 
matéria de responsabilidade civil, a teoria subjetiva ou da 
culpa, em que a vítima deve provar a existência de uma 
conduta antijurídica da vítima (eventus damni), uma lesão 
efetiva (dano) e a relação de causa e efeito entre uma e 
outra (nexo causal).

Em caráter excepcional, como no caso das pessoas 
jurídicas de direito público e de direito privado presta-
doras de serviços públicos, foi adotada a teoria objetiva 
ou do risco (art. 37, § 6º, da Constituição da República). 
Assim, para essa teoria, basta ao lesado demonstrar o 
nexo causal entre o fato lesivo e o dano, conforme escla-
rece Alexandre de Morais, em Constituição do Brasil inter-
pretada e legislação constitucional (São Paulo: Atlas, 
2002, p. 899):

Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito 
público e das pessoas jurídicas de direito privado presta-
doras de serviço público baseia-se no risco administrativo, 
sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocor-
rência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação 
ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o 
dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa 
excludente da responsabilidade estatal.

Porém, se o dano não decorre de uma conduta 
comissiva do Estado, e sim omissiva, aplica-se a teoria da 
responsabilidade subjetiva. Eis a lição de Celso Antônio 
Bandeira de Melo, em Curso de direito administrativo 
(São Paulo: Malheiros, 2002, p. 844):

Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que 
incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário 
ao Direito - culposo ou danoso - consistente em causar um 
dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado 
a isso.
Em face dos princípios publicísticos não é necessária a iden-
tificação de uma culpa individual para deflagrar-se a respon-
sabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela 
ideia denominada de faute du service entre os franceses. 
Ocorre a culpa do serviço ou ‘falta do serviço’ quando este 
não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona 

tido. Dentre estes, está a adequação, conforme ensina 
Humberto Theodoro Júnior no Processo de conhecimento 
(2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, v. 1, p. 613):

Pressupostos objetivos do recurso.
Subordina-se a admissibilidade do recurso a determi-
nados requisitos ou pressupostos. Subjetivamente, esses 
requisitos dizem respeito às pessoas legitimadas a recorrer. 
Objetivamente, são pressupostos do recurso: a) a recorribili-
dade da decisão; b) a tempestividade do recurso; c) a singula-
ridade do recurso; d) a adequação do recurso; e) o preparo; 
f) a motivação; g) a forma.

Ora, a sentença acolheu somente em parte 
a pretensão inicial. Logo, o requisito subjetivo está 
presente, o que torna impertinente a preliminar. Rejeito-a 
e conheço dos dois recursos, porque presentes os requi-
sitos de admissibilidade.

Os segundos apelantes aforaram esta ação de inde-
nização contra o primeiro recorrente. Informaram que são 
proprietários do imóvel descrito na petição inicial, e, após 
expedido o alvará que autorizou o início das obras no 
terreno, a construção foi embargada, sob a alegação de 
que estaria sendo realizada sobre uma galeria de água 
pluvial. Acrescentaram ter celebrado contrato de mútuo 
bancário para financiamento da obra e não puderam 
prosseguir com a edificação. Entendem que sofreram 
danos moral e material, este abrangendo os danos emer-
gentes da paralisação da obra, os quais devem ser repa-
rados. O primeiro recorrente negou a existência de ato 
ilícito, a ocorrência dos danos alegados e a obrigação 
de indenizar. Pela r. sentença de f. 243/248, a pretensão 
inicial foi parcialmente acolhida.

Julgo em conjunto as duas apelações, devido à 
identidade de matéria impugnada.

Cumpre verificar se há dano material e moral a 
ser reparado, se está correto o valor arbitrado para 
o dano moral e se os honorários advocatícios foram 
fixados corretamente.

Passo ao exame da prova.
Os segundos apelantes, com a petição inicial, trou-

xeram os documentos de f. 17/90 e, posteriormente, os 
de f. 110/147. Destaco: a certidão de registro imobiliário, 
às f. 24/26, comprovando a propriedade do terreno; 
o alvará de licença nº 146, expedido em 16.06.2009, 
que autorizou o início das obras (f. 29); a notificação 
nº 002/2010, emitida em 05.03.2010, informando que 
a construção deveria ser paralisada naquele momento até 
que fossem sanadas as irregularidades (f. 51); o projeto 
arquitetônico aprovado pelo primeiro recorrente à f. 61; 
os comprovantes de gastos com material de construção 
e taxas para regularização do imóvel 64/85; e a cópia 
do contrato de financiamento firmado entre os segundos 
recorrentes e a instituição bancária para a realização da 
mencionada obra (f. 111/134).

Houve produção de prova pericial com laudo oficial 
juntado às f. 185/190. O perito judicial concluiu que, 
após o início da obra, ela foi embargada pelo Secretário 
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dano não patrimonial. Outros têm como dano moral o dano 
à normalidade da vida de relação, o dano que faz baixar o 
moral da pessoa, e o dano à reputação.
Para o sistema jurídico brasileiro, o interesse ou é patrimo-
nial ou é moral. Então, todo não patrimonial pode ser moral. 
Porém essa distinção, em que o adjetivo moral é empregado 
e, sendo amplíssimo, somente interessa ao direito pré-proces-
sual (Código Civil, art. 76; Código de Processo Civil, art. 2º), 
e não ao direito material da res in iudicium deducta (Tomo V, 
§ 625, 3 e 5).
Aqui, o que nos importaria seria o conceito de dano moral, 
ao qual, aliás, não se referem as leis brasileiras.

Há de se fazer alguns reparos à transcrição, antes 
de se prosseguir no raciocínio. Existe evidente erro de 
revisão no início do conceito, porque a referência deve 
ser ao credor, e não ao devedor. O CPC, citado, é o de 
1939, em vigor à época da edição da obra e, na atuali-
dade, a Constituição da República faz expressa referência 
ao dano moral.

Caio Mário da Silva Pereira não discrepa no plano 
conceitual e assevera dever abstrair-se do caráter de patri-
monialidade. Basta a lesão a um bem jurídico. Seu ensi-
namento está inserto na obra já citada (Responsabilidade 
civil. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 53 e 
seguinte):

Quando opto pela definição do dano como toda ofensa a um 
bem jurídico, tenho precisamente em vista fugir da restrição à 
patrimonialidade do prejuízo. Não é raro que uma definição 
de responsabilidade civil se restrinja à reparabilidade de lesão 
imposta ao patrimônio da vítima.

E prossegue:

O fundamento da reparabilidade pelo dano moral está em 
que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo 
é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não 
podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impu-
nemente atingidos. Colocando a questão em termos de maior 
amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 
como ‘qualquer sofrimento humano que não é causado por 
uma perda pecuniária’, e abrange todo atentado à reputação 
da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 
segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à 
integridade de sua inteligência, as suas afeições etc.

O dano moral, portanto, ocorre quando os aspectos 
extrapatrimoniais do sujeito são lesados.

Os segundos apelantes entendem que supor-
taram danos morais ao terem sua obra embargada e por 
contraírem mútuo bancário em vão, uma vez que a cons-
trução não pode prosseguir, o que gerou reflexos em suas 
vidas pessoais, emocionais e psicológicas.

São inquestionáveis os aborrecimentos que equí-
vocos como estes causam. Logo, a falta das precau-
ções necessárias para evitar a ocorrência do fato confi-
gura a omissão do primeiro recorrente, o que caracteriza 
a presença de dano moral a ser indenizado.

Assim, outra vez, o inconformismo do primeiro 
apelante desafia rejeição.

atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta 
e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional 
do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.

E continua na página 845:

É mister acentuar que a responsabilidade por ‘falta de 
serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du 
service, seja qual for a tradução que se lhe dê), não é, de 
modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao 
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inad-
vertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque 
baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.
Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera obje-
tividade de um dano relacionado com um serviço estatal. 
Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), 
elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

Feito o reparo, anoto que os segundos apelantes 
afirmaram ter sofrido danos moral e material em decor-
rência da autorização e posterior embargo da construção 
já iniciada em seu imóvel.

Portanto, não há dúvida tratar-se, na espécie, de ato 
comissivo do Estado, razão pela qual deverá ser obser-
vada a teoria da responsabilidade civil objetiva, bastando 
ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e 
o dano efetivo, dispensando a prova da conduta antijurí-
dica do agente.

Ora, é suficiente a prova no sentido de que ocorreu 
a indevida autorização para início das obras no imóvel 
dos segundos recorrentes, na medida em que existe uma 
galeria para captação de água pluvial sob o terreno. 
Restou comprovado, ainda, que, após a concessão do 
mencionado alvará e iniciadas as obras, a construção foi 
embargada porque oferecia risco à tubulação de água. 
Por óbvio, os segundos apelantes despenderam gastos 
para iniciar a edificação.

Logo, não há dúvida quanto à lesão, o que faz 
emergir a cristalina obrigação de reparar o dano refe-
rente aos mencionados gastos com material de cons-
trução e mão de obra. Nesse aspecto, o inconformismo 
do primeiro recorrente desafia rejeição.

Relativamente ao segundo tema, sempre é oportuno 
relembrar o conceito de dano moral. Pontes de Miranda, 
no Tratado de direito privado (3. ed. Rio de Janeiro: Editor 
Borsoi, 1971, v. 26, p. 30), assim o conceitua:

Conceito. Dano patrimonial é o dano que atinge o patri-
mônio do ofendido; dano não patrimonial é o que, só atin-
gindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patri-
mônio. A expressão ‘dano moral’ tem concorrido para graves 
confusões; bem como a expressão alemã Schmerzengeld 
(dinheiro de dor). Às vezes, os escritores e juízes dissertadores 
empregam a expressão ‘dano moral’ em sentido amplíssimo 
(dano à normalidade da vida de relação, dano moral estrito, 
que é o dano à reputação, o dano por depressão ou exal-
tação psíquica ou nêurica, dano que não é qualquer dos 
anteriores, mas também não ofende o patrimônio, como o de 
dor sofrida, o de destruição de bem sem qualquer valor patri-
monial ou de valor patrimonial ínfimo). Aí, dano moral seria 
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Logo, o arbitramento deve ser reduzido para o refe-
rido valor, e, nesse aspecto, o inconformismo do primeiro 
recorrente merece ser acolhido.

Com esses fundamentos, dou parcial provimento 
à primeira apelação, reformo parcialmente a sentença 
para reduzir o valor dos honorários advocatícios para 
R$1.500,00. Nego provimento ao segundo apelo.

Custas, pelas partes, em igual proporção, respei-
tada a imunidade, ex vi legis do primeiro apelante, 
e o disposto na Lei nº 1.060, de 1950, quanto aos 
segundos recorrentes.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA 
TEIXEIRA DA COSTA e MARCELO RODRIGUES.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO À 
PRIMEIRA APELAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO À 
SEGUNDA, REJEITADA UMA PRELIMINAR.

. . .

Quanto ao terceiro tema, observo que o primeiro 
apelante foi condenado a pagar a importância de 
R$15.000,00, a título de indenização pelos danos morais, 
e pretende a sua redução. Por outro lado, os segundos 
recorrentes pleitearam a majoração da quantia.

Repita-se: é fora de questionamento o sofri-
mento psicológico suportado pelos segundos apelantes. 
Entretanto, sabe-se que é questão difícil e tormentosa 
o arbitramento da indenização pelo dano moral. No 
momento, há duas correntes: uma, entendendo que 
a indenização é sancionatória; outra, compensatória. 
Qualquer corrente que se adote, a reparação pelo dano 
moral já representa importante conquista da humanidade 
na atual fase histórica.

Os extintos Tribunais de Alçada brasileiros, num 
esforço ingente, estabeleceu critérios para quanti-
ficar a dor moral, tanto que no IX ENTA - Encontro 
Nacional dos Tribunais de Alçada, adotou, à época, a 
seguinte conclusão:

III - Dano moral.
[...]
3) Na fixação do dano moral, deverá o juiz, atendo-se ao 
nexo de causalidade inscrito no art. 1.060 do Código Civil, 
levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade 
na apuração do quantum, atendidas as condições do ofensor, 
do ofendido e do bem jurídico lesado.

A referência é ao Código Civil de 1916, mas, nesse 
aspecto, não houve alteração substancial.

Ora, sopesados todos os critérios, entendo que o 
arbitramento foi correto, porque propicia aos segundos 
recorrentes uma satisfação para compensar o abalo 
moral sofrido. Outra vez, a irresignação de ambas as 
partes revela-se inacolhível.

No que tange ao derradeiro tema, honorários 
advocatícios, foram estes arbitrados em R$3.000,00. O 
primeiro apelante entende que eles são excessivos.

O art. 20 do CPC dispõe que o vencido será conde-
nado ao pagamento das despesas que o vencedor ante-
cipou mais os honorários advocatícios. E a derradeira 
parcela é devida por ter ele dado causa a que o vencedor 
tivesse que contratar profissional para representá-lo. Mas 
essa remuneração deve ser justa. Daí a necessidade de 
verificar, em cada caso, a natureza e a complexidade da 
causa, o tempo, a dedicação e zelo que foram despen-
didos na realização da tarefa.

É importante lembrar que, sendo vencida a Fazenda 
Pública, os honorários advocatícios são arbitrados por 
equidade, com base no art. 20, § 4º, do CPC. E, no caso 
em análise, a matéria é relativamente simples, apesar de 
o trabalho apresentar boa qualidade.

Ora, considerando o valor da condenação, 
R$24.886,44, entendo que o arbitramento do valor dos 
honorários advocatícios é mesmo excessivo e deve ser 
reduzido para R$1.500,00, o que remunera condigna-
mente e com justiça o trabalho apresentado.

Usucapião extraordinária - Levantamento 
topográfico e memorial descritivo - Serviço 

realizado por engenheiro agrônomo - Anotação 
de responsabilidade técnica emitida pelo Crea-

MG - Intimação para que o trabalho seja assinado 
por engenheiro agrimensor - Desnecessidade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de usucapião 
extraordinária. Levantamento topográfico e memorial 
descritivo. Serviço realizado por engenheiro agrônomo. 
Anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Crea-
MG. Intimação para que o trabalho seja assinado por 
engenheiro agrimensor. Desnecessidade. 

- Verificando-se que o Crea-MG emitiu a Anotação de 
Responsabilidade Técnica quanto aos trabalhos reali-
zados por engenheiro agrônomo, referentes ao levanta-
mento topográfico e o memorial descritivo referentes à 
área rural pretendida, não há razão para ser determinado 
que os documentos também sejam assinados por enge-
nheiro agrimensor. 

- Presume-se, diante da emissão da Anotação de 
Responsabilidade Técnica pelo órgão que regulamenta e 
fiscaliza a atividade de engenheiro agrônomo, que este 
possui legitimidade para realizar os trabalhos que foram 
chancelados com a emissão do documento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0394.12.
009381-7/001 - Comarca de Manhuaçu - Agravantes: 
Maria de Lourdes Lana Souza, José Geraldo de Souza e 
outra - Relator: DES. PEDRO BERNARDES
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014. - Pedro 
Bernardes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO BERNARDES - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto por José Geraldo de Souza e outra 
contra decisão interlocutória (f. 11-TJ) proferida pelo MM. 
Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Manhuaçu, que, nos 
autos da ação de usucapião extraordinária, determinou a 
apresentação do levantamento topográfico e do memo-
rial descritivo assinados por engenheiro agrimensor. 

Em razões de f. 02/09-TJ, sustentaram os agra-
vantes, em síntese, que a exigência de que o levantamento 
topográfico e o memorial descritivo sejam assinados por 
engenheiro agrimensor se traduz em ônus adicional, bem 
como impede o exercício profissional regular da enge-
nheira agrônoma contratada, que possui qualificação 
para a realização do trabalho; que a decisão está em 
confronto com o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais, que emitiu a certidão de 
responsabilidade técnica quanto aos serviços que foram 
realizados pela engenheira agrônoma, com validade até 
março de 2014; que, na formação do engenheiro agrô-
nomo, é obrigatória a habilitação no curso de topografia 
e estradas, conforme art. 10 do Decreto nº 23.196, de 
12 de outubro de 1933. Teceu outras considerações e, ao 
final, pugnou pelo provimento de seu recurso. 

Ausente o preparo, nos termos da Lei nº 1.060/50 
(f. 13-TJ).

Não foram requeridos efeito suspensivo e anteci-
pação de tutela recursal. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Inexistentes questões preliminares. 
Mérito.
O MM. Juiz a quo determinou aos agravantes a 

apresentação do levantamento topográfico e do memo-
rial descritivo do imóvel subscrito por engenheiro agri-
mensor, o que motivou a interposição do presente recurso. 

Pois bem. 
Sobre a necessidade de individualização do imóvel 

pretendido na ação de usucapião, assim nos ensina 
Humberto Theodoro Júnior: 

[...] Para perfeita caracterização do bem prescribendo, exige 
a lei que se instrua a petição inicial com a planta do imóvel. 
A ação é real; daí a necessidade de completa e perfeita 
descrição do imóvel, não só para efeitos práticos do exercício 
do direito de propriedade, que exige inteira separação e iden-
tificação de seu objeto, como principalmente para atender 
aos pressupostos de matrícula no registro imobiliário. 
Está, assim, assente na doutrina e jurisprudência que ‘o 
usucapião pressupõe posse sobre imóvel, com perfeita indi-

vidualização, quanto à sua confrontação, área, divisas e 
demais características’.
Quanto à planta, é de exigir-se documento elaborado com 
rigor técnico, por profissional habilitado, não se admitindo 
sua substituição por esboço ou croquis. Sua omissão, não 
suprida a tempo, é, outrossim, causa de nulidade do processo, 
que, todavia, não será declarada de ofício nem sem prova de 
prejuízo, por não se tratar de nulidade cominada pela Lei. 
[...]
Quando, porém, se tratar de imóveis rurais, as exigências do 
art. 225, §3º, da Lei nº 6.015, de 31.12.73, incluído pela 
Lei nº 10.267, de 28.08.2001, são muito mais rigorosas, 
de sorte que, além da planta, exige-se que ‘os limites e as 
confrontações serão obtidos por memorial descritivo assi-
nado por profissional habilitado e com a devida Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas 
dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geor-
referenciadas ao Sistema Geodésio Brasileiro e com precisão 
posicional a ser fixada pelo Incra’ (THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 43. ed. São 
Paulo: Forense, 2010, p. 174/175). 

Pelo exame da documentação carreada é possível 
verificar que foi apresentado o levantamento topográfico 
(f. 14-TJ) e o memorial descritivo nos exatos termos da 
exigência da Lei nº 6.015/73; também foi apresentada a 
ART, conforme documento de f. 29-TJ. 

Pela leitura atenta da ART é possível observar que 
esta foi emitida ratificando o trabalho desenvolvido pela 
engenharia agrônoma, consistente nos trabalhos de 
mensuração, agronomia e topografia da área de 38.72 
ha, o que culminou na emissão do levantamento topográ-
fico e do memorial descritivo da área de 14,05 ha, que é 
pretendida pelos agravantes. 

Isso impõe a conclusão de que, se o Crea-MG, 
órgão do Estado de Minas Gerais que regulamenta e 
fiscaliza as atividades dos engenheiros e agrônomos, 
emitiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, deve-se 
concluir que não há qualquer óbice quanto aos traba-
lhos de levantamento topográfico e de memorial descri-
tivo que foram realizados pela engenheira agrônoma. 

Portanto, diante dessas considerações, entendo que 
não agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao exigir que os 
documentos sejam subscritos por engenheiro agrimensor, 
razão pela qual ao presente recurso deve ser dado provi-
mento. 

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso para desobrigar os agravantes de apresentarem 
o levantamento topográfico e o memorial descritivo assi-
nados por engenheiro agrimensor. 

Custas recursais, ao final.
É como voto.

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

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Afirma que, com tal grafia, foram confeccionados 
todos os seus demais documentos públicos, bem como a 
certidão de nascimento de seus filhos.

Assevera, ainda, que existe erro na grafia do 
nome de sua avó materna, que consta com o nome de 
“Conceição Graciana de Oliveira”, quando o correto 
seria “Maria Imaculada de Oliveira”.

Sustenta que é possível a retificação do registro do 
prenome, para que se atenda à forma como a pessoa é 
reconhecida pela sociedade, não havendo, no caso, qual-
quer prejuízo para terceiros que impeça a modificação.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para 
que seja alterado o seu prenome, para que conste a 
grafia de “Wanilsa”, bem como os nomes de sua mãe e 
avó materna.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça às 
f. 39/40, opinando pelo provimento do recurso.

Conheço do recurso, posto que presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

Como cediço, o nome do indivíduo é um atributo 
do direito da personalidade, utilizado como uma das 
formas de identificá-lo na sociedade, trazendo segurança 
jurídica às relações. 

A correta identificação da pessoa pelo nome evita a 
ocorrência de fraudes e de atos ilegais, pois se torna mais 
difícil que uma pessoa seja tomada por outra quando do 
exercício dos direitos e das obrigações. 

Sabe-se, também, que, além de uma referência 
do indivíduo no meio social, o nome também é impor-
tante para resguardar as relações de âmbito familiar 
e profissional.

No caso dos autos, a autora pleiteia a mudança 
de seu nome “Vanilsa Marcos de Oliveira” para “Wanilsa 
Marcos de Oliveira”, alegando que é conhecida na 
sociedade por tal nome, grafado com “W”, não com 
“V”, tendo em vista a grafia utilizada em sua carteira de 
trabalho, CPF, e assim constou em todos os assentos de 
nascimento de seus filhos.

A regra, segundo a Lei de Registros Públicos, é a 
imutabilidade do nome; contudo, é possível a retificação 
do registro sempre que restar assegurado o direito de 
terceiros, as relações jurídicas e a ordem pública.

De acordo com o art. 56 da Lei de Registros Públicos, 
o interessado pode, no primeiro ano após atingir a maio-
ridade civil, alterar o nome, desde que não prejudique os 
apelidos de família.

Lado outro, o art. 57 da referida Lei admite, excep-
cionalmente e mediante motivação, a alteração do nome, 
após a audiência do Ministério Público.

Dessa forma, constata-se que o princípio da imuta-
bilidade do nome não é absoluto, podendo o interessado 
pleitear a alteração desde que motive satisfatoriamente 
a pretensão.

No caso, a alteração requerida pela apelada é 
simplesmente a substituição no prenome “VANILSA” da 

Retificação de registro civil - Prenome - Alteração 
da grafia - Troca de letra - Possibilidade - 

Conhecimento público - Utilização da escrita 
por longo período - Existência de documentos 
públicos - Preservação da identidade no meio 
social e de eventuais direitos de terceiros - 

Alteração motivada - Grafia dos nomes da mãe e 
da avó materna - Incoerência entre as alegações 

e os registros - Procedência parcial do pedido

Ementa: Retificação de registro. Alteração do prenome. 
Troca de uma letra. Modo como a interessada é reco-
nhecida socialmente. Existência de diversos documentos. 
Alteração motivada. Procedência do pedido.

- Segundo o art. 57 da Lei de Registros Públicos (Lei 
nº 6.015/73), excepcionalmente, é possível a alteração 
do nome, desde que o interessado motive a pretensão.

- Se a interessada é reconhecida socialmente por um 
prenome, tendo, inclusive, sido expedidos diversos docu-
mentos públicos com essa forma, prudente a alteração, 
tendo em vista a proteção dos direitos de terceiros e das 
relações jurídicas firmadas, mormente se a mudança 
compreende simplesmente a troca da letra “V” pela letra 
“W”.

Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.12.017301-2/001 - 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: Wanilsa 
Marcos de Oliveira - 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 DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2014. - Sandra 
Fonseca - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SANDRA FONSECA - Trata-se de apelação 
cível interposta por Wanilsa Marcos de Oliveira, contra 
a sentença de f. 19/19v., proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Conselheiro 
Lafaiete, que, nos autos da ação de retificação de registro 
civil ajuizada por Wanilsa Marcos de Oliveira, indeferiu 
a pretensão da autora para determinar a retificação do 
registro em seu assento de nascimento, para que seu 
prenome conste como Wanilsa, ao invés de Vanilsa.

Nas razões recursais de f. 21/29, a apelante alega, 
em apertada síntese, que, desde a infância, grafa o seu 
prenome com a letra “W”, e não com a letra “V”.
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Retificação de registro. Alteração do prenome. Troca de 
uma letra. Modo como o interessado é reconhecido social-
mente. Existência de diversos documentos. Alteração moti-
vada. Procedência do pedido. - Segundo o art. 57 da Lei 
de Registros Públicos (nº 6.015/73), excepcionalmente, é 
possível a alteração do nome desde que o interessado motive 
a pretensão. - Se a interessada é reconhecida socialmente 
por um prenome, tendo inclusive sido expedidos diversos 
documentos públicos com essa forma, prudente a alte-
ração, tendo em vista a proteção dos direitos de terceiros 
e das relações jurídicas firmadas, mormente se a mudança 
compreende simplesmente a troca da letra “S” pela letra “C” 
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.267669-3/001, DJe 
de 25.06.2010).

Repisa-se, a Lei de Registros Públicos não veda a 
retificação do nome da pessoa perante o registro civil, 
o que se veda são as retificações que possam causar 
prejuízos a terceiros, e os danos para a sociedade e/ou 
para o interesse público, que não ocorreram na hipótese 
dos autos.

Cumpre registrar, por fim, que o membro da 
Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer favorável 
à pretensão da autora, ressaltando que a alteração 
encontra-se devidamente justificada nos autos.

No que se refere ao nome da mãe e avó materna 
da autora, bem é de ver, da leitura da inicial, que sua 
alteração não foi objeto do pedido, que se limitou à alte-
ração da grafia do prenome (item “1”, f. 03), apesar da 
referência, de passagem, na inicial, de suposto erro, que 
sequer foi esclarecido.

Ademais, ao contrário da questão do prenome, 
a correta grafia dos nomes da mãe e avó materna da 
autora não restou esclarecida nos autos, já que existe 
discrepância nos documentos, como, no caso da avó, 
que, na certidão de nascimento da autora, consta como 
“Conceição Graciana de Oliveira” (f. 07), e no assento de 
nascimento da mãe da autora consta como “Conceição 
Bebiana” (f. 11), e não “Maria Imaculada de Oliveira”, 
como afirma a autora (f. 25, sexto parágrafo).

Na verdade, “Maria Imaculada de Oliveira” parece 
ser o nome da mãe da autora, como consta no assento de 
nascimento de f. 11, e, como avó materna, nos assentos 
de nascimento dos filhos da autora (f. 08/10). No entanto, 
no assento de nascimento da autora (f. 07), o nome de 
sua mãe consta como “Maria Imaculada Conceição”.

Dessa forma, no que se refere aos nomes da mãe 
e da avó materna da autora, seja em razão da ausência 
de pedido na inicial, seja em razão da incoerência entre 
as alegações e os registros, descabe qualquer provimento 
a respeito no presente processo, cabendo à autora, uma 
vez que se trata de procedimento de jurisdição volun-
tária, promover outra ação, com a correta delimitação 
do pedido, e respectiva prova, para que se possa apre-
ciar a questão.

Isso posto, pelas razões acima delineadas, dou 
parcial provimento ao recurso, para que seja alterado, 
no assento de nascimento da autora, seu prenome, para 

letra “V” pela letra “W”, fundamentando o pedido no fato 
de ser conhecida socialmente como “WANILSA”.

Destarte, após detida análise dos autos, tenho como 
procedente a pretensão da autora, pois realmente é conhe-
cida na sociedade como “Wanilsa Marcos de Oliveira”, 
tanto é assim que vários documentos, CPF, carteira de 
trabalho, bem como os assentos de nascimento de seus 
filhos, trazem essa grafia (f.05, 06 e 08/10).

No âmbito individual, percebe-se que a manu-
tenção do nome da autora, conforme consignado no seu 
assento de nascimento, fere o direito à personalidade, 
causando grande embaraço a modificação do prenome 
na forma em que é conhecida socialmente.

Na verdade, tenho como prudente a modificação, 
pois, como se vê dos autos, a autora nunca se utilizou 
do prenome na forma trazida na certidão de nascimento, 
podendo a manutenção, da forma como se encontra, 
causar danos a terceiros, às relações jurídicas firmadas e 
à ordem pública.

Decidiu este Tribunal, em casos símiles:

Retificação de registro civil. Grafia incorreta. Modificação 
de letras. Inalterabilidade da fonética auditiva. Identificação 
jurídico-negocial prejudicada. Preservação da identidade no 
meio social e de eventuais direitos de terceiros. Conformação 
do registro público à realidade. Nome. Atributo da persona-
lidade. Princípio da razoabilidade. Conformação do registro 
público que se impõe. Sentença reformada. - O nome revela 
atributo da personalidade, impondo a adstrição do registro 
público à realidade fático-probatória, pois a divergência da 
grafia dos nomes do ascendente (falecido) e dos descen-
dentes, embora preserve a atuação no meio social, porquanto 
não altera a fonética auditiva - por envolver mera substi-
tuição de letra, que não afeta a percepção do som da fala 
pelo ouvido humano - prejudica, sob a ótica jurídico-nego-
cial, a perfeita identificação, circunstância que recomenda 
(ou melhor, exige), em homenagem ao princípio da razoabi-
lidade, a conformação do assentamento, resguardados, por 
cautela, em face da segurança jurídica, eventuais direitos de 
terceiros (Apelação Cível nº 1.0105.06.174734-8/001, Rel. 
Nepomuceno Silva, j. em 05.07.2007).

Nome da pessoa natural. Conhecimento público pela grafia 
utilizada. Certidão. Grafia diversa. Retificação de registro. 
Possibilidade. Requisitos. - É possível à pessoa conhecida nos 
meios sociais por um certo nome requerer a retificação do 
registro público, quando verifica que o nome certificado pelo 
cartório encontra-se grafado de forma diversa à utilizada por 
ela durante toda a vida. - A Lei não exige requisitos rigoro-
samente estabelecidos para que se dê a retificação do nome 
da pessoa perante o registro civil, sendo que, estando devi-
damente demonstrada a ausência de registro do nome cons-
tante na certidão emitida pelo Cartório em órgãos como a 
Receita Federal, a Justiça Eleitoral e a Justiça Federal, não 
se afigura razoável exigir do requerente uma série de outras 
certidões, protelando, assim, a regularização de sua situação 
(Apelação Cível nº 1.0672.04.146108-4/001, Rel. Dárcio 
Lopardi Mendes, j. em 20.04.2006).

Também esta c. 6ª Câmara Cível assim já decidiu, 
em acórdão por mim relatado, e assim ementado:
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que passe a constar a grafia de “Wanilsa”, com “W”, 
passando o nome a constar no registro como “Wanilsa 
Marcos de Oliveira”.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os 
DESEMBARGADORES CORRÊA JUNIOR e 
EDILSON FERNANDES.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Despejo c/c cobrança - Fiança - Obrigação dos 
fiadores - Entrega das chaves ou imissão na 

posse do locador - Fiador casado incapaz - Efeito - 
Invalidade da outorga uxória - Nulidade da fiança - 

IPTU - Previsão contratual - Inclusão no valor 
cobrado - Cerceamento de defesa - Inocorrência

Ementa: Ação de despejo c/c cobrança. Primeira 
apelação. Preliminar. Cerceamento de defesa. Rejeitar. 
Incapacidade do fiador. Nulidade da fiança. Outorga 
uxória. Segunda apelação. Preliminar. Cerceamento de 
defesa. Rejeitar. Obrigação dos fiadores. Até a entrega 
das chaves do imóvel ou imissão do locador na posse 
do bem. Apelação adesiva. IPTU. Previsão contratual. 
Ausência de impugnação dos réus do valor cobrado.

- Em matéria de julgamento antecipado da lide, predo-
mina a prudente discrição do magistrado, no exame da 
necessidade ou não da realização de prova em audiência, 
ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessi-
dade de não ofender o princípio basilar do contraditório.

- A incapacidade para a realização de negócios jurí-
dicos tem efeitos após a declaração da incapacidade no 
processo de interdição. Porém, provado nos autos, de 
forma inconteste, que a parte era incapaz desde muito 
antes da decisão judicial, é perfeitamente possível a 
alegação de nulidade de negócio jurídico baseado na 
incapacidade do agente.

- Sendo nula a fiança prestada pelo incapaz, é também 
nula a fiança prestada por sua mulher, nos termos do 
art. 1.647, III, do CC/02, uma vez que nenhum dos 
cônjuges pode prestar fiança sozinho, sem a anuência 
do outro.

- A realização de prova testemunhal para provar que o 
imóvel estava desocupado desde muito antes da proposi-
tura da ação é absolutamente irrelevante, pois, de acordo 
com o art. 39 da Lei da Locação, “qualquer das garantias 
de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel”.

- A entrega das chaves, seja extrajudicialmente, seja 
em juízo, ou a imissão na posse do imóvel locado pelo 
locador são consideradas pela lei marco para que os 
aluguéis não sejam mais cobrados do locatário e, por 
consequência, do fiador. Nesse sentido, ainda que o 
locador saiba informalmente que o imóvel locado foi 
abandonado, as obrigações contratuais são exigíveis até 
que seja oficializada a entrega do bem.

- Diante da previsão contratual, bem como da ausência 
de impugnação específica dos réus nesse sentido, são 
devidos os valores referentes ao IPTU.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.030245-4/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante adesiva: Audi 
Empreendimentos Ltda. - Apelantes: 1os) Adão Pinto de 
Queiroz, Maria da Conceição Pinto e outro - 2os) Isaque 
Dantas e sua mulher, Maria da Conceição da Silva Dantas 
- Apelados: os apelantes - Relator: DES. FRANCISCO 
BATISTA DE ABREU

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR 
A PRELIMINAR SUSCITADA NA PRIMEIRA APELAÇÃO. 
DAR PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO. REJEITAR 
A PRELIMINAR SUSCITADA NA SEGUNDA APELAÇÃO. 
NEGAR PROVIMENTO À SEGUNDA APELAÇÃO. DAR 
PROVIMENTO AO APELO ADESIVO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Francisco 
Batista de Abreu - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Relatório.
Audi Empreendimentos Ltda. ajuizou ação de 

despejo por falta de pagamento de aluguel c/c cobrança 
em desfavor de Chaves e Dantas Ltda. e dos fiadores, 
Fernandes Anastácio Chaves, Mirian Gonçalves Chaves, 
Isaque Dantas, Maria da Conceição da Silva Dantas, 
Adão Pinto de Queiroz e Maria da Conceição Pinto, 
alegando que a 1ª ré é locatária da loja comercial nº 11, 
na Av. Presidente Carlos Luz, nº 2.560; que o contrato de 
locação foi assinado em 24 de setembro de 2008; que 
a ré deixou de pagar os aluguéis a partir de agosto de 
2009; que os demais réus não honraram com as obriga-
ções assumidas; que o valor devido até 31 de janeiro de 
2010 é R$83.606,78.

Requereu, assim, a citação dos réus para a purgação 
da mora; caso contrário, a procedência do pedido decre-
tando o despejo.

Os réus, Isaque Dantas e Maria da Conceição da 
Silva Dantas, contestaram às f. 56/61. Alegaram que a 
1ª ré foi citada na pessoa de Isaque Dantas; que Isaque 
Dantas era sócio da empresa, mas não é mais; que, em 
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novembro de 2009, tentaram entregar o imóvel; que o 
imóvel está desocupado; que, portanto, não são devidos 
os aluguéis no curso da demanda; que a autora tenta obter 
vantagem descabida, agindo como se não soubesse que 
o imóvel está desocupado; que não têm como dizer o que 
foi ou não pago pela 1ª ré; que a espécie alcançaria a 
multa prevista pelo art. 4º, Lei 8.245/91; que, entretanto, 
essa multa não foi prevista na inicial; que o comporta-
mento da autora ensejou a extinção da garantia ofertada.

Pugnaram pela improcedência do pedido ou, caso 
procedente, que não lhes seja aplicada a multa do art. 4º 
da Lei 8.245/91.

Maria da Conceição Pinto e Adão Pinto Queiroz 
também contestaram o pedido, f. 73/94, alegando que 
são pessoas humildes, idosas, e foram vítimas da atitude 
maliciosa dos representantes legais da 1ª ré; que Adão 
Pinto Queiroz foi interditado pelos médicos antes da data 
da celebração do contrato de locação e da fiança em 
questão; que, após o ajuizamento desta ação, foi a filha 
dele que ingressou em juízo pedindo a interdição judi-
cial; que a fiança prestada é nula, porque firmada por 
incapaz; que as cláusulas do contrato exoneram excessi-
vamente os fiadores; que deve ser revista a cláusula 9ª, 
§ 5º, que prevê a recusa da autora quanto à devolução 
das chaves do imóvel pelo não pagamento dos encargos 
de locação; que a cláusula 13ª também deve ser revista, 
pois obriga os fiadores a aceitarem a renúncia dos arts. 
827 e 835 do Código Civil, forçando-os a se responsa-
bilizarem até a entrega das chaves; que deve ser revista 
a cláusula que prevê a incidência de duas multas mora-
tórias, bem como a cláusula que prevê a cobrança de 
honorários advocatícios no percentual de 20%; que deve 
ser reduzida a multa cobrada pelo autor.

Requereram o reconhecimento da nulidade da 
fiança prestada, a revisão das cláusulas contratuais ou a 
improcedência do pedido inicial.

Às f. 215/217, foi proferida sentença. Nela, foi 
determinado que o réu Fernandes Anástácio Chaves 
regularizasse sua representação processual; com relação 
ao despejo, o feito foi extinto, com resolução do mérito, 
na forma do art. 269, II, do CPC; o pedido da cobrança 
foi julgado procedente e os réus condenados ao valor 
de R$83.606,78, devidamente corrigido até a data 
de desocupação do imóvel (09.06.2011). A decisão 
condenou os réus ainda ao pagamento de honorários 
e custas processuais. Fundamentou o Juiz singular que 
já houve a desocupação do imóvel; que o contrato de 
fiança garante ao credor o cumprimento da obrigação 
assumida pelo devedor, caso este não a cumpra; que, 
dessa forma, há responsabilidade dos fiadores.

Inconformados, Maria da Conceição Pinto e Adão 
Pinto Queiroz interpõem apelação (f. 243/270). Alegam, 
em apertada síntese, a nulidade da sentença que julgou 
antecipadamente a lide, deixando de apreciar o pedido 
de produção de provas, impedindo-o de provar que 
Adão Pinto Queiroz não tinha discernimento para prestar 

a fiança; que é nula a fiança prestada; que há um erro 
material na sentença quando registrou que não deveria 
ser atendido o pedido inicial de condenação dos réus ao 
pagamento do IPTU, e, depois, condenou-os ao valor 
apresentado pela planilha juntada à inicial, que, por sua 
vez, traz os valores referentes ao IPTU; que existem cláu-
sulas abusivas no contrato.

Pugnam, assim, pelo provimento do recurso e pela 
reforma da sentença.

Isaque Dantas e Maria da Conceição Silva Dantas 
também recorrem, f. 271/278. Alegam também a ocor-
rência de cerceamento de defesa com o julgamento ante-
cipado da lide; que era preciso a produção de prova oral; 
que a autora tenta obter vantagem na demanda; que age 
como se não soubesse que o imóvel está desocupado; 
que a forma de agir da autora constitui evidente abuso 
de direito, equiparando-se a ato ilícito; que a autora 
aproveita-se da fiança existente; que a multa em caso de 
atraso do pagamento é excessiva e deve ser reduzida.

Pugnam para que a sentença seja cassada ou refor-
mada para limitar a fiança ou, ainda, a multa prevista 
pelo contrato.

Contrarrazões às f. 281/292.
Adesivamente, a autora interpõe apelação 

(f. 293/298). Alega que é necessária a reforma da sentença 
para que os réus sejam condenados ao pagamento do 
IPTU; que não houve impugnação na contestação quanto 
ao pagamento do IPTU ou na planilha apresentada.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja 
incluído na condenação o débito referente ao IPTU.

Contrarrazões ao recurso adesivo - f. 301/306.
É o relatório.
Do relatório ao voto.
Primeira apelação - preliminar de nulidade 

da sentença.
Os fiadores, Maria da Conceição Pinto e Adão Pinto 

Queiroz, interpõem apelação, f. 243/270, e alegam, 
preliminarmente, a nulidade da sentença que julgou ante-
cipadamente a lide. Afirmam que a decisão deixou de 
apreciar o pedido de produção de provas, impedindo-os 
de provar que Adão Pinto Queiroz não tinha discerni-
mento quando prestou fiança no contrato de aluguel.

Em que pesem as alegações dos fiadores, o art. 330 
do CPC permite ao julgador proferir o julgamento anteci-
pado da lide, quando a questão de mérito for unicamente 
de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 
necessidade de produzir provas em audiência. Sendo 
assim, em matéria de julgamento antecipado da lide, 
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame 
da necessidade, ou não, da realização de prova em 
audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto 
e a necessidade de não ofender o princípio basilar do 
contraditório. Assim:

Processual civil e tributário. Julgamento antecipado da lide. 
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova pericial. 
Desnecessidade. Princípio da persuasão racional. Art. 131 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        207

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

do CPC. Sociedade civil uniprofissional. Finalidade empresa-
rial. Súmula 7/STJ. Honorários advocatícios. - 1. Não implica 
cerceamento de defesa, quando julgada antecipadamente 
a lide. 2. O princípio da persuasão racional insculpido no 
art. 131 do Código de Processo Civil faculta ao magistrado 
utilizar-se de seu convencimento, à luz dos elementos fáticos 
e probatórios, jurisprudência, circunstâncias e legislação que 
entenda aplicáveis ao caso concreto, rechaçando diligências 
que se mostrem desnecessárias ou protelatórias […].

No caso em apreço, os apelantes requereram a 
produção de provas no tempo e modo oportuno; entre-
tanto, diante da natureza da presente ação, tem-se que o 
meio de prova é eminentemente documental, sendo qual-
quer outro inócuo à solução da controvérsia.

O objetivo dos 1os apelantes era demonstrar que 
Adão Pinto Queiroz não tinha discernimento quando 
prestou fiança no contrato de locação. E, nesses casos, 
considera-se que apenas a interdição do apelante ou 
documentos que provassem a sua condição naquela 
época poderiam ser utilizados como prova da incapa-
cidade de Adão Pinto Queiroz; qualquer outro meio de 
prova não teria a mesma serventia. E, ao compulsar os 
autos, nota-se que tais documentos já existem, sendo, 
portanto, dispensada toda e qualquer outra prova.

Assim sendo, rejeito a preliminar de cerceamento 
de defesa.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com 
o Relator.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Mérito.
Quanto ao mérito da primeira apelação, tem-se 

que razão assiste aos apelantes.
Para ser válido o negócio jurídico, é indispensável, 

segundo a lei, a capacidade do agente, a utilização de 
forma prescrita ou não defesa em lei e o objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável (art. 104, CC/02). 
Nesse contexto, a incapacidade do agente é causa de 
nulidade absoluta do negócio jurídico (art. 166, CC/02), 
não sendo admissível que seja suprida ou que se confirme, 
nem que se convalesça pelo decurso do tempo (art. 168, 
parágrafo único, e art. 169 do Código Civil de 2002).

Para a lei civil, são absolutamente incapazes 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, dentre 
outros, os que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tiverem o necessário discernimento para a prática 
desses atos.

Observa-se, no caso em julgamento, que restou 
suficientemente demonstrado que o apelante, Adão Pinto 
Queiroz, não tem discernimento para a prática de atos 
civis, tanto que foi reconhecida sua incapacidade pela 
sentença do processo de interdição, f. 331/332.

Percebe-se, ainda, que essa incapacidade data de 
período anterior à celebração do contrato de locação, 
pois, conforme declaração médica de f. 107, desde feve-
reiro de 2008, Adão Pinto Queiroz já fazia tratamento 
para cuidar de sua demência. Considerando que o 
contrato data de 24.09.2008, f. 07/15, tem-se nula a 
fiança prestada por ele.

Deve-se ressaltar que, em regra, a incapacidade 
para a realização de negócios jurídicos tem efeitos após 
a declaração da incapacidade no processo de interdição. 
Porém, provado nos autos, de forma inconteste, que a 
parte era incapaz desde muito antes da decisão judi-
cial, é perfeitamente possível a alegação de nulidade de 
negócio jurídico baseado na incapacidade do agente.

Por consequência, sendo nula a fiança prestada por 
Adão Pinto Queiroz, é também nula a fiança prestada 
por sua mulher, Maria da Conceição Pinto, nos termos 
do art. 1.647, III, do CC/02, uma vez que nenhum dos 
cônjuges pode prestar fiança sozinho, sem a anuência 
do outro.

Nesse sentido:

Locação. Fiança prestada sem outorga uxória. Nulidade de 
pleno direito. Confissão de dívida igualmente nula. Esta Corte 
já firmou posicionamento de que a fiança concedida sem a 
necessária outorga uxória invalida o ato por inteiro, alcan-
çando, inclusive, a meação do outro cônjuge. Tal ato, por 
conseguinte, não é anulável, mas, sim, nulo de pleno direito. 
No caso em apreço, a confissão de dívida que se originou 
do contrato de fiança torna-se, de igual forma, nula. Recurso 
especial a que se dá provimento.

Diante disso, dou provimento à primeira apelação 
para julgar improcedente o pedido em relação aos réus, 
Maria da Conceição Pinto e Adão Pinto Queiroz, uma 
vez que nula a fiança prestada por eles no contrato de 
aluguel discutido nestes autos.

Custas, na forma da lei.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com 
o Relator.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Segunda 
apelação - preliminar - cerceamento de defesa.

Alegam os apelantes, Isaque Dantas e Maria da 
Conceição da Silva Dantas, que a sentença recorrida 
merece ser cassada, uma vez que incorreu em cercea-
mento de defesa ao ser proferida antecipadamente, sem 
que houvesse a oitiva de testemunhas.

Afirmam, para tanto, que pela prova testemunhal o 
imóvel estava desocupado desde antes do ajuizamento 
da ação.

Os fundamentos já expostos para o julgamento 
antecipado da lide valem também para a presente preli-
minar, devendo, como dito anteriormente, ser respeitada 
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a discricionariedade do ato do Magistrado no exame da 
necessidade ou não da realização de prova em audiência, 
ante as circunstâncias de cada caso concreto.

Nesse contexto, a realização de prova testemunhal 
para provar que o imóvel estava desocupado desde muito 
antes da propositura da ação é absolutamente irrelevante, 
pois, de acordo com o art. 39 da Lei da Locação, “qual-
quer das garantias de locação se estende até a efetiva 
devolução do imóvel”, o que significa que as obrigações 
locatícias existem para as partes até a entrega do imóvel, 
que ocorre com a entrega das chaves ao locador ou com 
a imissão deste na posse do bem, quando evidenciado 
o abandono.

Em sendo assim, de nada adiantaria a prova teste-
munhal pretendida.

Rejeita-se a preliminar.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com 
o Relator.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Mérito.
Quanto ao mérito, alegam os 2os apelantes que, 

sabendo que o imóvel estava abandonado, a locadora 
deveria ter tomado as providências necessárias para que 
eles, fiadores, não fossem onerados com a desídia do 
locador; que a atitude da locadora, ora apelada, tem o 
condão de exonerá-los da fiança prestada.

As razões de inconformismo dos apelantes não 
merecem consideração, uma vez que desprovidas de 
sentido e de previsão legal.

Como dito antes, a entrega das chaves, seja extra-
judicialmente, seja em juízo, ou a imissão na posse do 
imóvel locado pelo locador são consideradas pela lei 
marco para que os aluguéis não sejam mais cobrados do 
locatário e, por consequência, do fiador. Nesse sentido, 
ainda que o locador saiba informalmente que o imóvel 
locado foi abandonado, as obrigações contratuais são 
exigíveis até que seja oficializada a entrega do bem.

Assim já se julgou nesta Câmara:

Embargos à execução. Prazo de 15 dias. Carta preca-
tória. Contrato de locação. Pinturas no imóvel. Orçamento. 
Impossibilidade de cobrança na via executiva. Multa resci-
sória. Aluguel devido. Entrega das chaves. [...] 5. A mera 
desocupação do imóvel não implica a extinção do contrato 
de locação, sendo essencial a efetiva entrega das chaves 
ao locador, sob pena de se constatar simples abandono da 
coisa. Somente com a devolução das chaves é que o loca-
tário se exime do pagamento dos aluguéis e demais encargos 
locatícios, visto que a partir desse momento poderá o proprie-
tário usufruir plenamente do bem. 6. Conforme disposição 
contratual expressa, perde a locatária o desconto no valor 
do aluguel, se não realiza as reformas no imóvel descritas no 
instrumento. V.v.: Embargos à execução. Citação por preca-
tória. Indicação de bem à penhora pelo executado. Início do 
prazo para apresentação de embargos. Intempestividade. 

Intempestivos os embargos do devedor apresentados mais 
de quinze dias após a sua indicação de bens à penhora. 
Recurso improvido.

Quanto à multa contratual (cláusula 3ª, § 5º, f. 09) 
e à possibilidade de sua redução, conforme posto na 
sentença, não há falar em abusividade, uma vez que em 
consonância com a lei civil e com o contrato, livremente 
pactuado entre as partes.

Diante de tudo isso, tem-se que a fiança deve ser 
pautada nas disposições do art. 39 da Lei 8.245/91, que 
prevê que as garantias da locação, qualquer delas, se 
estenderão à efetiva entrega do imóvel, salvo disposição 
contratual em contrário. Assim: “Salvo disposição contra-
tual em contrário, qualquer das garantias da locação se 
estende até a efetiva devolução do imóvel” (art. 39, Lei 
8.245/91).

Em sendo assim, o débito cobrado dos apelantes 
é devido.

Assim sendo, nego provimento à segunda apelação 
e mantenho a condenação imposta aos fiadores.

Custas, na forma da lei.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com 
o Relator.

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - 
Apelação adesiva.

Resta-nos, ainda, o julgamento da apelação adesiva.
Alega a apelante adesiva, locadora e autora desta 

ação, que a sentença considerou que não eram devidos 
os valores referentes ao IPTU, uma vez que ela não 
provou ter efetuado o pagamento de tal encargo. Afirma, 
entretanto, que os réus em momento algum contestaram 
a planilha trazida junto à inicial, a qual possui os valores 
referentes ao imposto; que a cobrança do IPTU é legítima, 
visto que há previsão contratual para tanto, inexistindo 
obrigação do locador de provar que efetuou o paga-
mento, mesmo porque os réus não se insurgiram contra 
a cobrança.

Com efeito, percebe-se, no contrato havido entre 
as partes, que a cláusula 5ª do pacto, f. 10, prevê que, 
além do aluguel mensal, é dever da locatária o paga-
mento de todos os impostos e taxas que incidam sobre o 
imóvel, dentre os quais está o IPTU. À f. 06, foi juntada 
planilha de débito pela apelante adesiva, constando o 
valor da dívida cobrada, inserida nesta os valores refe-
rentes ao imposto, o que, como observado nas razões 
do apelo adesivo, não foi devidamente impugnado pelos 
réus, ora apelados.

Diante da previsão contratual, bem como da 
ausência de impugnação específica dos réus nesse 
sentido, são devidos os valores referentes ao IPTU.
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na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR 
PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2014. - Marcos 
Lincoln - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCOS LINCOLN - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Luzia de Magalhães Valadares da 
sentença de f. 675/679-v., proferida nos autos da ação 
declaratória de nulidade de alienação de ações movida 
em desfavor do Clube de Participação Acionária dos 
Empregados da Açominas - CEA e da Gerdau Açominas 
S.A., que assim decidiu:

Destarte, demonstrada a inexistência de direito à desconsti-
tuição dos negócios jurídicos, julgo improcedente o pedido, 
reconhecida também a decadência nos termos da funda-
mentação. Julgo resolvido seu mérito, na forma do art. 269, 
incisos I e IV, do CPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) 
para os procuradores de cada ré, forte no art. 20, § 4º, do 
CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, 
com fincas no art. 12 da Lei nº 1.060/50, porquanto defe-
ridos os benefícios da gratuidade judiciária (sic).

Nas razões recursais (f. 682/692), a autora-apelante 
suscitou preliminar de nulidade do processo, em razão da 
ausência de intervenção do Ministério Público e da neces-
sidade de expedição de ofício ao BDMG e ao BNDES. No 
mérito, sustentou, em síntese, que a cessão das ações da 
Açominas feita ao Clube de Participação Acionária dos 
Empregados da Açominas - CEA não poderia ter ocor-
rido, já que estariam gravadas com cláusula de inaliena-
bilidade, além de o negócio ter sido simulado e realizado 
por preço vil.

Contrarrazões das rés-apeladas às f. 695/712 
e 714/718-v., pugnando pelo não conhecimento 
do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ouvida, emitiu 
parecer às f. 731/733-v.-TJ, opinando pela rejeição da 
preliminar de nulidade do processo e pela manutenção 
da sentença hostilizada. 

É o breve relatório.
Em primeiro lugar, impõe-se destacar que se acham 

apensadas a este outros nove (9) processos referentes a 
ações idênticas propostas em face dos mesmos réus, ora 
apelados, de modo que, em princípio, a teor do art. 105 
do CPC, deveria ter sido proferida sentença única para 
julgar os processos apensados, a fim de se evitar risco 
de decisões conflitantes. Contudo, a despeito de ter sido 
proferida uma sentença para cada processo, não há falar 
em conflito de decisões, tanto que não houve insurgência 
de qualquer das partes em relação ao julgamento indivi-
dual dos feitos.

Feitas essas considerações, passo à análise da 
apelação interposta.

Pois bem.

Alienação de ações - Nulidade - Cláusula de 
inalienabilidade - Invalidade - Contrato oneroso - 

Negócio jurídico válido - Penalidade de multa

Ementa: Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de 
alienação de ações. Ausência de intervenção do Ministério 
Público. Vício sanável. Manifestação em segundo grau. 
Preliminar rejeitada. Cessão de ações. Cláusula de inalie-
nabilidade. Invalidade. Contrato oneroso. Negócio jurí-
dico válido. Sentença mantida.

- A intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça em 
segundo grau, sem arguir nulidade ou prejuízo, supre a 
falta de manifestação do Parquet em primeira instância. 

- A simulação do negócio jurídico somente pode ser 
alegada por terceiro prejudicado, e não pelos próprios 
contratantes, pois a parte não pode se beneficiar da 
própria torpeza. 

- Se o contrato de aquisição e alienação das ações foi 
celebrado em caráter oneroso, o cedente não tem o 
direito de invocar a existência de cláusula de inalienabi-
lidade para justificar sua pretensão de anular o negócio, 
que realizou por livre e espontânea vontade, ainda mais 
se já transcorrido o prazo fixado na mencionada cláusula.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0459.08.030519-4/001 - 
Comarca de Ouro Branco - Apelante: Luzia de Magalhães 
Valadares - Apelado: Clube de Participação Acionária dos 
Empregados da Açominas - CEA, Gerdau Açominas S.A. 
- Relator: DES. MARCOS LINCOLN

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

Ressalte-se que, havendo previsão contratual, é 
dever do locatário trazer aos autos provas de que pagou 
o IPTU do imóvel, e não o contrário, como entendeu a 
sentença recorrida.

Assim sendo, dou provimento ao apelo adesivo 
para incluir na condenação os valores referentes ao IPTU.

Custas, pelos vencidos.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES OTÁVIO DE ABREU PORTES e 
WAGNER WILSON FERREIRA.

Súmula - REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NA 
PRIMEIRA APELAÇÃO. DAR PROVIMENTO À PRIMEIRA 
APELAÇÃO. REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA 
NA SEGUNDA APELAÇÃO. NEGAR PROVIMENTO 
À SEGUNDA APELAÇÃO. DAR PROVIMENTO AO 
APELO ADESIVO.

. . .
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Nas contrarrazões, ambos os réus, ora apelados, 
suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso, 
por violação das disposições do art. 514, II, do CPC.

Pois bem.
Como cediço, pelo princípio da dialeticidade, a 

apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos 
de fato e de direito com que se impugna a decisão recor-
rida, ex vi do art. 514, II, do CPC, verbis:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao 
juiz, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - os fundamentos de fato e de direito;
III - o pedido de nova decisão.

A respeito da matéria, Luiz Rodrigues Wambier ensina:

Para que o recurso de apelação possa ser conhecido (isto 
é, para que seja bem sucedido no juízo de admissibilidade), 
é preciso que seja interposto mediante petição dirigida ao 
juízo a quo, acompanhada das razões de apelação, isto é, 
da fundamentação, em que o recorrente (apelante) demons-
trará as razões de seu inconformismo com a sentença recor-
rida (Curso avançado de processo civil. 5. ed. São Paulo: RT, 
2002, v. 1, p. 607).

No caso em tela, a sentença recorrida julgou impro-
cedentes os pedidos da inicial e impropriamente reco-
nheceu a decadência.

Ora, pela simples leitura da peça recursal, infere-se 
que a autora, ora apelante, insurgiu-se contra os funda-
mentos da sentença, defendendo a inalienabilidade das 
ações e a consequente invalidade do negócio jurídico.

Logo, vê-se que a apelante cumpriu os requisitos 
do art. 514, II, do CPC, não havendo falar em inépcia 
recursal, devendo, assim, sem maiores delongas, ser 
rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

Preliminar das razões recursais. 
Nulidade do processo.
Como relatado, a autora, ora apelante, em suas 

razões de recurso, arguiu preliminar de nulidade do 
processo, ao fundamento de que haveria necessidade de 
expedição de ofícios ao BNDES e ao BDMG, e também 
porque o Ministério Público deveria ter sido intimado para 
intervir no feito, o que, contudo, não ocorreu.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora 
pretendeu a declaração de nulidade da alienação das 
ações, cuja compra foi financiada pelo BNDES e pelo 
BDMG, o que evidencia o interesse público na demanda.

Dessa forma, em princípio, nos termos do art. 82, 
III, do CPC, o Ministério Público deveria ter sido inti-
mado para intervir no feito, a fim de se manifestar depois 
das partes.

A propósito, o art. 82, III, do CPC dispõe:

Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir:
III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da 
terra rural e nas demais causas em que há interesse público 
evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte;
[...].

Infere-se dos autos que, em julho de 1993, em 
razão da privatização da Açominas, seus funcionários, 
mediante financiamento junto ao BNDES e BDMG, adqui-
riram 20% das ações da empresa, sendo que, posterior-
mente, no período entre 1993 a 2006, vários dos acio-
nistas, incluindo a autora, ora apelante, celebraram 
contrato de cessão de direitos e obrigações com o réu, 
CEA - Clube de Participação Acionária dos Empregados 
da Açominas, transferindo-lhe tais ações.

Segundo consta da inicial, no “Contrato de 
Alienação de Ações Ordinárias da Aço Minas Gerais S.A. 
- Açominas” restou estabelecida a impossibilidade de 
alienação das “ações pelo prazo de 365 dias contados 
da liquidação financeira da operação”, e que, por tal 
motivo, o termo de cessão celebrado com o CEA seria 
inválido, uma vez que a liquidação do empréstimo contra-
tado com o BDMG somente ocorreria em julho de 2005.

Em face dessas alegações, ajuizou esta ação, obje-
tivando a declaração de nulidade do referido termo 
de cessão de direitos e obrigações, ao fundamento de 
que as ações não poderiam ser alienadas, uma vez que 
gravadas com cláusula de inalienabilidade e, ainda, 
porque o negócio jurídico se deu mediante simulação e 
por preço vil.

Após regular tramitação do feito, a MM. Juíza de 
primeiro grau proferiu a sentença de f. 675/679-v., em 
cuja parte dispositiva, como relatado, assim se expressou: 

Destarte, demonstrada a inexistência de direito à desconsti-
tuição dos negócios jurídicos, julgo improcedente o pedido, 
reconhecida também a decadência nos termos da funda-
mentação. Julgo resolvido seu mérito, na forma do art. 269, 
incisos I e IV, do CPC.
Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) 
para os procuradores de cada ré, forte no art. 20, § 4º, do 
CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, 
com fincas no art. 12 da Lei nº 1.060/50, porquanto defe-
ridos os benefícios da gratuidade judiciária (sic).

Esses são os fatos. 
Analiso.
Antes de mais nada, impõe-se registrar que a 

douta Julgadora de origem, de acordo com a sistemá-
tica processual vigente, com a devida vênia, a meu ver, 
não poderia, na mesma sentença, julgar improcedente o 
pedido da inicial e reconhecer a decadência do direito 
da autora, uma vez que, como sabido, a prejudicial de 
mérito (decadência), se acolhida, nos termos do art. 269, 
IV, do CPC, extingue o processo com resolução de mérito, 
porém, sem o enfrentamento do meritum causae, propria-
mente dito, de modo que tal impropriedade processual 
será adequada nesta decisão, mesmo porque não houve 
qualquer insurgência quanto a isso. 

Preliminar arguida nas contrarrazões. 
Não conhecimento do recurso. 
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empregados, ao pagamento à alienante, de multa, conven-
cional e irredutível, cobrável por processo de execução, igual 
à diferença entre o preço unitário das ações na oferta aos 
empregados e o preço unitário médio, apurado para as ações 
da Açominas no leilão, multiplicado pelo número de ações 
adquiridas, sendo o valor original da multa atualizado de 
acordo com o item 3.3.5 do Edital;

Em assim sendo, pelo que se vislumbra, a citada 
cláusula foi instituída para garantir o financiamento 
contraído junto ao BNDES, tanto que o próprio edital 
previu a aplicação de multa em caso de alienação das 
ações fora do prazo fixado, e não anulação do negócio 
jurídico, como pretendeu a apelante.

Dessa forma, tal cláusula contratual somente obriga 
os contratantes, ou seja, a apelante e o BNDES, não 
tendo aplicação em relação aos apelados, que são os 
terceiros adquirentes das ações. 

De outro lado, a alienação somente não seria 
permitida dentro do prazo de 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias, contados da data da liquidação financeira 
do negócio jurídico, qual seja 04.10.1993, conforme se 
infere do cronograma de desestatização constante do 
Capítulo 9 do Edital nº PND-A 03/93.

Com efeito, considerando que a apelante alienou 
suas ações em 08.03.1996 (f. 13), não há dúvida de que 
o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, previsto 
na cláusula de inalienabilidade, já havia transcorrido.

Como se não bastasse isso, a parte autora livre-
mente optou por ceder suas ações ao CEA, pelo que 
não lhe é lícito, agora, invocar a suposta invalidade do 
negócio para se beneficiar da própria torpeza.

Isso porque o caso em exame deve ser analisado 
à luz do chamado princípio da eticidade, do qual deriva 
a cláusula geral da boa-fé e a necessidade de se primar 
pela ética, moral e bons costumes.

E, conforme anota Flávio Tartuce, citando Judith 
Martins da Costa, “cláusulas gerais seriam janelas 
abertas a serem preenchidas pelo juiz, no caso concreto” 
(COSTA, Judith Martins da. A boa-fé no direito privado, 
sistema e tópico no processo obrigacional, 1999).

Nesse linear, tem-se que a boa-fé objetiva cria 
para os contratantes a obrigação de cumprir os deveres 
anexos, ou seja, aqueles implícitos no contrato que, 
uma vez violados, deflagram uma espécie de inadim-
plemento, já que as partes depositam confiança no que 
restou pactuado.

Ora, a tutela da confiança materializa-se na 
proteção do objeto confiado pela relação jurídica forma-
lizada, amparando aquele que sofre com sua violação, 
mediante a disponibilização de instrumentos como o 
venire contra factum proprium.

A respeito da matéria, Ronnie Preuss Duarte explica 
que se trata de 

uma regra de coerência, por meio do qual se veda que se aja 
em determinado momento de uma certa maneira e, ulterior-
mente, adote-se um comportamento que frustra, indo contra 

Já o art. 83 do mesmo Codex prescreve: 

Art. 83. Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de 
todos os atos do processo;
[...].

Não obstante tais determinações legais, a Juíza da 
Primeira Instância, certamente, por equívoco, deixou de 
intimar o Órgão Ministerial para se manifestar nos autos, 
o que, em tese, acarretaria a nulidade do processo.

Acontece, entretanto, que, segundo vem decidindo 
o STJ, “a intervenção do Ministério Público em segundo 
grau de jurisdição, sem arguir nulidade nem prejuízo, 
supre a falta de intervenção do Parquet na primeira 
instância, não acarretando a nulidade do processo” 
(STJ, 1ª T., REsp 175.181, Min. Peçanha Martins, DJU de 
28.10.03).

Nesse sentido: “A falta de intervenção do Ministério 
Público é causa de nulidade absoluta, mas de natureza 
sanável. Se não há prejuízo, mesmo a nulidade sendo 
absoluta pode não ser pronunciada” (RT 583/169).

E mais, 

A nulidade do processo causada pela não intervenção do 
Ministério Público na sua fase inicial fica sanada pelo seu 
comparecimento posterior, na instância originária, ou pelo 
parecer da Procuradoria, na instância superior, quando 
demonstrado que não houve prejuízo dela decorrente 
(RJTAMG 51/145).

Não bastasse isso, no caso em concreto, embora 
o Parquet não tenha se manifestado em primeiro grau 
de jurisdição, eventual nulidade restou suprida, uma vez 
que, em segundo grau, a Procuradoria-Geral de Justiça, 
ouvida, emitiu parecer às f. 80/82-v.-TJ, opinando pela 
ausência de nulidade e manutenção da sentença recorrida.

Diante disso, rejeito a preliminar.
Mérito.
No mérito, a discussão gira em torno da vali-

dade, ou não, da cessão de ações realizada ao Clube 
de Participação Acionária dos Empregados da Açominas 
- CEA, sob o argumento de que a alienação somente 
poderia ocorrer depois de transcorrido o prazo de 365 
dias, contados da liquidação financeira da operação, 
conforme cláusula prevista no “Contrato de Alienação de 
Ações Ordinárias da Aço Minas Gerais S.A. - Açominas”.

Com efeito, o Edital nº PND-A 03/93, publicado 
com o objetivo de oportunizar a aquisição de ações 
da Açominas aos seus empregados, realmente previu 
restrição à alienação das ações, nos seguintes temos:

4.12 Obrigações especiais dos empregados e da Aços
I - Os adquirentes das ações da Açominas no âmbito da oferta 
aos empregados, obrigam-se a não alienar as ações pelo 
prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da 
data da liquidação financeira do negócio jurídico, salvo se a 
operação for realizada em pregão de Bolsa de Valores.
II-O inadimplemento da obrigação contratual de que trata o 
item anterior sujeitará os adquirentes, no âmbito da oferta aos 
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Des. Tiago Pinto, 15ª Câmara Cível, j. em 01.03.2012, p. 
em 23.03.2012). 

E ainda, 

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de termo de 
cessão de direitos. Cláusula de inalienabilidade. Contrato 
oneroso. Inexistência. - Só se gravam bens de terceiros com 
cláusula de inalienabilidade em negócios jurídicos gratuitos, 
reconhecidamente através das doações e testamentos. - Não 
se anula termo de cessão de direitos, através do qual se trans-
mitem ações adquiridas, se a penalidade contratual prevista 
para eventual descumprimento da cláusula que determina a 
não alienação das ações adquiridas, no prazo nela estipulado, 
é o pagamento de multa, e não a anulação do negócio jurí-
dico. Recurso em parte não conhecido. Na parte conhecida, 
recurso não provido (Apelação Cível 1.0459.07.030361-
3/001, Relator Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara 
Cível, j. em 29.01.2014, p. em 06.02.2014).

Da mesma forma, é o entendimento desta 11ª 
Câmara Cível:

Ação declaratória de nulidade de alienação de ações. 
Preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao 
art. 514, II do CPC. Não verificação. Preliminar afastada. 
Intervenção do Ministério Público. Desnecessidade. Cláusula 
de inalienabilidade. Inexistência. Previsão de penalidade de 
multa. Inocorrência de simulação. Sentença mantida. - Pelo 
princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessaria-
mente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se 
impugna a decisão recorrida, ex vi do artigo 514, II, do CPC. 
Estando presentes todos os requisitos necessários, não há que 
se falar em não conhecimento do apelo. - A intervenção do 
Ministério Público é obrigatória nas hipóteses previstas no 
art. 82 do CPC, ou seja, quando há interesse público em 
voga, seja pela proteção à pessoa, à coletividade ou ao 
Estado. Não sendo esta a hipótese dos autos, não há que 
se falar em necessidade da intervenção do Parquet.  - Não 
há que se falar em anulação do termo de cessão de direitos, 
se a penalidade contratual prevista para eventual descumpri-
mento da cláusula que determina a não alienação das ações 
é o pagamento de multa, e não a anulação do negócio jurí-
dico (Apelação Cível nº 1.0459.08.030508-7/002, Relator 
Des. Wanderley Paiva , 11ª Câmara Cível, j. em 12.02.2014, 
p. em 17.02.2014).

Portanto, ao que tudo indica, a autora, ora apelante, 
pretendeu anular o negócio jurídico celebrado livremente, 
porque teve notícia da valorização das ações.

Contudo, tendo em vista que a autora, ora 
apelante, ainda não comprovou qualquer irregularidade 
do negócio jurídico celebrado, e tampouco demonstrou 
que as ações não poderiam ser alienadas, a teor das 
disposições do art. 333, I, do CPC, a manutenção da 
sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial 
é medida que se impõe.

Conclusão.
Com essas considerações, rejeito as preliminares e 

nego provimento ao recurso, a fim de manter a sentença 
recorrida, quanto à parte que julgou improcedente o 
pedido autoral e a condenou ao pagamento dos ônus 
da sucumbência. Todavia, excluo o reconhecimento da 

aquela conduta tomada em primeiro lugar (DUARTE, Ronnie 
Preuss. Questões controvertidas no Novo Código Civil, v. 2, 
2004, p. 425). 

Vale dizer, o venire contra factum proprium significa 
a proibição de ir contra fatos próprios já praticados.

Ou, como afirma Menezes de Cordeiro, citando 
José de Oliveira Ascenção, 

o venire contra factum proprium coloca a hipótese de, inde-
pendentemente de ter sido acionado qualquer previsão 
normativa comum de tipo contratual, o agente fica adstrito 
a não contradizer o que fez e disse (ASCENÇÃO, José de 
Oliveira. Direito civil. Teoria Geral, v. 3, 2002, p. 200).

Em assim sendo, tendo a parte autora, ora apelante, 
desconsiderado a cláusula de inalienabilidade das ações, 
quando tinha interesse em cedê-las, é certo que não pode 
utilizar a mesma cláusula para anular o negócio jurídico 
a que deu causa.

Por fim, cumpre realçar que, mesmo que se admitisse 
a incidência da cláusula mencionada, sua previsão seria 
inócua, pois somente é possível instituir tal cláusula de 
inalienabilidade em contratos celebrados a título gratuito.

A propósito, a boa doutrina ensina: 

A cláusula de inalienabilidade só pode ser constituída por 
meio de liberalidade, ou seja, através de doação e testa-
mento. Com efeito, tendo em vista o interesse de credores, e 
agora o caso de bem de família, ninguém pode tornar inalie-
nável, e, por conseguinte, impenhorável, um bem de seu 
domínio (RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: direito das suces-
sões. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, v. 7, p. 141).

No caso enfocado, constata-se que as ações foram 
adquiridas pela apelante por meio de financiamento 
obtido junto ao BNDES e ao BDMG, ou seja, por meio 
de contrato oneroso, não podendo, portanto, serem 
gravadas com cláusula de inalienabilidade.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

Declaratória. Nulidade de termo de cessão. Cláusula de 
inalienabilidade. Contrato oneroso. Inexistência. Simulação. 
Inocorrência. - Não é possível instituir cláusula de inalienabi-
lidade por meio de negócios jurídicos onerosos. Se o negócio 
jurídico não é utilizado como meio para se ocultar as verda-
deiras intenções das partes, não há simulação (Apelação Cível 
1.0459.08.030494-0/002, Relator Des. Cabral da Silva, 10ª 
Câmara Cível, j. em 17.07.2012, p. em 25.07.2012). 

E mais, 

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade de termo de 
cessão de direitos. Cláusula de inalienabilidade. Contrato 
oneroso. Inexistência. - Só se gravam bens de terceiros com 
cláusula de inalienabilidade em negócios jurídicos gratuitos, 
reconhecidamente através das doações e testamentos. - Não 
se anula termo de cessão de direitos, através do qual se trans-
mitem ações adquiridas, se a penalidade contratual prevista 
para eventual descumprimento da cláusula que determina a 
não alienação das ações adquiridas no prazo nela estipu-
lado é o pagamento de multa, e não a anulação do negócio 
jurídico (Apelação Cível 1.0459.08.032020-1/001, Relator 
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decadência, pelo fato de tal prefacial prejudicar o exame 
do meritum causae, integrando assim a sentença recor-
rida. 

Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigibi-
lidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES WANDERLEY PAIVA e 
ALEXANDRE SANTIAGO.

Súmula - REJEITAR PRELIMINARES E NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Registro comercial - Junta comercial - Sociedade 
empresária - Transferência de quotas - 

Controle societário - Princípio da veracidade - 
Serviço de radiodifusão sonora - Autorização 

do Governo Federal - Necessidade

Ementa: Agravo de instrumento. Exploração de serviço 
de radiodifusão sonora. Transferência de quotas da 
sociedade empresária. Impossibilidade. Necessidade de 
preservação da veracidade do negócio jurídico celebrado 
entre as partes. Recurso desprovido.

- A transferência indireta da permissão de exploração dos 
serviços de radiodifusão depende de prévia anuência do 
Ministério das Comunicações. Inteligência dos arts. 89 e 
90, do Decreto nº 52.795/63.

- A cessão de quotas, entretanto, desde que não resulte 
em alteração do controle societário, independe de auto-
rização prévia do Governo Federal (art. 38, alínea b, do 
Código Brasileiro de Telecomunicações).

- Se o agravante, por meio de um contrato de compra e 
venda, adquiriu a integralidade das quotas da empresa 
Extrema Comunicações FM Ltda., o que pode, em tese, 
ser arquivado, na Jucemg, é esse contrato, que, como 
dito, transfere ao agravante todas as quotas societárias.

- Permitir a transferência de apenas uma parcela das 
quotas ao agravante implica burla ao instrumento contra-
tual, pois, indiretamente, os sócios retirantes, mesmo 
após a venda da empresa, nela seriam mantidos, contra 
sua vontade.

Recurso a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0251.09.
031475-7/003 - Comarca de Extrema - Agravante: Edson 
Calderaro - Agravados: Mozart Onisto, Eduardo José de 
Toledo e outro, Fernanda Toledo Pereira Carneiro, João 
Paulo Toledo, Luiz Carlos Bergamin, Sônia Maria Alves 
Toledo - Relator: DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Eduardo 
Mariné da Cunha - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por Edson Calderaro, 
em face da decisão de f. 682-TJ, através da qual o MM. 
Juiz a quo indeferiu o pedido formulado pelo agravante, 
para que fosse “determinada à Jucemg a transferência 
de quotas representativas de 49% (quarenta e nove por 
cento) do capital social da Extrema Comunicações FM 
Ltda.” (f. 657-TJ).

Sustenta o agravante que a transferência de partici-
pação societária minoritária independe de prévia autori-
zação do Ministério das Comunicações. Afirma que, nos 
termos do Decreto nº 52.795/63, apenas nos casos de 
cessão do controle societário, exige-se a anuência do 
Governo Federal. Entende que o Código Brasileiro de 
Telecomunicações não cria nenhum empecilho à trans-
ferência de 49% das quotas da Extrema Comunicações 
FM Ltda. Pugna pela antecipação da tutela recursal e, no 
mérito, pelo provimento do agravo.

Às f. 710/713-TJ, o recurso foi recebido no efeito 
meramente devolutivo.

Os agravados apresentaram contraminuta 
às f. 718/723-TJ, pautando-se pelo desprovimento 
do recurso.

O Magistrado a quo prestou informações à f. 725-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. 682-TJ, através da qual o MM. 
Juiz a quo indeferiu o pedido formulado pelo agravante, 
para que fosse “determinada à Jucemg a transferência 
de quotas representativas de 49% (quarenta e nove por 
cento) do capital social da Extrema Comunicações FM 
Ltda.” (f. 657-TJ).

Compulsando os autos, observo que a empresa 
Extrema Comunicações FM Ltda. é permissionária de 
serviço público, detendo, com exclusividade, o direito 
de explorar, na localidade de Extrema/MG, o serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada (cf. 
f. 50/55-TJ). Veja:

Contrato de adesão de permissão celebrado entre a União e 
a Extrema Comunicações FM Ltda. para explorar o serviço de 



214        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014

radiodifusão sonora em frequência modulada, na localidade 
de Extrema, Estado de Minas Gerais.
[...]
Cláusula 1ª - Fica assegurado à Extrema Comunicações FM 
Ltda. o direito de explorar, com exclusividade, na localidade 
de Extrema, Estado de Minas Gerais, o serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada, com finalidades 
educativas e culturais, visando aos superiores interesses do 
País e subordinada às obrigações instituídas neste ato.

Referida empresa foi objeto de um contrato de 
compra e venda (f. 58/63-TJ), tendo o agravante adqui-
rido a integralidade das quotas societárias. Além disso, 
ficou acordado que o comprador, ora agravante, no 
prazo de 30 (trinta) dias, providenciaria a transferência, 
junto ao Ministério das Comunicações, da permissão de 
exploração dos serviços de radiodifusão. Veja-se:

O comprador [agravante] se obriga em providenciar a trans-
ferência da concessão junto ao Ministério das Comunicações, 
no prazo acima, se responsabilizando por todas as despesas 
existentes, liberando de responsabilidades financeiras os 
vendedores [agravados] na eventual proibição de transfe-
rência da concessão junto ao Ministério das Comunicações.
Em decorrência da eventual impossibilidade de transferência 
da concessão, os vendedores [agravados] ficam, desde já, 
pelo comprador [agravante], desobrigados dos eventuais 
vícios redibitórios, evicção, lucros cessantes e quaisquer 
outros prejuízos que possa sofrer o comprador [agravante].

Cabe esclarecer que, à luz do art. 38, alínea c, da 
Lei nº 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), 
o contrato de compra e venda (f. 58/63-TJ), embora 
válido inter partes, não é oponível ao Ministério das 
Comunicações, uma vez que a transferência da permissão 
de exploração de serviços de radiodifusão depende 
de “prévia anuência do órgão competente do Poder 
Executivo”. Confira-se:

Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para 
explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de 
outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
[...]
c) a alteração dos objetivos sociais, a modificação do quadro 
diretivo, a alteração do controle societário das empresas e a 
transferência da concessão, da permissão ou da autorização 
dependem, para sua validade, de prévia anuência do órgão 
competente do Poder Executivo;

Todavia, no caso dos autos, o agravante não 
pretende a transferência judicial da permissão para 
explorar serviço de radiodifusão, já que isso - devido à 
ausência de “prévia anuência do órgão competente do 
Poder Executivo” (art. 38, alínea c, da Lei nº 4.117/62) 
- implicaria burla à legislação de regência. Pretende, 
apenas, dar início ao procedimento necessário para se 
requerer a transferência da permissão.

O que se busca é o cumprimento do contrato de 
compra e venda celebrado entre as partes (f. 58/63-TJ), 
objetivando o start no procedimento de transferência 
da permissão, perante o Ministério das Comunicações, 

o qual somente se implementará depois de preenchido 
o requerimento (f. 131/132-TJ), objeto da execução da 
obrigação de fazer, e emitido parecer pelo Contel, a ser 
submetido à Presidência da República, a quem compete 
decidir sobre a matéria.

Feita essa breve digressão, convém rememorar 
que, após a improcedência dos embargos à execução, 
o magistrado a quo, com fulcro no art. 466-A, do CPC, 
proferiu a decisão de f. 447/448-TJ, para considerar 
suprida a ausência das assinaturas dos agravados no 
documento de f. 142/143-TJ, verbis:

[...] a cópia desta decisão vale como título hábil a suprir a 
falta de assinaturas no documento demonstrado à f. 131/132, 
habilitando o autor [agravante] Edson Calderaro a requerer 
a transferência da permissão junto ao órgão estatal compe-
tente, bem como para posterior transferência da integralidade 
das quotas da sociedade Extrema Comunicações FM Ltda. em 
seu favor, perante a Junta Comercial de Minas Gerais.

Às f. 656/657-TJ, o agravante noticia que ainda 
não conseguiu transferir, junto ao Ministério das 
Comunicações, a permissão para explorar os serviços de 
radiodifusão. Nada obstante, requereu fosse determinada 
à Jucemg que lhe transferisse as quotas representativas 
de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social da 
Extrema Comunicações FM Ltda.

O MM. Juiz a quo, em decisão de f. 682-TJ, inde-
feriu o pedido, sob o fundamento de que a transferência 
de 49% (quarenta e nove por cento) das quotas impli-
caria “inovação na demanda”, já que esse pedido não 
foi declinado na petição inicial. Além disso, entendeu que 
a transferência das quotas sociais, na Junta Comercial, 
somente pode ocorrer após a transferência da permissão, 
junto ao Ministério das Comunicações.

A meu aviso, deve ser mantida a decisão agravada.
Muito embora o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (art. 38, alínea “b”) permita, indepen-
dentemente de prévia anuência do Governo Federal, a 
cessão de quotas - desde que não implique alteração 
do controle societário -, parece-me que, in casu, não se 
afigura possível a transferência das quotas representativas 
de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social da 
Extrema Comunicações FM Ltda.

É que, através do contrato de f. 58/63-TJ, o agra-
vante adquiriu a integralidade das quotas da empresa 
Extrema Comunicações FM Ltda. Todavia, para que lhe 
sejam transferidas todas as quotas, exige-se prévia aquies-
cência do Ministério das Comunicações, pois isso resul-
taria na transferência indireta da permissão de exploração 
dos serviços de radiodifusão. Eis a redação dos arts. 89 e 
90, ambos do Decreto nº 52.795/63:

Art. 89. As concessões e permissões poderão ser transferidas 
direta ou indiretamente.
§ 1º Dá-se a transferência direta quando a concessão ou 
permissão é transferida de uma pessoa jurídica para outra.
§ 2º Dá-se a transferência indireta quando a maioria das 
cotas ou ações representativas do capital é transferida de um 
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Aposentadoria - Regime próprio de 
previdência dos servidores públicos - 

Titular de serventia extrajudicial

Ementa: Agravo de instrumento. Consignação em paga-
mento. Serventia extrajudicial. Oficial titular e escre-
vente substituta. Aposentadoria pelo regime próprio de 
previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais. 
Impossibilidade. EC 20/98. Sistema previdenciário insti-
tuído apenas para servidores efetivos. Impossibilidade de 
mescla de regimes. 

- A EC 20/98 extinguiu o regime de aposentadoria por 
tempo de serviço e instituiu a aposentadoria por tempo de 
contribuição, para os servidores efetivos. Assim, aqueles 
que não haviam completado os requisitos para a aposen-
tadoria por tempo de serviço quando da entrada em vigor 
daquela, passaram a ser regidos pelas novas regras, já 
que não decorridos mais de 30 anos de exercício.

- Não há como deferir a qualidade de segurados ao RPPS 
aos autores, por ausência de direito adquirido e impossi-
bilidade de serem mesclados os dois regimes, razão pela 
qual não há de se falar em consignação em pagamento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CIVEL Nº 1.0024.13.
041371-9/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravantes: 
Ipsemg - Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
de Minas Gerais, Estado de Minas Gerais e outro - 
Agravados: Maria da Glória da Cunha Alves e outro, 
Marlene Martins da Cruz - Relator: DES. JAIR VARÃO

para outro grupo de cotistas ou acionistas que passa a deter 
o mando da sociedade.
Art. 90. Nenhuma transferência, direta ou indireta de 
concessão ou permissão, poderá se efetivar sem prévia autori-
zação do Governo Federal, sendo nula, de pleno direito, qual-
quer transferência efetivada sem observância desse requisito.

Logo, ausente a prévia autorização do Governo 
Federal, não se pode proceder à transferência da integra-
lidade das quotas para o agravante. Em tese, contudo, 
seria possível a transferência de um percentual menor 
das quotas, já que esse ato, desde que não resulte em 
alteração do controle societário, independe de anuência 
prévia do órgão competente. É o que dispõe o art. 38, 
alínea b, do Código Brasileiro de Telecomunicações:

Art. 38. Nas concessões, permissões ou autorizações para 
explorar serviços de radiodifusão, serão observados, além de 
outros requisitos, os seguintes preceitos e cláusulas:
[...]
b) as alterações contratuais ou estatutárias que não impliquem 
alteração dos objetivos sociais ou modificação do quadro 
diretivo e as cessões de cotas ou ações ou aumento de capital 
social que não resultem em alteração de controle societário 
deverão ser informadas ao órgão do Poder Executivo expres-
samente definido pelo Presidente da República, no prazo de 
sessenta dias a contar da realização do ato.

Entretanto, embora o Código Brasileiro de 
Telecomunicações permita, em tese, o acolhimento 
do pleito do agravante, consistente na transferência de 
49% (quarenta e nove por cento) das quotas societárias, 
vislumbro óbice, no campo das relações obrigacionais, 
que impõe a rejeição do pedido.

É que, através do contrato de f. 58/63-TJ, o agra-
vante adquiriu a integralidade das quotas da empresa 
Extrema Comunicações FM Ltda. Dessarte, para se 
preservar a veracidade do negócio jurídico, o que deve 
ser arquivado na Jucemg é esse contrato, que, como dito, 
transfere ao agravante todas as quotas sociais. Permitir 
a transferência de apenas uma parcela das quotas ao 
agravante implica burla ao instrumento contratual, pois, 
indiretamente, os sócios retirantes, mesmo após a venda 
da empresa, nela seriam mantidos, contra sua vontade. 
Não pode o Judiciário, ou mesmo a Jucemg, ao alve-
drio das partes, alterar o contrato de f. 58/63-TJ, para 
que nele conste a transferência de apenas 49% (quarenta 
e nove por cento) das quotas ao agravante, quando, em 
verdade, ele adquiriu 100% (cem por cento) destas.

Repito, por necessário, que, em tese, o que poderia 
ser arquivado na Jucemg é o contrato de f. 58/63-TJ, tal 
qual se encontra redigido. Todavia, como consignado 
alhures, isso, por ora, não é possível, pois o agravante 
não obteve autorização do Ministério das Comunicações 
(art. 90, do Decreto nº 52.795/63 c/c art. 38, alínea “c”, 
da Lei nº 4.117/62).

Demais disso, a Lei nº 8.934/94, que disciplina o 
Registro Público de Empresas Mercantis, em seu art. 35, 
inciso VIII, veda o arquivamento de contratos “ainda não 
aprovados pelo Governo, nos casos em que for neces-
sária essa aprovação”. Veja-se:

Art. 35. Não podem ser arquivados:
[...]
VIII - os contratos ou estatutos de sociedades mercantis, ainda 
não aprovados pelo Governo, nos casos em que for neces-
sária essa aprovação, bem como as posteriores alterações, 
antes de igualmente aprovadas.

O contrato de f. 58/63-TJ, portanto, não pode 
ser arquivado na Jucemg, uma vez que ausente prévia 
autorização do Governo Federal, para a transferência 
da totalidade das quotas do capital social da Extrema 
Comunicações FM Ltda.

Com tais considerações, nego provimento ao 
agravo de instrumento.

Custas, pelo agravante.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE 
PAOLI BALBINO.

Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

. . .
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Com efeito, não restam dúvidas de que, quando 
admitidas, as autoras foram submetidas ao regime jurídico 
estatutário, uma vez que se enquadravam ao conceito de 
servidor público em sentido amplo.

A partir da vigência da Carta Magna de 1988, 
conforme supramencionado, não é mais possível a contra-
tação de servidores notariais sob o regime estatutário. 
Entretanto, deve-se observar que as normas anteriores 
permitiam e a própria Constituição ressalvou expressa-
mente o respeito aos direitos dos servidores contratados 
anteriormente (art. 32 do ADCT). 

Vale dizer, ainda, que a Lei nº 8.935/94 asse-
gurou, em seu art. 48, aos escreventes e auxiliares de 
investidura estatutária ou em regime especial, a opção de 
transformar o seu regime jurídico em celetista, no prazo 
improrrogável de 30 dias, contados da publicação da 
referida lei, veja-se:

Art. 48. Os notários e os oficiais de registro poderão contratar, 
segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes 
e auxiliares de investidura estatutária ou em regime espe-
cial desde que estes aceitem a transformação de seu regime 
jurídico, em opção expressa, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias, contados da publicação desta Lei.
§ 1º Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será 
integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.
§ 2º Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de 
investidura estatutária ou em regime especial continuarão 
regidos pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou 
pelas editadas pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas 
novas admissões por qualquer desses regimes, a partir da 
publicação desta Lei. 

Compulsando os autos, verifica-se que as autoras 
não manifestaram opção expressa de mudança para 
o regime jurídico trabalhista, sendo regidas, portanto, 
pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou as 
editadas pelo Tribunal de Justiça, nos termos do supra-
mencionado §2º do art. 48 da Lei nº 8.935/94.

Walter Ceneviva, em sua obra Lei dos Notários e dos 
Registradores Comentada, Ed. Saraiva, trata da questão:

O prazo para o exercício da opção de escreventes e auxiliares 
encerrou-se em dezembro de 1994. Surgiram, portanto, duas 
linhas concretas de regime jurídico:
a) os não optantes mantiveram as suas anteriores condi-
ções de trabalho, distintas da relação de emprego e subor-
dinadas ao regime estatutário ou especial, conforme a lei do 
Estado e do Distrito Federal, que persistirá até que fique vago 
o último cargo dos não optantes, em cada serviço notarial 
ou registrário;
b) os optantes foram contratados no regime da Consolidação 
das Leis do Trabalho, submetidos à seguridade social prevista 
em lei federal, sendo vedadas admissões no regime antigo.
[...]
Exaurido o prazo previsto no final do artigo, tornou-se 
imutável a opção, tendo como consequência a manutenção 
do regime jurídico anterior, para os não optantes, pois garan-
tido pelo direito adquirido daqueles que assim decidiram, 
com amparo constitucional.

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, em DAR 
PROVIMENTO AO RECURSO PARA, CONFERINDO 
EFEITO TRANSLATIVO, EXTINGUIR O FEITO NOS 
TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Jair Varão 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAIR VARÃO - Trata-se de agravo de instru-
mento interposto contra a r. decisão de f. 59-TJ, da lavra 
do MM. Juiz da 3ª Vara de Feitos Tributários do Estado da 
Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da consig-
nação em pagamento manejada por Maria da Glória 
da Cunha Alves e Marlene Martins da Cruz em face do 
Estado de Minas Gerais e do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), autorizou 
o depósito requerido, relativo às contribuições previden-
ciárias em atraso. 

Irresignados, recorrem os réus, alegando, em 
síntese, falta de interesse de agir por não ser a consig-
nação em pagamento meio apto a garantir a filiação ao 
RPPS. Ressaltam, ainda, a ausência de previsão legal para 
as referidas cobranças, razão pela qual não são credores 
da quantia consignada. Tecem diversas considerações 
sobre o tema e afirmam que as autoras não preenchem 
os requisitos necessários à aposentadoria pelo regime 
próprio. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo da 
decisão e, ao final, a extinção do feito ou a reforma da 
decisão agravada. 

Deferi o processamento do instrumento e indeferi o 
pedido de efeito suspensivo requerido. 

Contraminuta às f. 76/82, em óbvias infirmações. 
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade. 
O cerne da questão cinge-se à possibilidade de 

consignação em pagamento das parcelas devidas a título 
de contribuições previdenciárias pelas agravadas. 

Da documentação carreada aos autos, vê-se que 
a autora Maria da Glória da Cunha Alves foi nomeada 
em 1987, como titular do Cartório de Ofícios, e Marlene 
Martins da Cruz, em 1985, como escrevente substituta.

O art. 236 da Constituição Federal de 1988 esta-
beleceu que os serviços notariais e de registro seriam 
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder 
Público, com o ingresso através de concurso público de 
provas e títulos. Posteriormente, a atividade notarial foi 
regulamentada pela Lei nº 8.935, de 18.11.1994.

Por sua vez, o art. 32, do ADCT estabeleceu que “o 
disposto no art. 236 não se aplica aos serviços notariais 
e de registro que já tenham sido oficializados pelo Poder 
Público, respeitando-se o direito de seus servidores”.
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Processual civil e administrativo. Serviços notariais e registrais. 
Vinculação de tabeliães a regime previdenciário próprio dos 
servidores públicos. Impossibilidade. 1 - O Superior Tribunal 
de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a equi-
paração dos notários e registradores a servidores públicos 
somente ocorreu na vigência da EC 20/1998 e somente para 
fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, 
não havendo direito adquirido à manutenção em regime de 
previdência próprio dos servidores públicos. 2 - O precedente 
do STF não serve para demonstrar o dissídio jurisprudencial 
porque a matéria nele discutida foi interpretada pela Suprema 
Corte sob o prisma eminentemente constitucional, o que veda 
a apreciação pelo STJ, em Recurso Especial, sob pena de 
usurpação da competência do STF. 3 - Agravo Regimental 
não provido (AgRg no REsp 1404530/RS, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 22.10.2013, DJe 
de 05.12.2013).

Constitucional e administrativo. Serviços notariais e de 
registro. Vinculação de tabeliães a regime previdenciário 
próprio dos servidores públicos. Impossibilidade. - A Primeira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, já decidiu que “a equiparação 
dos notários e registradores a servidores públicos somente 
ocorreu na vigência da redação original da Constituição 
Federal de 1988 (antes da EC 20/98), e, ainda assim, 
somente para fins de incidência da regra da aposentadoria 
compulsória. Não há direito adquirido, portanto, à manu-
tenção em regime de previdência próprio dos servidores 
públicos, bem como à percepção de vantagens e vencimentos 
pagos pelos cofres públicos (RMS nº 28.286, RS, Relator o 
Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 19.09.2011). - Espécie 
em que o acórdão recorrido está conformado a esse entendi-
mento. - Recurso ordinário desprovido (RMS 28.394/RS, Rel. 
Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, j. em 17.09.2013, 
DJe de 08.10.2013).

Destarte, não há como deferir a qualidade de 
segurados ao RPPS às autoras, por ausência de direito 
adquirido e impossibilidade de serem mesclados os dois 
regimes. 

A consignação pretendida conferir-lhes-ia a quali-
dade de seguradas, razão pela qual não pode prosperar 
tal pretensão. 

Isso posto, dou provimento ao recurso, para, confe-
rindo efeito translativo ao feito, extinguir a consignação 
em pagamento, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 

Custas pelas consignantes e honorários advoca-
tícios que arbitro em R$350,00 (trezentos e cinquenta 
reais), observada a inexigibilidade das condenações. 

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES KILDARE CARVALHO e 
ALBERGARIA COSTA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 
PARA, CONFERINDO EFEITO TRANSLATIVO, EXTINGUIR 
O FEITO NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC.

. . .

Com efeito, no entanto, a EC 20/98 extinguiu o 
regime de aposentadoria por tempo de serviço e insti-
tuiu a aposentadoria por tempo de contribuição. Assim, 
aqueles que não haviam completado os requisitos para a 
aposentadoria por tempo de serviço quando da entrada 
em vigor daquela, passaram a ser regidos pelas novas 
regras, já que não decorridos mais de 30 anos de exer-
cício, como no caso dos autos. 

Por sua vez, o art. 3º, V, da Lei Complementar 
Estadual nº 64/02, com a redação conferida pela EC 
70/03, em desrespeito à legislação federal, declarou que 
os notários que não eram titulares de cargo efetivo seriam 
vinculados ao regime próprio de previdência social, o que 
foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste 
Egrégio Tribunal, verbis:

Incidente de inconstitucionalidade. Regime de previdência 
dos servidores do foro extrajudicial (cartorários). Artigo 3º, 
Inciso V, da Lei Complementar nº 64/02, introduzido pela 
Lei Complementar nº 70/03. Inconstitucionalidade material 
declarada. - O regime previdenciário previsto no art. 40 da 
Constituição Federal, após as alterações introduzidas pela 
Emenda Constitucional nº 20/98, autoriza a aposentadoria 
pelo regime próprio da previdência somente aos servidores 
públicos titulares de cargos efetivos. - Os delegatários de 
notas ou de registros, aqueles que exercem atividade notarial, 
não são servidores públicos, uma vez que tais serviços são 
exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público 
conforme dispõe o artigo 236 da Carta da República. - Os 
serventuários do foro extrajudicial não podem ser conside-
rados como servidores stricto sensu, possuindo regime espe-
cial. A eles não se destina o disposto no art. 40 da Carta 
da República cuja interpretação deve ser restritiva. - Padece 
de inconstitucionalidade formal e material o inciso V do 
art. 3º da Lei Complementar nº 64/02, introduzido pela Lei 
Complementar nº 70/03 (Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 1.0024.09.579411-1/002, Rel. Des. Wander Marotta, p. 
em 19.07.2013). 

Nesse sentido, passou a ser o precedente do STJ 
quanto ao tema:

Embargos de declaração. Constitucional e administrativo. 
Recurso ordinário em mandado de segurança. Serviços nota-
riais e registrais. Vinculação de tabeliães a regime previ-
denciário próprio dos servidores públicos. Impossibilidade. 
Violação do artigo 535 do CPC. Omissão. Inocorrência. 
1 - Os embargos de declaração apenas são cabíveis para 
sanar omissão, obscuridade, contradição ou para a correção 
de eventual erro material. 2 - Ausentes os vícios do artigo 
535 do CPC quando a decisão recorrida se pronuncia 
sobre todos os pontos suscitados pelo recorrente. No caso 
dos autos, ficou clara na decisão combatida a inexistência 
do direito adquirido dos notários e registradores em manter 
regime de previdência próprio dos servidores públicos, pois a 
sua equiparação com estes apenas ocorreu, para fins de inci-
dência da regra da aposentadoria compulsória, na vigência 
da EC nº 20/1998. (Precedentes: AgRg no REsp 1377261/
RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 
28.06.2013; RMS 28362/RS; Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe de 06.08.2012). 3 - Embargos 
de declaração rejeitados (EDcl no RMS 31.461/RS, Rel. 
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. em 04.02.2014, 
DJe de 11.02.2014).
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em demolitória”. Citando, em favor de sua tese, prece-
dentes jurisprudenciais no sentido de que se a ação 
contiver também pedido de demolição da construção 
indevidamente edificada, é possível a cumulação de 
pedidos e o prosseguimento do feito, sob o rito ordinário 
de ação demolitória (f. 186/199).

Contrarrazões às f. 201/208 e 209/213, pelo 
desprovimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.
De ofício, conheço do reexame necessário, nos 

termos do art. 475, do CPC, visto que sucumbente, 
relativamente ao pleito de demolição, o município 
de Contagem.

Conheço dos recursos voluntários, presentes os 
pressupostos de sua admissão.

O art. 934, do CPC, autoriza o Município, através 
da ação de nunciação de obra nova, a “impedir que o 
particular construa em contravenção da lei, do regula-
mento ou de postura.”

No caso em tela, o município de Contagem, 
alegando que o réu José dos Anjos de Souza Passos, sem 
prévia licença, estaria edificando um segundo pavimento, 
na área de uso comum, junto ao apto nº 102, do Bloco 
67-B, do Conjunto Habitacional Santa Cruz Industrial, 
situado na rua Roma, nº 67, requereu o embargo da obra 
e, na hipótese de não serem corrigidas as irregularidades 
existentes, a demolição do acréscimo edificado.

Extrai-se do conjunto probatório carreado aos 
autos que, em vistoria ao local, agentes da Prefeitura do 
Município de Contagem constataram a construção irre-
gular, em fase de alvenaria do 2º pavimento, no imóvel 
objeto da presente ação, tendo o réu se recusado a assinar 
a notificação, que continha determinação de paralisação 
da obra até a sua regularização junto ao Poder Público 
Municipal (f. 17).

Mesmo com o embargo administrativo, do qual teve 
ciência o réu (f. 18, 21 e 22), foi dada continuidade à 
execução da obra irregular, conforme relatório fiscal. 

A edificação sem licença prévia do Poder 
Público Municipal levada a termo pelo réu autoriza a 
Administração a adotar as providências necessárias para 
impedir a sua continuação, o que inclui a demolição da 
construção irregular. 

Com efeito, as construções irregulares, realizadas 
à margem da legislação urbanística e ambiental, como 
o que se verifica in casu, afeta toda a coletividade, na 
medida em que transformam a paisagem do local 
ocupado e geram problemas que afetam a segurança, a 
salubridade e o conforto dos cidadãos.

Na hipótese sub judice, extrai-se da inicial que o 
município de Contagem formulou pedido sucessivo de 
“demolição do acréscimo edificado”, conforme o permis-
sivo contido no art. 936, do CPC, in verbis:

Art. 936. Na petição inicial, elaborada com observância dos 
requisitos do art. 282, requererá o nunciante:

Nunciação de obra nova - Construção de segundo 
pavimento sem licença prévia - Embargos - 

Inobservância - Continuação da execução da 
obra - Demolição do acréscimo edificado - 

Possibilidade - Art. 936, l, do CPC

Ementa: Apelação cível. Nunciação de obra nova. 
Construção de segundo pavimento sem prévia licença do 
poder público municipal. Notificação para sanar a irre-
gularidade não atendida. Embargo. Presença dos requi-
sitos. Demolição. Possibilidade. Precedentes. Assistência 
judiciária. Deferimento do pedido. Sentença parcialmente 
reformada no reexame necessário. 

- A edificação sem licença prévia do Poder Público 
Municipal autoriza a Administração a adotar as providên-
cias necessárias para impedir a sua continuação, o que 
inclui a demolição da construção irregular.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.10.056973-4/001 - 
Comarca de Contagem - 1º Apelante: José dos Anjos de 
Souza Passos - 2º Apelante: Município de Contagem - 
Apelado: José dos Anjos de Souza Passos, Município de 
Contagem - 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 REFORMAR 
PARCIALMENTE A SENTENÇA, NO REEXAME 
NECESSÁRIO, DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO 
RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O SEGUNDO.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014. - Barros 
Levenhagen - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de recursos 
de apelação interpostos em face da sentença proferida 
pelo MM. Juiz de Direito Marcus Vinícius Mendes do Valle 
às f. 162/167, que, nos autos da ação de nunciação de 
obra nova proposta pelo Município de Contagem em face 
de José dos Anjos de Souza Passos, julgou parcialmente 
procedentes os pedidos do autor, mantendo os efeitos 
da liminar concedida na decisão de f. 56/59v., para 
embargar, em definitivo, a obra objeto da presente ação. 
Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as 
partes no pagamento de honorários advocatícios, fixados 
em R$800,00 (oitocentos reais). Custas, pelo nunciado, 
proporcionais à sua competência. 

Nas razões de f. 168/170, José dos Anjos de Souza 
Passos pugna pela reforma da sentença na parte que 
indeferiu o pedido de justiça gratuita. 

O Município de Contagem, a seu turno, pugna pela 
cassação da sentença, “convertendo a ação nunciatória 
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Ação de nunciação de obra nova. Município de Diamantina. 
Art. 934, III, do CPC. Ausência de projeto arquitetônico e 
licença prévia. Procedência do pedido. - O art. 934, III, do 
CPC dispõe competir ao Município o ajuizamento de ação de 
nunciação de obra nova para impedir que o particular cons-
trua em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. 
- É irregular a obra realizada sem a elaboração de projeto 
arquitetônico devidamente aprovado pelo Município e sem 
licença prévia, ficando o ente público autorizado a adotar as 
providências necessárias para evitá-la, o que inclui a demo-
lição da construção. - Preliminares rejeitadas. - Recurso não 
provido (Apelação Cível nº 1.0216.07.045135-8/001, 
Relator Des. Heloisa Combat, Órgão Julgador: 4ª Câmara 
Cível, Comarca de Origem: Diamantina, j. em 30.08.2012, 
p. da súmula em 04.09.2012).

Do mesmo modo, está a merecer reparos a d. 
sentença monocrática na parte em que indeferiu o pleito 
de justiça gratuita formulado pelo réu.

A assistência judiciária é direito e garantia constitu-
cional, assim prevista no art. 5º, LXXIV, da Carta Maior: 
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Segundo norma inserta no art. 4º, da Lei 
nº 1.060/50, “a parte gozará dos benefícios da assis-
tência judiciária, mediante simples afirmação, na própria 
petição inicial, de que não está em condições de pagar 
as custas do processo e os honorários de advogado, sem 
prejuízo próprio ou de sua família”. 

Compulsando os autos, verifica-se que o réu 
instruiu a contestação com declaração firmada de próprio 
punho (f. 99), atestando sua condição de pobreza e a 
impossibilidade de arcar com o pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da 
própria subsistência.

Não se desconhece que a Corte Superior do TJMG, 
atual Órgão Especial, no julgamento do Incidente de 
Uniformização de jurisprudência nº 1.0024.08.093413-
6/002, entendeu que, nos casos em que o magistrado 
tenha fundada dúvida a respeito da veracidade da decla-
ração de hipossuficiência financeira apresentada pelo 
requerente do benefício da justiça gratuita, há a possibili-
dade de condicionar a concessão da benesse à compro-
vação da condição econômica declarada.

No caso concreto, a situação financeira retratada 
nos informes de rendimentos carreados aos autos auto-
riza a concessão do benefício. O fato de exercer ativi-
dade remunerada, por si só, não tem o condão de 
afastar o pedido, porque a lei não exige que os benefi-
ciários da gratuidade judiciária sejam miseráveis ou indi-
gentes, apenas que não possuam condições de arcar com 
as despesas processuais, sem prejuízo da própria subsis-
tência ou de sua família. 

Acrescente-se que a declaração de pobreza 
compromete o seu signatário, na medida em que o faz 
sob as penas da lei, ou seja, sujeita o declarante ao rigor 
da Lei Penal.

I - o embargo para que fique suspensa a obra e se mande 
afinal reconstruir, modificar ou demolir o que estiver feito em 
seu detrimento;

O pedido de demolição foi, contudo, indeferido 
pelo juízo primevo, sob o fundamento de que “o Município 
deixou de demonstrar nos autos qual seria o acréscimo 
supostamente realizado pelo nunciado, na qual pretende 
a sua demolição.” 

Data venia, tenho que está a merecer reforma a d. 
sentença nesta parte. 

Destarte, inexiste dúvida de que o acréscimo edifi-
cado a que se refere o município é a construção do 
segundo pavimento.

A propósito, o que constou do Auto de Fiscalização 
nº 021/09, carreado às f. 17: “[...] Trata-se de construção 
de 2º pavimento, em fase de execução de alvenarias, 
com área total construída de aproximadamente 60,00m2, 
ao lado do bloco 67”.

Tratando-se de obra erguida sem qualquer apro-
vação do Poder Público Municipal e sem que o réu dili-
genciasse a sua regularização, mesmo notificado para 
tanto, não pode ser interpretada como de boa-fé, sendo 
inafastável o seu desfazimento (demolição), sob pena de 
tornar inócua a tutela deferida em favor do autor. 

Nesse sentido, os precedentes desta Casa:

Reexame necessário/Apelação Cível. Ação de nunciação 
de obra nova. Obra embargada. Construção clandestina. 
Terreno do município. Pedido demolitório. Procedência. 
Sentença reformada. - As construções devem se pautar nas 
normas do Município e, diante de eventual desobediência, 
a Municipalidade deve, pelo seu poder de polícia, impedir 
a continuação da respectiva obra irregular ou até destruí-la. 
- Se o réu, depois de notificado acerca do embargo à sua 
obra, deu prosseguimento a esta, o fez por conta e risco 
próprios e, em razão disso, não pode tirar proveito do fato 
de o imóvel já estar concluído, porque tinha ciência de que 
a construção estava irregular e de que não poderia conti-
nuar edificando naquele local. - Restando demonstrado 
que a obra versada nos autos foi ilegal e clandestinamente 
edificada pelo réu em terreno pertencente ao Município de 
Coronel Fabriciano, impõe-se a reforma da sentença, deter-
minando a demolição da parte do imóvel construída em 
área pública (Apelação Cível nº 1.0194.07.076225-8/001, 
Relatora Des.ª Hilda Teixeira da Costa, Órgão Julgador: 2ª 
Câmara Cível, Comarca de Origem: Coronel Fabriciano, j. 
em 08.04.2014, p. em 14.04.2014).

Embargos infringentes. Ação de nunciação de obra nova. 
Construção edificada no terraço da unidade condominial. 
Código Civil, Lei nº 4.591/64 e normas municipais. Violação. 
Autorização dos condôminos e do município. Ausência. Obra 
irregular. Demolição. - A construção erguida em terraço 
de unidade condominial, em afronta ao art. 1.342, do 
Código Civil, à Lei nº 4.591/64 e, ainda, sem aprovação 
do Município, é ilícita, sujeitando-se à demolição. - Recurso 
não provido (Embargos Infringentes nº 1.0145.04.139234-
4/008, Relator Des. Alvimar de Ávila, Órgão Julgador: 12ª 
Câmara Cível, Comarca de Origem: Juiz de Fora, j. em 
30.01.2013, p. em 08.02.2013).
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Com estas considerações, no reexame necessário, 
reformo parcialmente a d. sentença monocrática para 
julgar procedente o pedido de demolição do acréscimo 
irregularmente edificado.

Dou provimento ao recurso interposto por José dos 
Anjos de Souza Passos para deferir-lhe o benefício da 
gratuidade judiciária.

Em razão da sucumbência integral experimen-
tada na ação, condeno o réu no pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 
em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, contudo, a 
cobrança em face do benefício da assistência judiciária. 

Julgo prejudicado o recurso interposto pelo 
Município de Contagem.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES VERSIANI PENNA e ÁUREA BRASIL.

Súmula - REFORMARAM PARCIALMENTE A 
SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO, DERAM 
PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E JULGARAM 
PREJUDICADO O SEGUNDO.

. . .

Cautelar - Exibição de documentos - 
Procedimento preparatório - Ação principal - 

Ajuizamento - Prazo - Inobservância - Interesse 
de agir - Ausência 

Ementa: Apelação. Cautelar. Exibição de documentos. 
Propositura da ação principal antes da apreciação da 
cautelar. Falta de interesse de agir. 

- A medida cautelar de exibição de documentos constitui 
procedimento preparatório para o ajuizamento de ação 
principal cujo deslinde depende das provas documen-
tais requeridas.

- A propositura da ação principal um dia após a distri-
buição da cautelar, sem que se aguarde ao menos a apre-
ciação da cautelar pleiteada e o decurso do prazo consig-
nado na notificação extrajudicial pelo próprio requerente, 
demonstra a desnecessidade do documento pleiteado a 
caracterizar ausência do interesse de agir.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.063628-2/002 - 
Comarca de Juiz de Fora - 1º Apelante: Marcos de 
Oliveira Pereira - 2º Apelante: Estado de Minas Gerais 
- Apelados: Marcos de Oliveira Pereira, 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 confor-

midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REFORMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, 
PREJUDICADAS AS APELAÇÕES.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2014. - Oliveira 
Firmo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - Relatório.
Trata-se de apelações interpostas por Marcos de 

Oliveira Pereira e pelo Estado de Minas Gerais, em face 
da sentença prolatada nos autos da “Ação Cautelar 
de Exibição de Documentos” proposta pelo primeiro 
apelante, que julgou procedente o pedido, para deter-
minar a exibição dos documentos pretendidos na inicial, 
e condenando o segundo apelante no pagamento dos 
honorários advocatícios de R$500,00 (quinhentos reais). 
Sentença não remetida a reexame necessário.

O primeiro apelante alega, em síntese, que foi apli-
cada a sucumbência recíproca, com a compensação 
dos honorários, devendo ser o requerido condenado no 
pagamento dos honorários advocatícios nos termos do 
art. 20, § 4º, do CPC. 

O segundo apelante alega, em síntese, que: a) 
a ausência de interesse de agir se evidencia no ajui-
zamento da ação principal um dia após o ingresso da 
demanda cautelar, demonstrando a prescindibilidade 
dos documentos pretendidos na ação preparatória; b) o 
requerente ajuizou a ação cautelar antes de expirado o 
prazo previsto na notificação extrajudicial, não havendo 
mora nem resistência por parte da Administração Pública; 
c) os documentos requeridos estão disponíveis no site, 
no “Portal do Servidor”, sendo desnecessária a apre-
sentação em Juízo. Requer a nulidade da sentença por 
inobservância dos arts. 105, 809 e 810, todos do CPC, 
ou extinção do processo sem julgamento do mérito, por 
carência de ação consubstanciada na falta de interesse 
de agir (art. 267, VI, do CPC), condenando o autor nos 
ônus da sucumbência. 

Contrarrazões: só pelo Estado (f. 81-v. e 82/86).
O Ministério Público denega manifestação.
Preparo: partes isentas (art. 10, I e II, da Lei Estadual 

nº 14.939/2003).
É o relatório.
II - a) Reexame de ofício. 
Na espécie, imperioso o exame em duplo grau 

necessário de jurisdição, por se tratar de sentença conde-
natória ilíquida proferida contra ente federado (art. 475, 
I e § 2º, do CPC).

Reexamino de ofício a sentença.
II - b) Juízo de admissibilidade.
Vistos os pressupostos de admissibilidade, procedo 

ao reexame e conheço das apelações.
III - Preliminar. 
A exibição de documentos é ação cautelar típica, 

encontra regramento no art. 844, II, do CPC, e cons-
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Conexão e reunião de processos - Ação de 
imissão de posse - Justiça estadual - Ação 
anulatória de leilão extrajudicial - Justiça 

federal - Competência absoluta - Impossibilidade 
de conexão - Relação de prejudicialidade externa - 

Suspensão do feito - Art. 265, lV, a, do CPC

Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. 
Ação de imissão de posse. Justiça estadual. Ação anula-
tória de leilão extrajudicial. Justiça Federal. Impossibilidade 
de conexão e reunião dos processos. Relação de prejudi-
cialidade externa. Suspensão do feito. Precedentes do STJ. 
Recurso provido em parte. 

- “A conexão não implica a reunião de processos, quando 
não se tratar de competência relativa - art. 102 do CPC. 
A competência absoluta da Justiça Federal, fixada na 
Constituição, é improrrogável por conexão, não podendo 
abranger causa em que a União, autarquia, fundação ou 
empresa pública federal não for parte”. 

- A relação de prejudicialidade externa autoriza a 
suspensão de uma das causas, nos termos do art. 265, 
IV, a, do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.13.
072936-2/001 - Comarca de Uberlândia - Agravante: 
Jair Donizeti Faleiros e outro, Luzia Aparecida Oliveira 
Faleiros - Agravado: Alexandre de Menezes de Freitas 
e outro, Camila Naves Mendonça - 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 PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 7 de maio de 2014. José Flávio de 
Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por Jair Donizeti Faleiros 
e Luzia Aparecida Oliveira Faleiros contra decisão de 
f. 81-TJ, nos autos da ação de imissão de posse ajui-
zada por Alexandre de Menezes de Freitas e Camila 
Naves Mendonça, que indeferiu “o pedido de conexão, 
porquanto a causa de pedir, assim como os pedidos não 

titui procedimento preparatório para o ajuizamento de 
outra ação, considerada principal, na qual supostamente 
necessárias as provas documentais requeridas.

O autor ingressou com a ação cautelar de exibição 
de documentos, a fim de que o Estado apresente os 
demonstrativos de pagamento relativos aos meses de nov.-
-dez./1993 e de jan.-mar./1994, documentos estes ditos 
necessários à propositura da ação de cobrança visando 
ao recebimento de diferenças relativas à conversão 
da URV.

Na espécie, embora à luz do princípio da inafas-
tabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88) não se 
afigure pressuposto necessário o prévio exaurimento das 
vias administrativas para o exercício da pretensão, restou 
demonstrado que o requerente ajuizou a ação cautelar 
em 14.12.2011 (f. 2-v.), sem sequer aguardar o prazo de 
30 (trinta) dias por ele próprio concedido ao requerido 
em notificação extrajudicial (f. 12/13).

Além disso, apresentou a demanda principal (ação 
de cobrança) em 15.12.2011 (f. 2-v./apenso), ou seja, 
apenas um dia depois da distribuição da ação cautelar, 
numa demonstração de ausência de ameaça de perigo 
ou prejuízo iminente e irreparável ao interesse tutelado no 
processo principal.

De fato, o interesse de agir depende da existência 
do binômio necessidade/adequação para ser efetivado, 
bem como da utilidade do ponto de vista prático que a 
tutela pretendida pode trazer ao requerente.

Ademais, a análise do pedido na ação de cobrança 
independe da apresentação dos demonstrativos de paga-
mento do autor, sendo mister a análise da legislação 
contraposta ao pleito e a prova pericial disponível no sítio 
eletrônico, utilizada na análise dos processos dessa natu-
reza, sendo os demonstrativos de pagamento utilizados 
somente em fase de liquidação de sentença em caso de 
procedência do pedido.

Assim, na espécie, inegável a constatação da desne-
cessidade/inutilidade da medida, sobretudo se conside-
rada a celeridade do procedimento, regrado nos termos 
do art. 355 e seguintes do CPC, permitindo à parte obter 
e ao juízo determinar a apresentação dos documentos 
ainda no curso da ação principal, já ajuizada.

Flagrante, pois, a ausência da necessidade e utili-
dade da via eleita, para satisfação da pretensão. 

IV - Conclusão.
Posto isso, em reexame necessário, reformo a 

sentença para extinguir o processo sem julgamento do 
mérito, diante da carência de ação. Condeno o autor no 
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes 
no valor de R$500,00 (quinhentos reais), ressalvadas as 
condições da “assistência judiciária gratuita”. 

É o voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES WASHINGTON FERREIRA e 
WANDER MAROTTA.

Súmula - REFORMARAM A SENTENÇA NO 
REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADAS AS APELAÇÕES.

. . .
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[...]
Em suas razões recursais, insistem os recorrentes na concessão 
da medida postulada, reiterando os fundamentos deduzidos 
perante o juízo monocrático.
[...]
Em casos assim, venho decidindo, seguindo a linha do 
entendimento jurisprudencial cristalizado em nossos tribu-
nais, no sentido de que o mutuário faz jus à suspensão do 
processo de execução extrajudicial do contrato de financia-
mento questionado nos autos de origem, mediante o depó-
sito judicial, no montante que entende devido, das parcelas 
vencidas e vincendas, enquanto pendente de discussão judi-
cial o valor do contrato, conforme se vê, dentre outros, do 
seguinte julgado:
‘Processual Civil. SFH. Tutela cautelar inibitória. Cadastro de 
inadimplentes. Suspensão da execução extrajudicial. Depósito 
judicial das parcelas questionadas. Cabimento. I - Afigura-se 
pacífico o entendimento jurisprudencial de que é indevida 
a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadim-
plentes, enquanto pendente de decisão judicial o débito ques-
tionado. II - O depósito judicial do valor relativo ao débito 
questionado é medida cautelar adequada com vistas na 
suspensão da sua exigibilidade, e na adoção de medidas 
daí decorrentes, enquanto pendente de apreciação o feito 
principal. Tal medida encontra espaço tanto no corpo do 
processo cautelar autônomo como nos autos do feito prin-
cipal, em face do princípio da instrumentalidade do processo, 
com expressa autorização legal (CPC, art. 273, § 7º, com a 
redação dada pela Lei nº 10.444/02). III - Apelação despro-
vida’ (AC 1999.36.00.001527-9/MT, Rel. Desembargador 
Federal Souza Prudente, Sexta Turma, e-DJF1 p. 44, de 
20.07.2009).
Restando comprovado, após o julgamento da demanda, que 
os valores depositados não atendem ao julgado, impõe-se o 
recolhimento da diferença.
Por outro lado, a tutela cautelar buscada pelos autores, nos 
autos de origem, visa prevenir eventual adoção de medidas 
executivas em face da inadimplência contratual, cujos critérios 
de reajuste ainda pendem de apreciação judicial, e poderá 
ser deferida, como forma garantidora da eficácia da decisão 
sobre o meritum causae, tanto nos autos do processo autô-
nomo (cautelar) como no corpo do próprio feito principal, em 
face da instrumentalidade do processo e de expressa autori-
zação legal (CPC, art. 273, § 7º, com a redação dada pela 
Lei nº 10.444/02).
Ademais, sobre o tema, tenho convicção firmada no sentido da 
invalidade do processo de execução extrajudicial de contrato 
de financiamento de imóvel adquirido pelo Sistema Financeiro 
da Habitação, como no caso, tendo em vista que as regras 
inseridas nos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei nº 70/66, com a 
alteração do art. 1º, primeira parte, da Lei nº. 5.741/71, e 
dos arts. 19 e 20 da Lei nº 8.004/90 encontram-se totalmente 
desgarradas do ordenamento constitucional, atualmente em 
vigor em nosso país, razão por que não deve a sua aplicação 
ser imposta ao cidadão, sob pena de violação das garantias 
constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido 
processo legal, estampadas em nossa Carta Magna em vigor 
(CF, art. 5º, LIV e LV), bem assim, do direito fundamental à 
moradia, que impõe à União Federal, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no exercício de suas competên-
cias comuns e concorrentes, a promoção de programas de 
construção de moradias e a melhoria das condições habita-
cionais e de saneamento básico (CF art. 23, IX), no que se 
afina à disposição fundamental do art. 3º, incisos I, II, III e 
IV, da mesma Carta Magna, no sentido de construirmos uma 
sociedade livre, justa e solidária, de garantirmos o desenvol-

são coincidentes” em relação à ação ordinária em curso 
pela 3ª Vara Federal de Uberlândia.

Os agravantes alegam que ajuizaram ação anula-
tória de leilão extrajudicial c/c interdito proibitório com 
tutela antecipada na Justiça Federal, distribuída sob o 
nº 0010839-05.2013.4.01.3803. Sustentam que “existe 
a relação de conexão entre as respectivas ações, tendo em 
vista que ambas versam sobre o mesmo objeto, que vem 
a ser um imóvel residencial, situado na Avenida Teresina, 
nº 1.811, Bairro Umuarama, na cidade de Uberlândia/
MG”. Defendem que somente no caso de eventual impro-
cedência da ação anulatória é que os agravados teriam 
direitos em relação ao imóvel. Requerem os benefícios da 
justiça gratuita. Pedem seja atribuído efeito suspensivo ao 
recurso e a reforma da decisão agravada para suspender 
a ordem de imissão de posse e determinar a remessa dos 
autos à Justiça Federal em razão da alegada conexão. 

Reconhecido aos agravantes o direito aos benefícios 
da justiça gratuita para fins recursais e deferido o pedido 
para atribuir efeito suspensivo ao recurso (f. 89-TJ).

Os agravados responderam o recurso pugnando 
pela confirmação da decisão recorrida (f. 96/101-TJ).

O MM. Juiz de Direito manteve a decisão agravada 
(f. 131-TJ).

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso. 

Os agravados ajuizaram ação de imissão de posse 
em desfavor dos agravantes com fundamento no fato 
de que adquiriram o imóvel de matrícula nº 50.208 do 
Cartório do 1º Ofício de Imóveis de Uberlândia/MG, 
por meio de leilão extrajudicial promovido pela Caixa 
Econômica Federal, pelo preço de R$159.000,00, mais 
comissão do leiloeiro de R$7.950,00. Juntaram cópia 
do registro do imóvel em que consta a arrematação e a 
transferência da propriedade do imóvel. 

Ocorre, todavia, que os agravantes ajuizaram 
anteriormente ação anulatória de leilão extrajudi-
cial distribuída na Justiça Federal sob o nº 0010839-
05.2013.4.01.3803, na qual, em sede de agravo de 
instrumento, o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região decidiu (conforme noticia petição de protocolo 
nº 279475201414):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão 
proferida pelo douto juízo da 3ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Uberlândia/MG, que, nos autos da ação ajui-
zada por Jair Donizeti Faleiros e outro, ora agravantes, contra 
a Caixa Econômica Federal, indeferiu o pedido de anteci-
pação da tutela ali formulado, no sentido de que fosse asse-
gurada aos autores a permanência no imóvel que ocupam, 
adquirido pelo Sistema Financeiro da Habitação, até o julga-
mento final da demanda, em que se questiona a legitimi-
dade do processo de execução extrajudicial. Concluiu o 
juízo monocrático que a pretensão deduzida pelos autores 
esbarraria no entendimento do colendo Supremo Tribunal 
Federal sobre a matéria, no sentido da constitucionalidade 
do Decreto-Lei nº 70/66, e de que, na espécie, teriam sido 
observadas as normas ali previstas, durante o processo de 
execução extrajudicial.
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zida por emenda constitucional, contra ela não prevalecendo 
dispositivo legal hierarquicamente inferior. III - Não ha pror-
rogação da competência da Justiça Federal se em uma das 
causas conexas não participa ente federal (CC 14.460/PR, 
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Segunda Seção, j. 
em 14.02.1996, DJ 18.03.1996, p. 7.501)

De fato, “se um dos juízes é absolutamente incom-
petente para julgar um dos processos, obviamente não 
pode haver a sua reunião a outro (RT 610/54, 711/139) 
(NEGRÃO, Theotônio; GOUVÊA, José Roberto F. Código 
de processo civil e legislação processual em vigor. 39. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, p. 245, nota 2ª).

Assim, diante da evidente relação de prejudiciali-
dade externa entre as ações, a suspensão dessa demanda 
até o julgamento definitivo da ação que tramita na Justiça 
Federal é medida que se impõe, nos termos do disposto 
no art. 265, inc. IV, a, do CPC.

Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

Conflito de competência. Justiça Estadual e Justiça Federal. 
Financiamento imobiliário. SFH. Ação de anulação de ato jurí-
dico cumulada com repetição de indébito. Ações de imissão e 
manutenção de posse propostas perante as justiças estadual 
e federal. Possibilidade de decisões conflitantes. Interpretação 
extensiva do art. 115 do CPC. Conexão. Prejudicialidade. 
Suspensão. 1. A mera potencialidade ou risco de que sejam 
proferidas decisões conflitantes é suficiente para caracterizar 
o conflito de competência, consoante interpretação extensiva 
conferida por esta Corte ao disposto no art. 115 do Código 
de Processo Civil. 2. Os fundamentos das duas causas não se 
identificam, em que pese possa ser alegada a conexão, pois 
há que se reconhecer a existência de um vínculo substancial 
entre as duas demandas. 3. Segundo o disposto no art. 109 
da CF/88, a Justiça Federal é absolutamente competente para 
julgar ação em que a União, entidade autárquica ou empresa 
pública federal tenham interesse na condição de autoras, rés, 
assistentes ou oponentes. Inexistente essa condição, a reunião 
de ações para julgamento conjunto não é possível, pois a 
competência absoluta é improrrogável. 4. Há que se reco-
nhecer a existência de uma relação de prejudicialidade entre 
as demandas, autorizando a suspensão prevista no art. 265, 
IV, a, do CPC. 5. Agravo regimental provido (AgRg no CC 
112956/MS Agravo Regimental no Conflito de Competência 
2010/0125033-8, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data da 
publicação/Fonte DJe de 02.05.2012). 

E ainda:

Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Tutela 
antecipada. Ação anulatória ajuizada na Justiça Federal. 
Coincidência do objeto. Conexão. Impossibilidade de prorro-
gação de competência. Hipótese de suspensão do processo. 
1. Há conexão entre ações, quando for patente a coincidência 
dos seus objetos, o que, todavia, não acarreta a prorrogação 
da competência. 2. A prorrogação pressupõe competência 
relativa, já que o órgão absolutamente incompetente para 
conhecer e julgar determinada causa não se tornará compe-
tente para apreciá-la em decorrência da possível prorrogação. 
3. A competência da Justiça Federal na causa ajuizada contra 
a Caixa Econômica Federal é absoluta em razão da pessoa, a 
teor do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, 
e, por esta razão, não há que se cogitar da prorrogação 

vimento nacional, de buscarmos a erradicação da pobreza 
e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e 
regionais, e de promovermos o bem de todos, sem precon-
ceitos, como fundamentos da República Federativa do Brasil.
[...]
Com estas considerações e tendo em vista que a pretensão 
deduzida tem respaldo no art. 558 do CPC, defiro o pedido 
de antecipação da tutela recursal, sob a rubrica de efeito 
suspensivo, para sobrestar a execução extrajudicial do 
contrato de financiamento questionado nos autos de origem, 
assegurando-se, ainda, aos autores o direito de perma-
nência no aludido imóvel, até o pronunciamento definitivo da 
Turma julgadora.
Intime-se a agravada, para ciência e cumprimento deste 
decisum e para as finalidades do art. 527, V, do CPC.
Comunique-se, via fax, ao douto juízo a quo.
Brasília, 25 de fevereiro de 2014.

Ora, o imóvel objeto deste litígio foi levado a leilão 
extrajudicial pela Caixa Econômica Federal em decor-
rência do inadimplemento das parcelas do contrato de 
financiamento por parte dos agravantes, mas as parcelas 
estavam sendo depositadas em juízo por meio da ação de 
consignação em pagamento ajuizada na Justiça Federal 
sob o nº 95.0301142-6. Isso levou os agravantes a ajui-
zarem “ação anulatória de leilão extrajudicial c/c interdito 
proibitório com tutela antecipada”.

Logo, considerando que a imissão de posse que 
pretendem os agravados tem fundamento na aquisição 
da propriedade do imóvel litigioso por meio do leilão 
extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, 
executando o respectivo contrato de financiamento, e 
tendo em vista que a decisão do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região determinou a suspensão da execução 
extrajudicial do contrato, entendo que está configurada 
situação de prejudicialidade externa que desautoriza a 
imissão na posse dos agravados liminarmente. 

Não é o caso de reunião de processos por conexão, 
como requerem os agravantes, pois este litígio não se 
amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 
da Constituição da República, ou seja, a Justiça Federal é 
absolutamente incompetente para conhecer e julgar esta 
ação de imissão de posse.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

A conexão não implica a reunião de processos, quando não 
se tratar de competência relativa - art. 102 do CPC. A compe-
tência absoluta da Justiça Federal, fixada na Constituição, é 
improrrogável por conexão, não podendo abranger causa em 
que a União, autarquia, fundação ou empresa pública federal 
não for parte (STJ - 2ª Seção, CC 832-MS, Rel. Min. Athos 
Carneiro, j. em 26.9.90, v.u., DJU de 29.10.90, p. 12.119).

Competência. Conflito. Juízos federal e estadual. Conexão. 
Anulatória proposta contra banco credor e entes fede-
rais em litisconsórcio perante a justiça federal. Execução e 
embargos. Competência absoluta. Art. 102, CPC. Art. 109, 
da Constituição. Precedentes. I - Nos termos do art. 102, 
CPC, a competência prorrogável por conexão ou continência 
é somente a relativa. II - A competência da Justiça Federal, 
fixada na Constituição, somente pode ser ampliada ou redu-
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de sua competência para processar e julgar a causa entre 
particulares, mesmo existindo conexão entre ambas. 4. Em 
razão da prejudicialidade das causas, impõe-se a suspensão 
do feito até julgamento da ação em curso perante a Justiça 
Federal, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea a, do 
CPC (Agravo Instrumento nº 1.0079.10.008852-9-001, p. 
em 13.08.2010, como Relator o Des. Wagner Wilson). 

Dessa forma, deve ser reformada a decisão agra-
vada que deferiu a liminar de imissão na posse do imóvel 
objeto do litígio (f. 10-TJ, item 2), que não deve subsistir 
diante do que ficou decidido nos autos do AI 0007574-
21.2014.4.01.0000/MG - TRF 1ª Região.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao 
recurso para reformar a decisão agravada, em parte, e, 
de ofício, determinar a suspensão do processo (ação de 
imissão de posse) até o julgamento da ação anulatória 
que tramita pela Justiça Federal.

Condeno os agravantes e os agravados ao paga-
mento das custas recursais, meio a meio, suspensa a 
exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. 

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES SALDANHA DA FONSECA e 
DOMINGOS COELHO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Execução fiscal - Execução invertida - Princípio 
da legalidade strictu sensu - Relativização - Caso 
concreto - Princípio da juridicidade - Aplicação - 

Possibilidade - Princípio da celeridade processual - 
Fazenda Pública - Liquidação do débito - Interesse 

e legitimidade - Acordo entre os Poderes 
Judiciário e Executivo

Ementa: Agravo de instrumento. Autenticação de docu-
mentos. Desnecessidade, em face das disposições legais 
a respeito do tema. Execução invertida (sua possibili-
dade). Relativização do princípio da legalidade (strictu 
sensu) e acatamenhto da ordem constitucional de redução 
da morosidade.

- O CPC positivou e consolidou a interpretação já confe-
rida pelos Tribunais no sentido de ser desnecessária a 
autenticação dos documentos juntados com a inicial ou 
nos agravos de instrumento previstos nos arts. 525 e 544 
do CPC, prevalecendo a presunção juris tantum de sua 
veracidade. O procedimento denominado “execução 
invertida” constitui uma forma simplificada de atuação 
nos processos de conhecimento com sentença transitada 
em julgado, nos quais a Fazenda Pública é condenada à 

obrigação de pagar quantia certa mediante a apresen-
tação dos cálculos pelo próprio devedor (o ente público). 
Através dele, a Fazenda, ao invés de aguardar o ajui-
zamento da ação para cobrança do crédito já reconhe-
cido, antecipa-se ao credor e apresenta no processo de 
conhecimento os cálculos dos valores devidos. É uma 
postura ativa do Poder Público para cumprimento espon-
tâneo do julgado, cujos valores não excedam quarenta 
(40) salários mínimos. O procedimento aqui combatido 
e cujo objetivo é, sem dúvida, o de acelerar a resolução 
dos conflitos e a satisfação dos créditos judiciais, além 
de representar economia aos cofres públicos e concorrer 
para uma eficiente administração da Justiça, constitui 
um acordo (de natureza administrativa) firmado entre o 
Judiciário e o Executivo, podendo ser acatado pela ordem 
jurídica com a relativização do princípio da legalidade 
e aplicação direta de princípios constitucionais, podendo 
sobrepor-se à regra destinada exclusivamente à solução 
de conflitos individuais. A denominada “execução inver-
tida” beneficia o credor diante da possibilidade de 
receber seu crédito com maior celeridade e poderá ser 
utilizada com sucesso, ainda que tenha havido a revo-
gação do art. 570 do CPC, mas cujo modelo poderá ser 
utilizado como parâmetro para as chamadas causas de 
massa, visando reduzir a morosidade, redução que cons-
titui uma ordem da Constituição ao Judiciário e ao intér-
prete. Concluindo, a aplicação da lei em casos concretos 
pode ser relativizada e não se identifica mais (de forma 
absoluta) com a noção de justiça, estando os valores 
consagrados pela Constituição postos como fundamento 
de todo o ordenamento jurídico. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.10.
116968-8/002 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante: 
José Reginaldo do Nascimento - Agravado: Estado de 
Minas Gerais - Relator: DES. WANDER MAROTTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A 
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Wander 
Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDER MAROTTA - José Reginaldo do 
Nascimento interpõe agravo contra a r. decisão proferida 
nos autos da execução de sentença proposta contra o 
Estado de Minas Gerais e que determinou a intimação do 
executado para que informasse, “[...] no prazo improrro-
gável de 45 dias”, se havia interesse seu “[...] em cumprir 
as obrigações de fazer, no caso, e de pagar, trazendo, 
neste caso (obrigação de pagar), a liquidação do valor 
devido, corrigido e atualizado - de forma voluntária, nos 
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termos da decisão transitada em julgado, sob pena de 
eventual execução”; e que, caso cumprida a determi-
nação, fosse aberta vista ao agravante para “[...] informar 
se concorda com os cálculos apresentados” (f. 115).

Registra o agravante que, após o trânsito em julgado 
da sentença que condenou o Estado a pagar-lhe honorá-
rios, requereu que lhe fosse dada vista dos autos para que 
pudesse dar início à ação executiva, mas o ilustre Juiz, ao 
invés de observar o devido processo legal, determinou 
que fosse dada vista ao réu. E, ainda sem observar o due 
process of law, e sem a prévia oitiva do exequente, aceitou 
a manifestação do executado de que pagaria esponta-
neamente o título executivo judicial, mesmo sem depósito 
prévio do valor devido e sem observância do disposto no 
art. 475-I do CPC. Com isso, é evidente a insegurança 
jurídica, visto não estar sendo utilizado o procedimento 
previsto no art. 730 e seguintes do Código de Processo 
Civil; ou mesmo aquele do art. 475-J e seguintes do 
mesmo diploma legal.

Acrescenta que não chegou nem mesmo a ser inti-
mado do trânsito em julgado da decisão que gerou o 
título executivo, não lhe tendo sido dada, tampouco, 
vista dos autos para que pudesse instaurar a execução da 
sentença nos termos do art. 730 e seguintes do Código 
de Processo Civil. De outro lado, foi o Estado intimado 
para, no prazo de 45 dias, informar se tinha interesse 
de cumprir a sentença transitada em julgado, quando, 
já vencido na ação, a poderia ter cumprido de imediato, 
pois detinha todos os dados para efetuar o depósito do 
crédito do agravante desde 24.07.2013. Mas, ainda 
assim, protela o pagamento. 

Por outro lado, “[...] não deveria o Poder Judiciário 
reunir-se com a parte ex adversa sem a participação da 
outra parte processual”; e que, em momento algum, 
informa o Juiz qual o rito processual a ser seguido. Em 
se tratando de execução contra a Fazenda Pública o rito 
deve ser o do art. 730 do CPC; este rito não se confunde 
com o do art. 475-I e seguintes do mesmo diploma legal, 
que tem por objetivo cumprir o princípio da celeridade 
processual e regulamenta o cumprimento de sentença 
entre pessoas de direito privado. Mas não se opõe o 
agravante à utilização deste rito, desde que seja utilizado 
de forma integral, preservando-se o contraditório, legali-
dade e ampla defesa. 

Aqui, contudo, tem-se como evidente o prejuízo 
do exequente, seja “[...] pela demora (do executado) em 
efetuar o pagamento desprovido da multa pelo descum-
primento da sentença fora do prazo legal, quer pela 
intenção malévola de não remunerar o advogado que 
está enfrentando as batalhas contra o Estado sem ser 
remunerado” (f. 15). 

Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, 
ao final, o seu provimento para que se determine 

[...] o seguimento do rito da execução da sentença aforada 
com base no art. 730 e seguintes do CPC, em respeito ao 
art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, ou que, de forma 

subsidiária, seja determinado ao MM. Juízo singular que, se 
for a analogia utilizada, sejam o dispositivos legais proces-
suais do cumprimento de sentença aplicados, quais sejam 
art. 475-I ao 475-M do CPC, aplicando-se de pronto a multa 
do art. 475-J ao agravado, evitando-se a confusão procedi-
mental e restaurando-se a vigência dos princípios constitucio-
nais do due process of law, do contraditório, da legalidade, 
da ampla defesa e do princípio da segurança jurídica (f. 15).

Recebi o recurso na forma de instrumento, mas 
apenas em seu efeito devolutivo - (f. 122/123). 

Informações do MM. Juiz de primeiro grau no 
sentido de que a decisão foi proferida de forma funda-
mentada e justificada, com o objetivo de “otimizar a pres-
tação jurisdicional”. Afirma que, realmente, há processos 
em que ocorreu o atraso, mas “o procedimento é ainda 
incipiente, necessita de ajustes, principalmente no âmbito 
das Procuradorias estatais, “mas que objetiva, para futuro 
próximo, a agilização do encerramento de boa parte dos 
feitos, com o trânsito em julgado, das Varas da Fazenda 
da Capital”. Informa ainda, que o agravante não cumpriu 
o disposto no art. 526 do CPC - (f. 130).

Contraminuta na qual o agravado argui a ausência 
de autenticação das peças ou declaração de auten-
ticidade a demonstrar a inépcia da inicial do agravo. 
Caso assim não se entenda, pugna pelo desprovimento 
do recurso.

A preliminar não merece acolhida.
Não há obrigatoriedade de autenticação de peças 

juntadas à inicial da execução ou nos instrumentos dos 
agravos, tal como se verifica da leitura dos arts. 525 e 
544 do CPC, presumindo-os verdadeiros e legítimos tais 
documentos, desde que não impugnada a sua autentici-
dade pela parte contrária, não tendo o § 1º do art. 544 
do CPC a interpretação que lhe objetiva dar o agravado 
- observando-se que não afirma que os documentos 
sejam falsos.

A questão está pacificada na jurisprudência, tal 
como se verifica dos julgados abaixo referidos, extraídos 
dos “sites” do STJ (www.stj.gov.br) e deste Tribunal (www.
tjmg.gov.br):

Processual civil. Recurso especial. Agravo de instrumento. 
Autenticação das peças trasladadas (art. 544, § 1º do CPC). 
Presunção de veracidade. Dissídio pretoriano. Nome do 
advogado. Dissídio pretoriano. Cotejo analítico. Inexistência. 
1 - Pela alínea c verifica-se que não foram cumpridas as 
formalidades do parágrafo único do art. 541 do CPC e do 
255 do RISTJ. O recorrente limitou-se a transcrever ementa de 
julgado desta Corte sem realizar o necessário cotejo analítico 
com o aresto ora atacado. 2 - Esta Corte admite a presunção 
de veracidade dos documentos apresentados por cópia, se, 
na oportunidade de resposta, a parte contrária não questiona 
sua autenticidade (EREsp 179.147/SP). 3 - Essa interpre-
tação está em harmonia com as alterações inseridas pela Lei 
10.352/2001, que reformou o CPC, para considerar desne-
cessária a autenticação dos documentos juntados com a 
inicial ou nos agravos de instrumento dos arts. 525 e 544 do 
CPC, prevalecendo a presunção juris tantum de veracidade 
(AgRg no AG 563.189/SP). 4 - Recurso especial provido em 
parte (STJ - REsp 681477/PR - Relator Ministro Castro Meira 
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- Segunda Turma - j. em 28.06.2005 - DJ de 22.08.2005, 
p. 225).

Embargos de divergência. Autenticação de peças. Agravo 
de instrumento. Artigos 384 e 525 do CPC. Precedentes. - A 
autenticação das peças que instruem o agravo de instrumento 
não constitui condição de sua admissibilidade, mormente 
em não havendo impugnação específica quanto à fidelidade 
da cópia. Embargos de divergência acolhidos (STJ -EREsp 
450.974/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, Corte Especial, DJ 
de 15.09.2003, p. 0227).

Processual civil. Agravo de instrumento. Autenticação das 
peças trasladadas (arts. 365, III, 525 e 544, § 1º do CPC). 
Presunção de veracidade das cópias juntadas à inicial 
ou nos agravos de instrumento, se a parte contrária não 
impugna sua autenticidade. Precedentes da Corte Especial. 
1 - Entendimento firmado pela Corte Especial no sentido de 
reconhecer a presunção de veracidade dos documentos apre-
sentados por cópia, se na oportunidade de resposta a parte 
contrária não questiona sua autenticidade (EREsp 179.147/
SP, julgado em agosto/2000). 2 - Posição ratificada em 
junho/2003 no EREsp 450.974/RS, pelo mesmo órgão. 3 - 
Inaugurando nova divergência, a Primeira Seção e a Sexta 
Turma, em decisões isoladas, vêm considerando obrigató-
rias a autenticação ou a declaração de autenticidade firmada 
pelo advogado no agravo de instrumento do art. 544 do 
CPC, em virtude da alteração legislativa promovida no seu 
parágrafo primeiro pela Lei 10.352/2001. 4 - Interpretação 
sistemática que chancela os precedentes anteriores da Corte 
Especial, não alterada pela nova reforma do CPC, que veio 
apenas positivar e consolidar a interpretação dada pelos 
Tribunais, no sentido de que é desnecessária a autenticação 
dos documentos juntados com a inicial ou nos agravos de 
instrumento dos arts. 525 e 544 do CPC, prevalecendo a 
presunção juris tantum de veracidade. 5 - Agravo regimental 
improvido’ (STJ - AG 563.189/SP julgado pela Corte Especial 
em 15.09.2004).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
e desta Corte entendem que os documentos públicos 
gozam de presunção de veracidade, mesmo quando 
apresentados em cópias não autenticadas, sendo inva-
lidáveis por incidente de falsidade (STJ - REsp 696386/
RS - Relator Ministro Gilson Dipp - Quinta Turma - j. em 
07.04.2005 - DJ de 02.05.2005, p. 403).

É desnecessária, portanto, a autenticação das 
peças que instruem o agravo; ao contrário do afirmado, 
o patrono da agravante assegurou “[...] a autenticidade 
das cópias” juntadas ao agravo, observando o disposto 
no § 1º do art. 544 do CPC. 

Rejeito a preliminar.
Passo a analisar o mérito.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão do MM. 

Juiz da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Dr. Carlos 
Donizetti Ferreira da Silva, nos seguintes termos:

1. A princípio, insta ressaltar que o presente despacho é o 
resultado de reunião entre o Advogado Geral do Estado e 
todos os Juízes das Varas da Fazenda da Comarca da Capital, 
buscando otimizar a prestação jurisdicional.
Essa medida visa ao adimplemento mais célere e eficaz das 
obrigações estabelecidas nos julgados, beneficiando, de um 
lado, a parte autora com a rápida tramitação processual; 

bem como, por outro lado, propiciando economia para os 
cofres públicos, com a supressão da condenação em hono-
rários advocatícios tanto nos embargos do devedor quanto 
nas execuções de pequeno valor não embargadas, ante o 
cumprimento voluntário das decisões judiciais, tudo isso em 
total consonância com os princípios processuais estabelecidos 
na Constituição da República (grifei).
2. Portanto, intime-se a parte requerida para, no prazo impror-
rogável de 45 (quarenta e cinco) dias, informar o interesse 
em cumprir as obrigações de fazer, caso haja, e de pagar - 
trazendo, neste caso (obrigação de pagar), a liquidação do 
valor devido, corrigido e atualizado - de forma voluntária, nos 
termos da decisão transitada em julgado, sob pena de even-
tual execução (com a consequente fixação de novos honorá-
rios advocatícios, se se tratar de crédito de pequeno valor).
3. Cumprida a determinação contida no item anterior, dê-se 
vista à parte autora, que deverá, no prazo de 10 dias:
(a) informar se concorda com os cálculos apresentados;
(b) e, em caso positivo, (I) informar o nome do banco, o 
número da agência e a conta bancária da parte e de seu 
advogado, para eventual depósito do valor diretamente em 
conta corrente, bem como (II) juntar aos autos o compro-
vante de pagamento da verba indenizatória do Sr. Oficial de 
Justiça, e (III) fornecer as cópias necessárias para instrução do 
mandado de RPV. 
4. Em seguida, caso haja a concordância pela parte ativa, 
expeça-se o mandado de RPV, determinando ao Advogado 
Geral do Estado que efetue o pagamento da quantia acor-
dada entre as partes, devendo atualizá-la monetariamente 
quando do efetivo pagamento, no prazo de 90 (noventa) 
dias, este a contar da data do recebimento da requisição, 
nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Estadual nº 14.699/2003, 
decotando-se o valor do I.R., se for o caso, sob pena de ser 
determinado o sequestro do numerário suficiente ao cumpri-
mento da decisão, além de outras sanções a que a autori-
dade está sujeita.
5. Feito o pagamento, expeça-se alvará na forma da lei e 
intime-se a parte para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o 
referido documento, bem como informar, no mesmo ato, se 
ainda tem algum interesse no feito, sob pena de arquiva-
mento. 
6. Nada requerendo, dê-se baixa do processo na distribuição 
e remessa dos autos ao arquivo (f. 115).

Adota-se, portanto, o procedimento denominado 
“execução invertida”, forma simplificada de atuação nos 
processos de conhecimento com sentença transitada em 
julgado, nos quais a Fazenda Pública é condenada à 
obrigação de pagar quantia certa mediante a apresen-
tação dos cálculos pelo próprio devedor (o ente público). 
Através dele, a Fazenda, ao invés de aguardar o ajui-
zamento da ação para cobrança de crédito já reconhe-
cido, antecipa-se ao credor e apresenta no processo de 
conhecimento o cálculo do valor devido. É uma postura 
ativa do Poder Público para cumprimento espontâneo de 
julgado cujos valores não excedam a 40 (quarenta) salá-
rios mínimos. 

O procedimento implica agilidade na tramitação 
dos processos, cujo tempo de duração pode ser redu-
zido a seis (6) meses, enquanto na execução comum, com 
a citação da Fazenda Pública para opor embargos nos 
termos do art. 730 do CPC dura aproximadamente dois 
anos até a expedição do requisitório. 
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É realmente uma forma de acelerar a resolução dos 
conflitos com a satisfação do crédito, além de representar 
economia aos cofres públicos, concorrendo para uma 
eficiente administração da Justiça. 

No âmbito federal, o procedimento vem sendo 
adotado, o que ocorre também em vários tribu-
nais estaduais.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, começou a 
ser utilizado em 2009, após o julgamento de uma ação 
civil pública intentada pelo CPERGS, em 2005, contra o 
Estado, na qual o Sindicato pretendia o reconhecimento 
do direito de seus filiados à percepção do pagamento 
da gratificação do terço constitucional de férias sobre os 
dias efetivamente fruídos pelos professores. O pedido foi 
julgado procedente, com o trânsito em julgado em 2009. 
As ações individuais foram transformadas em liquidação 
de sentença, baseada no título executivo decorrente da 
ação civil pública. Como eram milhares os beneficiados, e 
considerando que a verificação dos cálculos pelas partes 
era mais trabalhosa do que a apresentação pela perícia 
da PGE, deu-se início, em 2010, a um projeto piloto de 
“execução invertida”, o qual, em janeiro de 2012, foi 
ampliado para outras matérias, consolidando-se, desde 
então, a prática aqui noticiada.

No Portal do CNJ, já foi divulgada notícia sobre 
o procedimento:

Acordo gera ações concretas para usuários da Previdência.
Sentença líquida, execução invertida e 80 mil audiências de 
conciliação envolvendo matérias previdenciárias constituem 
a primeira etapa de ações viabilizadas pelo acordo entre o 
Executivo e o Judiciário, firmado em outubro deste ano. O 
Corregedor Nacional de Justiça, ministro César Asfor Rocha, 
anunciou, nesta terça-feira (20/11), na 52ª sessão ordinária 
do Conselho Nacional de Justiça, que o objetivo do Convênio 
é ‘solucionar o angustiante problema da morosidade dos 
processos que envolvem as pessoas mais necessitadas, sobre-
tudo aquelas que estão batendo às portas dos juizados espe-
ciais postulando por direitos previdenciários (grifei).
Em apenas 40 dias desde a sua criação, o grupo técnico 
propôs três ações que agilizam a solução judicial e o ganho 
do benefício aos usuários da Previdência: execução inver-
tida, sentença líquida com parâmetros e atividades de conci-
liação envolvendo 80 mil processos associados a quatro 
temas previdenciários já pacificados: aposentadoria urbana 
por idade, revisão do IRSM (Índice de Reajuste pelo Salário 
Mínimo), revisão da ORTN (Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional) e benefício rural.
O ministro da Previdência, Luiz Marinho, esclareceu que o 
acordo não prevê nada que restrinja o acesso à Justiça. ‘Na 
verdade a intenção é facilitar o direito a quem tem direito’, 
destacou. As questões envolvendo o INSS estão entre as cinco 
maiores demandas da justiça brasileira. A parceria inédita 
atinge diretamente a população. Oitenta mil das 200 mil 
audiências de conciliação previstas para a Semana Nacional 
de Conciliação, iniciativa coordenada pelo CNJ, serão 
apenas sobre matéria previdenciária. Uma solução mais 
rápida e efetiva para a população que contará com um signi-
ficativo envolvimento entre os Poderes. A conselheira Andréa 
Pachá avaliou que ‘a imagem do INSS e do Judiciário poderá 
ser melhor visualizada pelas pessoas que utilizam os serviços’.

Além dos mutirões conciliatórios, outra medida anunciada 
foi a Sentença Líquida, que já informa na própria sentença 
judicial os parâmetros de execução, evitando, assim, inter-
pretações e novas demandas. Também foi noticiada a 
proposta de Execução Invertida, que possivelmente será uma 
Recomendação do CNJ ao INSS para este já apresente os 
cálculos dos benefícios devidos, eliminando a dificuldade que 
a parte tem em fazer este trabalho. Caso a parte não concorde 
com o cálculo feito pelo Instituto de Seguridade basta propor 
outra operação.
O acordo prevê uma atuação conjunta ampla e de longa 
duração. ‘A intenção é qualificar melhor as demandas, ações 
que estão pacificadas não precisam ocupar as mesas dos 
Juízes’ afirmou o ministro da Previdência.
O grupo que assinou o convênio de cooperação técnica é 
constituído por representantes do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), Advocacia Geral da União (AGU), Ministério 
da Previdência Social (MPS), Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) e Conselho da Justiça Federal (CJF) (grifei).

Sobre a questão já se pronunciaram os 
Tribunais pátrios:

Execução de sentença. Ajuizamento pela Fazenda Nacional. 
Execução ‘invertida’. Art. 570 do CPC. Possibilidade. 
Inocorrência de prescrição. Não caracterização de litigância 
de má-fé. 1 - Preliminar de nulidade da sentença afastada, 
pois a rejeição dos embargos de declaração não é suficiente 
para caracterizar o alegado julgamento citra petita. 2 - A 
União Federal iniciou o processo de execução, nos termos 
preconizados pelos artigos 605 e 570 do Codex Processual, 
vigentes à época e posteriormente revogados pela Lei 
nº 11.232/2005. 3 - O v. acórdão transitou em julgado em 
30.10.1995 e, em 06.05.1997, portanto dentro do prazo 
prescricional de cinco anos, a Fazenda Nacional peticionou 
acostando aos autos cálculos de liquidação, apontando o 
valor que entendia devido e requerendo, expressamente, a 
intimação da parte autora para manifestação, de acordo 
com o disposto no art. 605 do CPC, para fins de expe-
dição do competente ofício requisitório. 4 - Caracterizado 
o início da denominada execução invertida, medida proces-
sual possível na ocasião, não havendo que se falar em ocor-
rência de prescrição. 5. Não caracterização de litigância 
de má-fé. Cometimento de erros escusáveis por ambas as 
partes na fase de cumprimento do julgado. 6. Recurso de 
apelação parcialmente provido (AC 697110-SP, 0697110-
76.1991.4.03.6100, TRF, Rel. Des. Federal Márcio Moraes, 
j. em 07.02.2013).

Do Superior Tribunal de Justiça:

Processual civil. Execução invertida. CPC, Artigo 570. INSS. 
Desnecessidade de depósito imediato (art. 605, do CPC). 
Pagamento por precatório. I - Não há impedimento legal 
de a Fazenda Pública, incluídas aí as autarquias, utilizar-se 
da faculdade da execução invertida do art. 570 do CPC. 
II - Tendo em vista a obrigatoriedade do pagamento das 
dívidas judiciais por precatório, não pode ser exigido o depó-
sito imediato previsto no art. 605 do CPC. Precedente. III - 
Recurso conhecido e provido (REsp 308851-MG, Rel. Min. 
Gilson Dipp, j. em 19.02.2002, DJ de 18.03.2002, p. 285).

Processual civil. Execução invertida (CPC, art. 570). INSS. 
Necessidade da expedição de precatório. Inexigibilidade de 
depósito prévio. 1. O regime constitucional de execução 
por quantia certa contra o Poder Público, incluídas as autar-
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quias, impõe a necessária expedição de precatório, cujo 
pagamento, à conta dos créditos respectivos, deve observar 
rigorosamente a ordem cronológica de apresentação, com 
exceção dos créditos de natureza alimentícia. 2. Optando o 
INSS pela execução nos termos do CPC, art. 570, não há 
necessidade de cumprimento da regra contida no art. 605, 
que exige o depósito prévio do valor apurado, sob pena de 
se criar preferência que a lei não previu. 3. Recurso conhe-
cido e provido (REsp 249324-SC, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 
em 08.06.2000, DJ de 1º.08.2000, p. 312).

Agravo de instrumento. Execução invertida. Ausência de obri-
gatoriedade da conversão em execução quando inexiste 
controvérsia sobre o quantum devido. Desnecessidade de 
citação nos termos do art. 730 do CPC. Arbitramento de 
honorários advocatícios. Possibilidade. Fixação pelo juízo a 
quo. Conversão em execução. - Não havendo controvérsia 
acerca do quantum devido pela Fazenda Pública, se afigura 
desnecessária a conversão formal do feito em execução de 
sentença e consequente citação do ente público nos termos 
do art. 730 do CPC. Honorários advocatícios. - A apresen-
tação dos cálculos de forma espontânea, pelo executado, 
não o isenta de arcar com o ônus dos honorários advoca-
tícios para a fase executiva. Isso porque o rito a ser utilizado 
para a satisfação do crédito é o da Requisição de Pequeno 
Valor, não conduzindo, portanto, ao pronto pagamento da 
dívida. No mérito, a execução movida contra a Fazenda 
Pública, mediante Requisição de Pequeno Valor - RPV, sem 
renúncia, ainda que não opostos embargos, comporta a 
fixação de verba honorária. O entendimento restou assentado 
mediante o julgamento do RE nº 420.816/PR pelo Supremo 
Tribunal Federal. Na oportunidade, foi definido que as dispo-
sições da Medida Provisória nº 2180-35/01, que incluiu o 
artigo 1º-D na Lei nº 9.494/97, não são aplicáveis às obriga-
ções definidas em lei como de pequeno valor. Os honorários 
advocatícios deverão ser fixados pelo juízo singular, sob pena 
de violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição (TJRS 
Agravo de Instrumento nº 70056700628, Rel.ª Des.ª Helena 
Marta Suarez Maciel, j. em 25.03.2014, p. em 03.04.2014).

Examinemos, agora, a principal objeção do 
agravante, qual seja a desobediência ao princípio 
da legalidade.

É verdade que a Lei Federal nº 11.232/05 intro-
duziu várias alterações do CPC, dentre elas a revogação 
do art. 570, que admitia a possibilidade de o devedor 
requerer ao Juiz a citação do credor para receber o valor 
devido e razão de título executivo judicial, assumindo 
posição idêntica à do exequente. 

Não há, nas novas disposições processuais, qual-
quer dispositivo a autorizar o devedor a obrigar o credor 
a receber aquilo que ficou determinado na sentença. Mas 
o art. 475-J, § 5º, dá margem a tal interpretação, ao 
autorizar o desarquivamento do processo pela parte - que 
somente pode ser o credor ou o devedor. Assim, o pedido 
formulado pelo devedor somente poderia ser para pagar 
o valor devido, e não para discutir a dívida já reconhecida 
por sentença transitada em julgado. 

Com respeito à legitimidade do devedor para 
instaurar a liquidação divergem as opiniões.

Segundo Fredie Didier Junior, o art. 570 do CPC 
permitia ao devedor iniciar a execução do título judi-

cial ou, segundo ele, a ação de consignação em paga-
mento. Entretanto, o mencionado dispositivo foi revogado 
pela Lei Federal 11.232/2005. Assim, retirou a legitimi-
dade do devedor para a instauração do procedimento 
de liquidação, que antes era conferida pelo art. 605, e 
que também foi revogado, cujo texto não foi inserido em 
nenhum outro dispositivo. O devedor que entender por 
tomar a iniciativa deve ajuizar ação de consignação em 
pagamento nos termos do art. 890 e seguintes do mesmo 
diploma legal (DIDIER JR., Fredie. BRAGA, Paula Sarno. 
OLIVEIRA, Rafael de. Curso de Direito Processual Civil, 
Salvador: Juspodovi, v. 2, 2007).

Já no entendimento de Araken de Assis, o art. 334 
do Código Civil assegura ao obrigado o direito de 
liberar-se da obrigação pela consignação; e o art. 475-J 
prevê uma multa ao vencido (dez por cento) sobre o valor 
fixado na condenação ou na liquidação. Existe, portanto, 
a possibilidade do interesse do devedor de liquidar o 
débito. Segundo ele, o devedor tem legitimidade para 
requerer a liquidação de sua dívida:

Entretanto, o vencido também exibe pretensão à liquidação. 
É obvio o interesse em solver a divida, forçadamente no caso 
de recusa (art. 334 do CC), e, para tal finalidade, impõe-se 
estabelecer seu valor. Aliás, o objetivo de promover o cumpri-
mento espontâneo do comando judiciário recebeu auxílio 
da multa do art. 475-J, caput. Todavia, a Lei 11.232/2005 
revogou as disposições que aludiam ao devedor na posição 
de liquidante. E há uma razão presumível para semelhante 
omissão. Tratando-se de dívida liquidável através de simples 
cálculos aritméticos, basta o vencido depositar a quantia 
reputada devida nos autos (os originais, na execução defi-
nitiva, ou os que se formarem para execução provisória), 
juntando a planilha a que se refere o art. 475-B, caput. Tal 
iniciativa gerará um incidente, a ser equacionado mediante 
decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento 
(art. 522, caput). Cabe ao juiz, comunicado o depósito, 
colher a manifestação do credor acerca da sua suficiência, no 
prazo de cinco dias. Do vitorioso concebem-se duas atitudes: 
a) concordar com o deposito, requerendo seu levantamento 
(art. 709, parágrafo único), hipótese em que o juiz extinguirá 
a execução; b) discordar do depósito, hipótese que o juiz 
decidirá conforme o art. 581, admitido o levantamento da 
parte incontroversa. A falta de pronunciamento do credor, no 
prazo de cinco dias, equivale a concordância. Por outro lado, 
mostrando-se necessária outra modalidade de liquidação 
(arbitramento ou artigos), o devedor exercerá tais preten-
sões na forma do procedimento adiante explicado. A hipó-
tese de o vencido pretender liquidar a dívida para solvê-la 
não se confunde com a legitimidade atribuída ao executado 
de liquidar os prejuízos sofridos com a execução provisória 
(art. 475-O, II). É que, nessa situação, seja parcial ou total 
o provimento do recurso pendente, o executado tornou-se 
titular de um contra crédito, e, portanto, liquidará por arbi-
tramento e assumirá a posição de credor (ASSIS, Araken de. 
Manual da execução,  11. ed., RT, 2007, p. 276).

Não resta dúvida de que a denominada “execução 
invertida” beneficia o credor diante da possibilidade de 
receber seu crédito com maior celeridade. Penso mesmo 
que poderá ser utilizada - e com sucesso -, desde que 
seja normatizada, inclusive para fins de imprescindível e 
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induvidosa adoção de um procedimento adequado, não 
sujeito à vontade individual do Magistrado.

Mas o que o agravante impugna é realmente a 
questão da possibilidade ou não das medidas de cele-
ridade adotadas pelo MM. Juiz da 7ª Vara da Fazenda, 
Dr. Carlos Donizetti F. Silva, como constou do relatório, se 
levado em linha de conta o princípio estrito da legalidade. 

A questão que se põe é controvertida. Até que 
ponto o Judiciário está preso ao princípio da legalidade 
estrita, nos moldes do constitucionalismo anterior a 1988, 
como quer o agravante? Ou, em outros termos, pode o 
Judiciário hoje, com o chamado neoconstitucionalismo, 
aplicar diretamente normas constitucionais para garantia 
da celeridade, ainda que com aparente agressão àquele 
princípio, embora prestigiando não o da legalidade 
estrita, mas o princípio da juridicidade? Na verdade, 
discute-se modernamente - com resposta predominante-
mente afirmativa - se o princípio da legalidade pode ser 
ampliado para agregar também o direito (as garantias 
constitucionais) ou ficar preso à legalidade inter partes e 
strictu sensu.

A sociedade exige do Judiciário uma justiça célere. 
O aspecto mais condenado na atuação do Judiciário 
brasileiro (vou ficar apenas no caso brasileiro) é exata-
mente o da morosidade, este “grande mal” imposto ao 
povo e à sociedade. Paradoxalmente, porém, qualquer 
tentativa de mudança é duramente criticada... como se 
fosse um mal maior que a morosidade (e sempre em 
nome da segurança jurídica). A discussão é construída 
geralmente em torno de “conceitos fluidos”, pois, de um 
modo geral, ninguém se preocupa em identificar o que é 
“princípio da legalidade”, o que é “segurança jurídica”, 
o que significa “morosidade”, o que significa “gestão de 
processos”, ou o que significam os novos métodos que 
a sociedade exige do Judiciário para que a morosidade 
seja extirpada.

O Estado deve propiciar a tutela jurisdicional em 
tempo útil e razoável. O direito à duração razoável do 
processo pode até não constituir sinônimo de celeri-
dade processual, como querem alguns, uma vez que 
compreende, evidentemente, jurisdição prestada em 
tempo razoável, mas sem sacrifício dos atos proces-
suais essenciais à defesa e aos valores processuais de 
ordem constitucional.

Analisemos o caso concreto, à luz, primeiro, 
das normas constitucionais, que são as que devem ser 
seguidas como farol para a aplicação das demais.

A Constituição orienta:

Art. 5º - LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, 
são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
[...]
Art. 93 - [...]
XII - A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado 
férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcio-

nando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juízes em plantão permanente; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
XIII - O número de juízes na unidade jurisdicional será propor-
cional à efetiva demanda judicial e à respectiva população; 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
XIV - Os servidores receberão delegação para a prática de 
atos de administração e atos de mero expediente sem caráter 
decisório; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004)
XV - A distribuição de processos será imediata, em todos os 
graus de jurisdição. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004)

O CPC, por sua vez, estabelece: 

Art. 3º Para propor ou contestar ação é necessário ter inte-
resse e legitimidade.
[...]
Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito 
alheio, salvo quando autorizado por lei.
[...]
Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de 
qualquer forma participam do processo: (Redação dada pela 
Lei nº 10.358, de 27.12.2001)
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - proceder com lealdade e boa-fé;
III - não formular pretensões, nem alegar defesa, cientes de 
que são destituídas de fundamento;
IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis ou desne-
cessários à declaração ou defesa do direito.
V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e 
não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de 
natureza antecipatória ou final. (Incluído pela Lei nº 10.358, 
de 27.12.2001)

Segundo a doutrina mais prestigiada:

A execução civil, dada a sua particularidade para a efetivi-
dade da tutela do direito material, constitui um ponto muito 
sensível quando o processo é posto à luz do direito funda-
mental à duração razoável. A omissão dilatória na prática dos 
atos executivos impede a tutela do direito no momento em que 
o direito já foi reconhecido, seja em decisão interlocutória - 
ao conceder tutela antecipatória - em sentença executável na 
pendência do recurso ou mesmo em sentença transitada em 
julgado, por isto, a dilação omissiva na execução, especial-
mente no caso das tutelas jurisdicionais prestadas com base 
nos artigos 461 e 461-A, é facilmente caracterizável como 
demora injustificada (Direito fundamental à duração razoável 
do processo - Luiz Guilherme Marinoni - Professor Titular de 
Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná). 
Disponível em http://portal.estacio.br/media/2654374/
artigo%205%20revisado.pdf - visitado em 26.4.2014).

Entretanto, o princípio da legalidade strictu sensu 
não porta mais a concretude intangível que havia antes 
de 1988. Assim: 

O neoconstitucionalismo, como um conjunto de transforma-
ções ocorridas no âmbito do direito constitucional contem-
porâneo, inaugurou nova fase na interpretação não só desse 
ramo do Direito, mas também de todos os demais ramos. 
A filtragem constitucional, aliada à ascensão da normativi-
dade dos princípios, permite uma releitura das normas que 
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regem a ação estatal em geral, e o princípio da legalidade 
em especial.
Nesse sentido, a legalidade administrativa representa hoje 
não mais a mera vinculação do administrador à lei, mas 
sim ao ordenamento jurídico como um todo e, em espe-
cial, à Constituição. De mera condição, a Constituição deve 
ser vista também como limite à atuação do administrador, 
gerando suas normas um poder-dever de implementação à 
Administração. Assim, a legalidade administrativa pode ser 
tratada como juridicidade.
Diante disso, pode-se afirmar que a Administração pode 
atuar ainda que na ausência de lei, para a implementação 
de certos interesses constitucionalmente consagrados e dos 
direitos fundamentais, haja vista a importância destes na 
estrutura constitucional, apresentando os últimos autêntica 
superioridade axiológica em relação às demais normas do 
ordenamento jurídico.
A ação estatal consoante diretamente as diretrizes constitu-
cionais tem em vista conferir a maior efetividade possível às 
normas constitucionais e, ao mesmo tempo, permite ao admi-
nistrador uma missão consentânea com as expectativas da 
coletividade. Dessa forma, tem-se, de um lado, a busca da 
maior satisfação possível dos direitos e garantias constitucio-
nais, sem que, de outro lado, haja violação às diretrizes basi-
lares da Administração Pública.
Não há, porém, violação ao conteúdo do princípio da juri-
dicidade, haja vista que, caso seja editada lei cuidando do 
assunto, esta terá preponderância à normatização administra-
tiva, em nome da precedência de lei (Neoconstitucionalismo 
e legalidade administrativa: a juridicidade administrativa e sua 
relação com os direitos fundamentais - Marco Antonio dos 
Santos Rodrigues - Procurador do Estado do Rio de Janeiro. 
O presente artigo foi inicialmente elaborado como tese apre-
sentada no XXXIII Congresso Nacional de Procuradores do 
Estado, ocorrido em outubro de 2007, tendo sido aprovado 
na referida ocasião, tendo sofrido pequenas alterações com 
relação ao seu original. Disponível em http://download.
rj.gov.br/documentos/10112/168750/DLFE-29280.pdf/
rev630309NeoconstitucionalismoPrincipiollegalidade.pdf).

Segundo essa orientação, 

a ação estatal consoante diretamente as diretrizes constitu-
cionais tem em vista conferir a maior efetividade possível às 
normas constitucionais e, ao mesmo tempo, permite ao admi-
nistrador uma missão consentânea com as expectativas da 
coletividade. Dessa forma, tem-se, de um lado, a busca da 
maior satisfação possível dos direitos e garantias constitucio-
nais, sem que, de outro lado, haja violação às diretrizes basi-
lares da Administração Pública. Não há, porém, violação ao 
conteúdo do princípio da juridicidade, haja vista que, caso 
seja editada lei cuidando do assunto, esta terá preponde-
rância à normatização administrativa, em nome da prece-
dência de lei (artigo acima cit. grifei).
A força normativa da Constituição permite ao Administrador, 
às vezes, abandonar o suporte fundante do direito 
Administrativo até então - a lei - para adicionar pelo menos 
mais duas colunas estruturais ao muro de arrimo da conduta 
estatal: o direito como um todo e a própria Constituição, 
tornando tríplice (e não singular) as raízes que dão suporte 
ao agir estatal (direito, constituição e lei). (este texto é meu), 
gerando, assim, ‘um novo parâmetro de vinculação do admi-
nistrador’. 

Em resumo, a ação administrativa - e a ação judicial 
em sequência - deixa de estar vinculada exclusivamente à 

lei e passa a estar fundada e estruturada na norma cons-
titucional, com a acentuada redução da importância 
do princípio da legalidade tradicional (ver, a propó-
sito, CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e auto-
nomia contratual nos contratos administrativos. Coimbra: 
Almedina, 1987, p. 20-32). 

Na visão dessa corrente, o apego irrestrito à legali-
dade conduz à consequência de que, ao invés de concre-
tizar a segurança jurídica, acabaria por enfraquecê-la.

Esta é, obviamente, uma questão de interpretação e 
de hermenêutica, da mais alta importância no campo do 
direito e da aplicação da justiça em nossos tempos.

Para Luís Roberto Barroso, 

toda interpretação é produto de uma época, de um momento 
histórico, e envolve os fatos a serem enquadrados, o sistema 
jurídico, as circunstâncias do intérprete e o imaginário de 
cada um (Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito 
constitucional brasileiro. In: Temas de direito constitucional. 
Tomo II. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 5).

Juarez Freitas também procura fornecer uma nova 
proposta para a legalidade administrativa, sustentando 
que a Administração sempre estará sujeita à lei. No 
entanto, quando se tratar da possibilidade de restringir ou 
prejudicar direitos, a Administração deve sujeitar-se a uma 
legalidade positiva, ao passo que quando a Administração 
estiver apenas conferindo prestações àqueles por ela tute-
lados, ou praticando atos de caráter privado, estará limi-
tada de forma mais tênue, pela legalidade em sua moda-
lidade negativa (FREITAS, Juarez. A interpretação sistemá-
tica do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004).

Charles Eisenmann enumera algumas formas de 
expressão da legalidade administrativa e Odete Medauar, 
adotando parte da concepção de Eisenmann, vislumbra 
gradações distintas na legalidade: é possível admitir 
a obediência à legalidade desde a mera atribuição de 
competência até a limitação legal ao conteúdo da atuação 
administrativa (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo 
Moderno. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005).

O Supremo Tribunal Federal já decidiu acerca do 
tema, ao analisar algumas vezes a efetividade direta das 
normas constitucionais:

I. Constituição: princípio da efetividade máxima e transição. 
1. Na solução dos problemas de transição de um para outro 
modelo constitucional, deve prevalecer, sempre que possível, 
a interpretação que viabilize a implementação mais rápida 
do novo ordenamento. II. Tribunal de Contas dos Estados: 
implementação do modelo de composição heterogênea da 
Constituição de 1988. A Constituição de 1988 rompeu com 
a fórmula tradicional de exclusividade da livre indicação dos 
seus membros pelo Poder Executivo para, de um lado, impor 
a predominância do Legislativo e, de outro, vincular a clien-
tela de duas das três vagas reservadas ao Chefe do Governo 
aos quadros técnicos dos Auditores e do Ministério Público 
especial. Para implementar, tão rapidamente quanto possível, 
o novo modelo constitucional nas primeiras vagas ocorridas a 
partir de sua vigência, a serem providas pelo chefe do Poder 
Executivo, a preferência deve caber às categorias dos audi-
tores e membros do Ministério Público especial: precedentes 
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na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ALTERAR A 
PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014. - Maurílio 
Gabriel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cuida-se de ação de 
oposição movida por Antenor Castro contra Walter Bruce 
da Fonseca, Elvira Cora Rojas de Fonseca, Berta Isabel 
Rojas Fonseca Jardim, Levy Palhares de Santana e Leila 
Mariana de Assunção Palhares.

Na sentença prolatada, a ilustre Juíza da causa 
“julgou improcedente o pedido de oposição” e condenou 
o vencido a pagar as custas e os honorários advocatícios, 
estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais).

Não foram conhecidos os embargos declaratórios 
ofertados pelo opoente.

Inconformado, Antenor Castro interpôs recurso de 
apelação pugnando pela aplicação, na espécie, dos 
“princípios da instrumentalidade e fungibilidade, princi-
palmente diante do caráter alimentar aplicado nas ques-
tões que buscam soluções para recebimento de honorá-
rios advocatícios”. 

Acrescenta que, “ainda que não impositiva a regra 
contida no art. 250 do CPC”, deve ela incidir neste caso.

Aduz que restou devidamente demonstrada nos 
autos “a legitimidade de receber 40% (quarenta por 
cento) do que vier na liquidação de sentença decorrente 
do Processo nº 701.99.017076-6 - ação sumaríssima de 
arbitramento de honorários, do mesmo e. Juízo, e ainda 
o reconhecimento do “seu direito de ter reservado em seu 
favor esse valor correspondente, fundado no acordo enta-
bulado naqueles autos”.

Ao final, o apelante pugna pelo provimento do 
recurso, julgando-se procedente o pleito inicial.

Em contrarrazões, os opostos batem-se pela manu-
tenção da sentença.

Por estarem presentes os pressupostos de admissibi-
lidade, conheço do recurso.

Preceitua o art. 56 do Código de Processo Civil que 
“quem pretender no todo ou em parte, a coisa ou o direito 
sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser profe-
rida a sentença, oferecer oposição contra ambos”.

Por consequência, a oposição só pode ser oferecida 
antes de ser prolatada a sentença de primeiro grau nos 
autos em que os opostos, como autor e réu, controvertem 
sobre a coisa ou o direito pretendido pelo opoente.

Discorrendo a respeito, Nelson Nery Júnior e Rosa 
Maria de Andrade Nery ensinam que 

a oposição é instituto de intervenção de terceiros que tem 
natureza jurídica de ação judicial de conhecimento ajuizada 
por terceiro (oponente) contra autor e réu (opostos), litiscon-
sórcio passivo necessário. Forma outra relação processual em 
processo alheio” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 

Intervenção de terceiros - 
Oposição - Oferecimento - Momento oportuno - 
Antes da prolação da sentença - Formulação do 
pedido - Ação em fase de execução - Interesse 

de agir - Ausência - Extinção do processo 
sem resolução de mérito

Ementa: Apelação. Oposição. Momento do ofereci-
mento. Antes da prolação da sentença nos autos da ação 
envolvendo os opostos. Inadequação do procedimento. 
Extinção do feito sem resolução do mérito. 

- A oposição só pode ser oferecida antes de ser prolatada 
a sentença de primeiro grau nos autos em que os opostos, 
como autor e réu, controvertem sobre a coisa ou o direito 
pretendido pelo opoente. 

- A inadequação do procedimento caracteriza a ausência 
de interesse de agir e conduz à extinção do feito sem reso-
lução de mérito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.08.222051-1/002 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Antenor Castro, em 
causa própria - Apelados:  Berta Isabel Rojas Fonseca 
Jardim e outros - Relator: DES. MAURÍLIO GABRIEL 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara 
Cível  do Tribunal de Justiça do Est ado de Minas Gerais, 

do Supremo Tribunal Federal (Supremo Tribunal Federal, 
ADIMC 2596, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, publ. DJ 27, de 
setembro de 2002).

Concluindo, a aplicação da lei em casos concretos 
pode ser relativizada e não se identifica mais (de forma 
absoluta) com a noção de justiça, estando os valores 
consagrados pela Constituição postos como fundamento 
de todo o ordenamento jurídico. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provi-
mento ao recurso, determinando o prosseguimento da 
execução tal como consta da orientação judicial impug-
nada. Recomenda-se, entretanto, que seja conferido ao 
Estado de Minas Gerais - devedor - um prazo máximo 
para a realização de depósito, sob pena de retorno dos 
autos à forma tradicional de execução. 

Sem custas recursais. 

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES BELIZÁRIO DE LACERDA e 
PEIXOTO HENRIQUES.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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por cento) da liquidação de sentença, decorrente do 
Processo nº 701.99.017076-6 - Ação Sumaríssima de 
Arbitramento de Honorários”.

Todavia, conforme se infere dos autos, a referida 
ação sumaríssima já se encontra em fase de execução 
de sentença, o que torna inadmissível o ajuizamento da 
presente oposição, nos termos do art. 56 do Código de 
Processo Civil.

A inadequação do procedimento caracteriza a 
ausência do interesse de agir e conduz à extinção do 
feito sem resolução de mérito, e não à improcedência do 
pleito inicial.

Por isso, deve ser, de ofício, alterada a parte dispo-
sitiva da sentença que concluiu pela improcedência 
do pedido.

Com estas considerações, nego provimento ao 
recurso. De ofício, altero a parte dispositiva da sentença, 
que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto e por 
tudo mais que dos autos consta, julgo extinta a oposição, 
sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de 
agir, na conformidade do inciso VI do art. 267 do Código 
de Processo Civil”.

Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES TIAGO PINTO e PAULO MENDES. 

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 
E, DE OFÍCIO, ALTERARAM A PARTE DISPOSITIVA 
DA SENTENÇA.

. . .

de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante. 9. ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 238).

E acrescentam: 

São exigidos os seguintes requisitos para o ajuizamento 
da oposição: a) que haja litispendência; b) que o opoente 
deduza pretensão contra autor e réu ao mesmo tempo; c) que 
os fundamentos de seu pedido (causa petendi) sejam dife-
rentes do fundamento do pedido do autor; d) que o juiz da 
causa (CPC 109) seja competente em razão da matéria para 
julgar a oposição; e) que seja deduzida antes da sentença 
de primeiro grau. Como é ação judicial, deve o opoente 
preencher as condições da ação e os pressupostos proces-
suais para que possa receber sentença de mérito no julga-
mento da oposição” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa 
Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. Editora Revista dos Tribunais, 
p. 238/239).

Humberto Theodoro Júnior, após esclarecer que 
a “oposição pode ocorrer sob a forma de intervenção 
no processo (art. 59), ou de ação autônoma (art. 60)”, 
observa que se dá “a primeira quando o pedido do 
opoente é ajuizado antes da audiência de instrumento e 
julgamento” e que a segunda “se verifica após iniciada 
a audiência, mas sempre antes do trânsito em julgado 
da sentença” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso 
de direito processual civil. 52. ed. Editora Forense, v. I, 
p. 133).

Idênticas são as conclusões de Daniel Amorim 
Assumpção Neves:

Diz o art. 56 do CPC que a oposição só pode ser oferecida 
até a prolação da sentença. Doutrina minoritária entende 
que a restrição legal não é legítima, admitindo a propositura 
da oposição até o trânsito em julgado da decisão proferida 
na ação já existente entre autor e réu. O entendimento é a 
meu ver equivocado, porque não se pode confundir o direito 
de ação com o direito de oferecer oposição, não havendo 
nenhuma ilegalidade na restrição à prática de determinado 
ato - oferecimento da oposição - a partir de um determinado 
momento procedimental - prolação da sentença.
É claro que, mesmo após a sentença, o direito de ação 
do terceiro continua a existir, e esse direito realmente a 
lei processual não pode afastar, mas nesse caso não mais 
haverá oposição, mas uma demanda independente proposta 
por um autor contra dois réus em litisconsórcio, que no caso 
já discutem em outro processo já sentenciado o direito ou 
coisa que será objeto dessa ação. São duas as consequên-
cias práticas: não haverá ‘distribuição por dependência’, 
devendo a ação ser distribuída livremente, porque nesse caso 
não há mais que falar em reunião de demandas em razão da 
conexão e não há previsão legal que exija essa distribuição 
dirigida; além disso, não cabe o sobrestamento do procedi-
mento da ação originária, previsto no art. 60 do CPC, até 
porque a inutilidade dessa paralisação é evidente diante 
do propósito do sobrestamento (NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção. Manual de direito processual civil. 3. ed. Editora 
Método, p. 234). 

Na espécie em exame, pretende o opoente 
receber a quantia correspondente a “40% (quarenta 

Usucapião especial urbana - Prescrição 
aquisitiva - Aquisição onerosa do bem - Animus 

domini - Ausência - Assistência judiciária - 
Concessão de ofício - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Usucapião especial urbana. 
Existência de contrato de compra e venda. Ausência de 
animus domini. Improcedência do pedido. Concessão de 
justiça gratuita de ofício. Impossibilidade. 

- O simples fato de as autoras terem adquirido onerosa-
mente o imóvel usucapiendo, por si só, afasta o ânimo de 
dono necessário ao êxito em qualquer das modalidades 
de prescrição aquisitiva.

- A concessão do benefício da assistência judiciária 
gratuita depende de pedido expresso da parte interes-
sada, nos termos da Lei nº 1.060/50, sendo incabível 
o deferimento, de ofício, da benesse à parte que não 
a requer.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.08.443388-8/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Mafalda Anunciata 
Crosara Santos - 1º Apelante: Maria Oranides Crosara 
e outra - 2º Apelante: Espólio de José Gabriel da Silva 
repr. pelos herdeiros, Maria José Silva, Almerinda da 
Silva, Delfino Gonçalves, Miguel Silva, José Gabriel Silva 
Filho, João Batista Silva, Lúcia Joana de Jesus, Jeny da 
Silva, Jandira Joana Silva dos Passos - Apelados: Miguel 
Silva, Maria Oranides Crosara e outra, Maria José Silva, 
Mafalda Anunciata Crosara Santos, Espólio de José 
Gabriel da SILVA repr. pelos herdeiros, Lúcia Joana de 
Jesus, Jandira Joana Silva dos Passos, João Batista Silva, 
Almerinda da Silva, Delfino Gonçalves, José Gabriel 
Silva Filho, Jeny da Silva - 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 PRIMEIRO RECURSO E DAR 
PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2014. - Valdez Leite 
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de 
recursos de apelação interpostos contra a sentença de 
f. 232/236, proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível 
da Comarca de Uberlândia, nos autos de uma ação 
de usucapião manejada por Maria Oranides Crosara e 
outra em face de José Gabriel da Silva e outro, que julgou 
improcedente o pedido inicial. 

Consubstanciando seu inconformismo nas razões 
de f. 239/243, buscam as apelantes (Maria Oranides 
Crosara e outra) a reforma da sentença, afirmando 
que foram imitidas na posse do imóvel usucapiendo 
no ato da assinatura do contrato de compra e venda. 
Ressaltaram que não efetuaram o pagamento integral 
do que restou pactuado porque os apelados não têm 
como efetuar a transferência do bem porque este não se 
encontra registrado.

De outro lado, também inconformado, Espólio de 
José Gabriel da Silva interpôs recurso de apelação às 
f. 244/248, alegando que a condenação ao pagamento 
dos honorários não poderia ter sido suspensa porque não 
foi formulado nenhum pedido nesse sentido pelas autoras. 

Sustentou que os honorários foram arbitrados em 
valor ínfimo, devendo este ser majorado. 

Foram apresentadas contrarrazões às f. 251/255. 
É o relatório em resumo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço dos recursos. 

Inicialmente, observo que as primeiras recorrentes 
manifestam inconformidade com a sentença que julgou 
improcedente pedido para aquisição do imóvel descrito 
na inicial através da usucapião. 

Contudo, a meu ver, não merece prosperar o 
recurso. 

Ora, a usucapião especial urbana é aquela especi-
ficamente destinada à posse superior a cinco anos, sobre 
imóvel de até 250m², desde que seja a única propriedade 
do usucapiente.

Tal possibilidade de aquisição originária do domínio 
foi incluída na legislação infraconstitucional somente 
com o advento do Código Civil de 2002, o qual trouxe, 
em seu art. 1.240, previsão semelhante à constante 
na Constituição Federal, contemplando aqueles sem 
moradia própria.

Sobre os requisitos da usucapião especial urbana, 
lição de Arnaldo Rizzardo: 

a) duração da posse pelo prazo de cinco anos; b) posse inin-
terrupta e sem oposição, com ânimo de dono; c) localização 
da área em zona urbana do Município; d) extensão superficial 
do imóvel em até duzentos e cinquenta metros quadrados; 
e) a sua utilização para a moradia própria do possuidor 
ou da família; f) não ser o possuidor proprietário de outro 
imóvel urbano ou rural, sem significar que não possa ter sido 
proprietário em época anterior (RIZZARDO, Arnaldo. Direito 
das coisas: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 298).

Na hipótese, verifica-se que as autoras, ora 
primeiras apelantes, afirmaram que celebraram contrato 
de compra e venda que tinha como objeto o imóvel 
da presente ação, pacto este que não foi devidamente 
cumprido porque o réu deixou de efetuar a transferência 
do bem uma vez que este não possuía registro em qual-
quer cartório. 

Ocorre que o simples fato de as autoras terem 
adquirido onerosamente o imóvel, por si só, já afasta 
o ânimo de dono necessário ao êxito em qualquer das 
modalidades de prescrição aquisitiva.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado: 

Apelação cível. Promessa de compra e venda. Imóvel. 
Rescisão de contrato. Sentença extra petita. Inexistência. - 
Demonstrada a relação direta entre os pedidos veiculados 
na inicial e a sentença, não há falar em excesso na decisão. 
Preliminar rejeitada. Prescrição. Inocorrência. - Incidência do 
prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CCB, a 
contar da entrada em vigor do novo Código, tendo em vista 
se tratar de relação obrigacional e, portanto, direito pessoal. 
Prescrição não alcançada. Mérito. Alegação de quitação não 
comprovada. - Cópias dos recibos juntadas nos autos que 
demonstram o pagamento de 23 prestações, das 48 contra-
tadas. - Inadimplemento das demais 25 parcelas ajustadas. 
Descabida a exceção de usucapião arguida pela compromis-
sária, porquanto a aquisição onerosa do imóvel e posterior 
inadimplemento afastam o ânimo de dono, necessário a qual-
quer modalidade de prescrição aquisitiva. Sentença confir-
mada. Rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provi-
mento ao recurso (TJRS, AC n. 70037268174, 18ª Câmara 
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Indenização - Dano moral - Exame de 
translucência nucal - Diagnóstico não 

conclusivo - Erro de diagnóstico - Inexistência - 
Clínica de imagem - Responsabilidade objetiva - 
Lei nº 8.078/90 - Falha na prestação do serviço - 
Ausência de prova - Médico - Responsabilidade 

subjetiva - Ato lesivo - Dano - Ausência 
de nexo causal - Diagnóstico preciso - 

Necessidade de outros exames - Desídia do 
paciente - Dever de indenizar - Ausência

Ementa: Apelação cível. Prescrição. Preclusão. 
Responsabilidade civil. Clínica de imagem. Médica. 
Translucência nucal. Síndrome de Down. 

- Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, 
analisada em decisão contra a qual não foi interposto 
nenhum recurso, faz coisa julgada, impedindo a reapre-
ciação do tema em segundo grau de jurisdição.

Cível, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. em 25.08.2011) - 
grifo meu. 

A respeito do tema, valho-me novamente dos ensi-
namentos de Arnaldo Rizzardo:

[...] Em primeiro lugar, há de configurar-se como posse com 
animus domini a própria para o usucapião. A pessoa que 
mantém a posse deve exercê-la em seu nome próprio ou 
pessoal, com a intenção de dono. É a preponderância do 
elemento animus, ou intenção, da teoria subjetiva de Savigny. 
O possuidor deve ter a coisa para si, ou seja, animus rem 
sibi habendi. Salienta Ulderico Pires dos Santos (Usucapião 
- doutrina, jurisprudência e prática, p. 19): ‘Como é notório, 
todo aquele que sabe que a coisa não lhe pertence não é 
detentor da posse ad usucapionem, porque esta exige animus 
domni. Quer dizer: se o possuidor não fizer a prova de que 
possui o imóvel como seu, não há que se cogitar de usuca-
pião porque a posse sem a intenção de dono não auto-
riza a declaração de domínio’ (RIZZARDO, Arnaldo. Direito 
das coisas: Lei nº 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 265-266). 

Desse modo, não há de se falar em posse das 
autoras com animus domini para o fim de configuração 
de usucapião.

Ademais, não cuidaram as autoras de comprovar 
não serem proprietárias de outro imóvel, pressuposto 
indispensável ao instituto, que visa à proteção das pessoas 
sem moradia.

Estes fatos, ausência de ânimo de dono e falta da 
comprovação de propriedade de outro imóvel, desauto-
rizam o reconhecimento da usucapião em benefício das 
demandantes. 

No que tange ao segundo recurso, da análise 
dos autos, verifica-se que o magistrado de origem 
concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita às 
autoras, mesmo sem que tenha havido qualquer pedido 
nesse sentido.

Ocorre que a concessão do benefício da assistência 
judiciária gratuita depende de pedido expresso da parte 
interessada, nos termos da Lei nº 1.060/50, sendo inca-
bível o deferimento, de ofício, da benesse à parte que não 
a requer. Ademais, não há nos autos qualquer compro-
vação da impossibilidade de arcar com tal ônus.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do 
STJ: 

Previdenciário e processual civil. Agravo regimental em 
recurso especial. Impossibilidade de análise de matéria 
de cunho constitucional. Assistência judiciária gratuita. 
Concessão de ofício. Impossibilidade. Inexigibilidade da 
devolução de valores recebidos por força de decisão judi-
cial posteriormente modificada. Inaplicabilidade, no caso, da 
cláusula de reserva de plenário. 1 - A análise de matéria de 
cunho constitucional é, por força do art. 102, III da Carta 
Maior, exclusiva da Suprema Corte, sendo, portanto, vedado 
a este Superior Tribunal de Justiça conhecer da suposta infrin-
gência, ainda que para fins de prequestionamento. 2 - É 
vedado ao juiz conceder ex officio o benefício de assistência 
judiciária gratuita, sem que haja pedido expresso da parte a 
esse respeito. 3. Em face da boa-fé do segurado que recebeu 

o aumento do valor do seu benefício por força de decisão 
judicial, bem como em virtude do caráter alimentar dessa 
verba, mostra-se inviável impor ao beneficiário a restituição 
das diferenças recebidas, por haver a decisão sido reformada 
ou por outra razão perdido a sua eficácia. 4. Não há que 
se falar em declaração de inconstitucionalidade do art. 115 
da Lei nº 8.213/91, uma vez que, no caso, apenas foi dado 
ao texto desse dispositivo interpretação diversa da preten-
dida pelo INSS. 5. Agravos regimentais desprovidos (AgRg no 
REsp 1095857/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
Quinta Turma, 16.12.2010). 

Por fim, quanto ao valor dos honorários, não merece 
qualquer reparo nesse ponto a sentença de primeiro grau, 
uma vez que arbitrado em conformidade com o disposto 
nos §§ 3º e 4º, do CPC, e com o princípio da razoabili-
dade. 

Diante do exposto, nego provimento ao primeiro 
recurso e dou provimento parcial ao segundo, apenas 
para afastar a suspensão da exigibilidade de pagamento 
dos ônus de sucumbência imposta às autoras. 

Custas do primeiro recurso pelas apelantes e 
do segundo em 50% por cada uma das partes, ressal-
vando-se quanto ao segundo apelante o disposto no 
art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EVANGELINA CASTILHO DUARTE 
e ROGÉRIO MEDEIROS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO 
PRIMEIRO RECURSO E DERAM PROVIMENTO PARCIAL 
AO SEGUNDO.

. . .
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ausência de informação concernente à imprevisão do 
exame. Reitera a alegação de que questionou a médica 
sobre a saúde dos bebês, tendo esta lhe respondido que 
não havia nenhum problema. Assevera que o exame 
deveria fazer clara menção quanto a sua margem de 
erro, situação não verificada na espécie. Discorre sobre a 
responsabilidade objetiva da clínica em relação ao erro 
de diagnóstico. Requer a condenação das rés em indeni-
zação por dano moral.

Contrarrazões às f. 258/264.
Relatei.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Prejudicial de mérito - prescrição.
Extrai-se dos autos ter sido a prejudicial de pres-

crição rejeitada em despacho saneador proferido às 
f. 136 e que transitou livremente em julgado.

Assim, a questão se encontra preclusa e não pode 
ser novamente apreciada pelo Poder Judiciário. Nesse 
sentido, confira-se:

Apelação cível. Ação de rescisão de contrato. Agravo retido. 
Não conhecimento. Preclusão. Legitimidade passiva configu-
rada. Compra e venda de imóvel. Descumprimento compro-
vado. Rescisão. Possibilidade. Restituição das partes ao 
status quo ante. Perdas e danos. Não comprovação. Danos 
morais não configurados. Litigância de má fé. Não ocor-
rência. Situação que não se enquadra no disposto do art. 17 
do CPC. - Sendo o agravo retido interposto contra despacho 
sem conteúdo decisório, que apenas determinou a intimação 
das partes para especificação de provas, não há como 
conhecê-lo. Sendo a preliminar de coisa julgada e a prejudicial 
de mérito de prescrição devidamente analisadas e afastadas 
pelo julgador singular no saneador, decorrendo o prazo sem 
que a parte tivesse oportunamente se insurgido, interpondo 
o recurso cabível, resta impossibilitada a reapreciação no 
presente estágio processual, ainda que se trate de matérias de 
ordem pública. [...] (Apelação Cível nº 1.0024.07.566676-
8/001, Relator Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara 
Cível, j. em 18.04.2013, p. em 26.04.2013) (grifamos).

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de 
mérito de prescrição.

Mérito.
Data venia, no caso em tela, não merece qualquer 

reparo a decisão atacada, uma vez que inocorrente o 
defeito na prestação de serviço ou o erro de diagnóstico 
pelos apelados, consoante as razões a seguir alinhadas.

Inicialmente, destaque-se que a responsabilidade 
dos hospitais e clínicas médicas, a partir da vigência 
da Lei nº 8.078/90, passou a ser objetiva, levando em 
conta que são fornecedores de serviços, devendo, assim, 
responder independentemente de culpa pelo serviço defei-
tuoso prestado ou posto à disposição do consumidor.

A propósito do tema, preleciona Sergio Cavalieri 
Filho (Programa de responsabilidade civil, 5. ed., 2ª 
tiragem, p. 382):

- Enquanto a responsabilidade das clínicas médicas, a 
partir da vigência da Lei nº 8.078/90, passou a ser obje-
tiva, levando em conta que são fornecedores de serviços, 
a do médico é subjetiva, sendo imprescindível para sua 
caracterização a comprovação do nexo de causalidade 
e da culpa.

- O exame de translucência nucal não é específico para 
o diagnóstico da síndrome de Down, pois apenas aponta 
para um maior ou menor risco da alteração cromos-
somática. Assim, mesmo verificada medida menor do 
que 2,5 mm, existe a possibilidade de o bebê possuir a 
síndrome, mostrando-se inviável a responsabilização da 
clínica ou da médica que realizou o exame, mormente 
porquanto a responsabilidade pela interpretação do resul-
tado é da médica assistente da gestante, que requereu 
a ultrassonografia.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.09.565027-4/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: E.M.F.B. - Apelados: 
Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento e outro, 
A.M.R.M. - Relator: DES. ESTÊVÃO 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, em REJEITAR A 
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014. - Estêvão 
Lucchesi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ESTÊVÃO LUCCHESI - Cuida-se de ação de 
indenização por danos morais proposta por E.M.F.B. em 
desfavor de Centro Médico de Diagnóstico e Tratamento 
e A.M.R.M. Na inicial, a autora alega que fez exame de 
ultrassonografia na clínica ré, tendo sido atendida pela 
médica segunda requerida, que, questionada acerca das 
condições do feto, notadamente sobre a possibilidade de 
nascimento de criança com síndrome de Down, respondeu 
que tudo corria bem e que os bebês eram perfeitos.

No entanto, após o nascimento, verificou-se que 
uma das crianças possuía síndrome de Down, situação 
ensejadora de reparação por dano moral pela má pres-
tação do serviço, pois a autora não teve tempo de se 
preparar para receber uma criança especial.

Alega que o resultado foi errôneo ao não constatar 
a síndrome, bem como não ter sido alertada quanto a 
possíveis erros e falhas no referido exame.

Após regular tramitação do feito, proferiu-se 
sentença julgando improcedente o pedido inicial, ao 
fundamento de que o exame abarca margem de erro.

Inconformada, a autora aviou recurso de apelação, 
discorrendo sobre a má prestação do serviço e sobre a 
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[...] Não resultando provadas a imprudência ou imperícia ou 
negligência, nem o erro grosseiro, fica afastada a responsa-
bilidade dos doutores em Medicina, em virtude mesmo da 
presunção de capacidade pelo diploma obtido após provas 
regulamentares (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 
brasileiro: responsabilidade civil. 8. ed. aum. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 1994, v. 7, p. 203).

Pois bem. 
Na espécie, não restou comprovada a falha na 

prestação do serviço pela clínica e nem a responsabili-
dade da médica que realizou o exame.

A autora, a pedido de sua médica assistente, Dra. 
Rosely Bianco, dirigiu-se à clínica (primeira ré) para 
realizar uma ultrassonografia obstétrica, exame genérico 
das condições da gestação, conforme se vê do resultado 
de f. 18, assinado pela médica (segunda ré). 

No referido exame, realizou-se a medição da circun-
ferência nucal dos fetos, denominada de ‘translucência 
nucal’, encontrando em ambos a medida de 1,5 mm.

O documento de f. 88 explica tratar-se de exame 
genérico, que apenas define o risco ou não do diagnós-
tico, senão vejamos:

A translucência nucal (ou TN) é uma medida realizada na 
região da nuca do feto. Esta medida ajuda a estimar o risco 
do feto ter algumas doenças, entre elas a Síndrome de Down 
e as cardiopatias congênitas. 
[...]
A medida da translucência nucal não é um teste de diagnós-
tico, ela apenas define qual grupo tem alto ou baixo risco. 
Para diagnosticar se o feto tem, por exemplo, a Síndrome de 
Down, deverá ser realizada uma biópsia de vilosidades coriô-
nicas ou amniocentese [...] (f. 88/90) (grifamos).

É nessa linha que, ainda que o exame verifique 
características normais ou anormais da medida, nem uma 
e nem outra podem gerar a conclusão, firme, no sentido 
da ocorrência ou não da síndrome. Confira-se:

Lembre-se sempre que o exame avalia apenas o risco e não 
faz o diagnóstico. Isto significa que um exame ‘normal’ não 
garante que o bebê é normal, apenas significa que o risco 
para a síndrome de Down é baixo. Da mesma forma um 
exame ‘alterado’ informa que o risco é alto, porém mesmo 
quanto a translucência nucal está aumentada encontramos 
fetos normais (f. 90) (grifamos).

No mesmo sentido:

Aproximadamente 75% dos fetos portadores da síndrome 
de Down (trissomia do 21) possuem a translucência nucal 
aumentada. Portanto a translucência nucal de espessura 
normal (abaixo de 2,5 mm de espessura) não exclui a possibi-
lidade de síndromes fetais (f. 62) (grifamos).

E, ainda, corroborando:

Por outro lado, alguns bebês com Síndrome de Down ou 
outras alterações cromossômicas podem apresentar trans-
lucência nucal normal. Assim, deve ficar claro que a trans-
lucência nucal aumentada requer o diagnóstico pré-natal, 
mas que mesmo uma medida abaixo de 2 mm nunca pode 

Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de 
serviços, e, como tais, respondem objetivamente pelos danos 
causados aos seus pacientes. [...]
É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se 
como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, 
que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas 
decorrente de um defeito do serviço.
Essa responsabilidade, como se constada do próprio texto 
legal, tem por fundamento ou fato gerador o defeito do 
serviço, que, fornecido ao mercado, vem dar causa a um 
acidente de consumo. ‘O serviço é defeituoso, diz o § 1º do 
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não 
fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 
entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os 
riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que 
foi fornecido’. 
Trata-se, como se vê, de uma garantia de que o serviço será 
fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido 
o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor 
responde por ele simplesmente porque lançou no mercado 
um serviço com defeito.

Segue o mestre, à f. 383, dizendo:

E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor 
tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse 
defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, 
o defeito é presumido porque o Código diz - art. 14, § 3º, I - 
que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar 
- ônus seu - que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente 
não teve por causa um defeito do serviço.

Logo, tal responsabilidade é afastada sempre 
que comprovada a inexistência de defeito na prestação 
do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, ou de 
terceiro, ex vi do art. 14, § 3º, do CDC.

Por outro lado, a responsabilidade civil do médico 
é subjetiva. Para sua caracterização, imprescindível a 
comprovação do nexo de causalidade entre o ato lesivo e 
a culpa em qualquer de suas modalidades.

Assim, a responsabilidade civil do médico é aquela 
resultante do seu dever de reparar os danos causados 
aos pacientes, no exercício da profissão. Nas palavras de 
Rui Stoco:

Vemos, portanto, que o direito civil pátrio abraçou total-
mente a teoria da culpa no que diz respeito à responsabili-
dade médica. Sendo assim, terá a vítima do dano que provar 
a imprudência, a negligência e a imperícia do profissional 
para ser plenamente ressarcida. [...] a atividade médica tem 
de ser desempenhada da melhor maneira possível com a dili-
gência necessária e normal dessa profissão para o melhor 
resultado, mesmo que este não seja conseguido. O médico 
deve esforçar-se, usar de todos os meios necessários para 
alcançar a cura do doente, apesar de nem sempre alcançá-la 
(STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação 
jurisprudencial. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 172-175).

Sobre a matéria, importante citar também a lição de 
Maria Helena Diniz:



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 45-238, abr./jun. 2014 |        237

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Tratando-se, portanto, de uma obrigação na qual 
se presta um serviço médico com a utilização do conhe-
cimento técnico e dos recursos disponíveis para a reali-
zação do exame, não demonstrada a falta de perícia ou 
imprudência da médica ou da clinica na realização dos 
procedimentos, não há como responsabilizá-las. 

Com efeito, não há qualquer evidência de culpa das 
recorridas ao longo do procedimento a que foi subme-
tida a autora. Assim, não evidenciada a ilicitude decor-
rente de um ato contrário ao direito exercido por impru-
dência, imperícia ou negligência com causação de dano 
a alguém (art. 186 do CC), tratando-se, na origem, de 
análise de hipótese de ilicitude a partir de uma obrigação 
de meio a ser observada pelas demandadas, cumpre se 
afastar a pretensão indenizatória exposta na inicial. 

Outrossim, a prova produzida nos autos não conse-
guiu demonstrar a ocorrência do nexo causal. É que o 
nexo de causalidade restou inconclusivo, não restando 
evidenciado sequer um diagnóstico clínico preciso, pois, 
na verdade, o exame não fez qualquer referência negativa 
ou positiva a respeito da síndrome de Down, se limitando 
a apresentar as características verificadas na gestação. 

Evidencia-se, portanto, a inocorrência de nexo de 
causalidade entre o procedimento realizado e o suposto 
dano sofrido, circunstância jurídica, por consequência, 
suficiente a afastar a pretensão reparatória. 

Nesse sentido alinham-se os seguintes julgados:

Responsabilidade civil. Dano material e moral. Exame labo-
ratorial. Defeito na prestação do serviço. Cerceamento de 
defesa. Inocorrência. Art. 14, §3º, Lei nº 8.078/90. Erro 
na conclusão do diagnóstico. Inocorrência. I - O juiz é o 
destinatário da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade 
de outros elementos para formar seu convencimento. Ao 
entender que a lide está em condições de julgamento, sem 
dilação probatória, a prolação da sentença constitui obri-
gação. II - O art. 14, §3º, da Lei nº 8.078/90 regula hipó-
tese de inversão do ônus da prova, incumbindo ao prestador 
de serviço provar a excludente de sua responsabilidade. III 
- Se o réu logrou êxito em provar a inexistência de defeito 
na prestação do serviço, a excludente de sua responsabili-
dade está configurada. IV - Negou-se provimento ao recurso 
(TJDFT. Apelação Cível 20060110123899, Relator Des. José 
Divino de Oliveira, j. em 11.05.2011).

Responsabilidade civil. Estudo citogenético. Gestação. 
Amniocentese. Alteração cromossômica no feto. Alegada 
anomalia não confirmada no nascimento. Danos morais. 
Ausência de erro. - Não obstante o incontestável sofrimento 
dos autores à vista do resultado do exame efetivado, que ates-
tava anomalia genética, compatível com síndrome de Down, 
conclusão extraída à vista dos cromossomos estampados, do 
fato não resulta responsabilidade do laboratório, ou médica 
responsável, haja vista que não se evidenciou erro na análise. 
Com efeito, o exame foi corretamente realizado e suas 
conclusões foram roboradas pela prova pericial, mormente 
porque, como destacado na perícia, a interpretação, orien-
tação e solicitação de maiores investigações competia ao 
médico que acompanhava a gestação, sendo inconteste 
que o exame foi solicitado pelo profissional que atendia a 
gestante. O que se viu da prova pericial e que certamente 
era e é desconhecido pelos leigos, é que a alteração cromos-

dispensar o diagnóstico genético pré-natal se já existe qual-
quer outro fator de risco, como a idade materna acima dos 
35 anos, cromossomopatia em gravidez anterior, alteração 
cromossômica no casal etc. Em suma, a translucência nucal 
aumentada é um alerta do problemas, mas o fato de a 
medida estar nos limites normais não deve ser interpretado 
como ausência de risco (f. 67/68).

Ora, tratando-se de exame não conclusivo, 
afasta-se a alegação de erro no diagnóstico, valendo 
ressaltar que os artigos médicos juntados aos autos são 
todos na mesma linha.

Nesse passo, precisa a observação de Hamid Charif 
Bdine Júnior de que “os laboratórios não terão respon-
sabilidade indenizatória, pela imprecisão do resultado, 
quando a ciência e seus elementos disponíveis não permi-
tirem a certeza a que se visa” (BDINE JÚNIOR, Hamid 
Charif. Responsabilidade pelo diagnóstico. In: SILVA, 
Regina Beatriz Tavares da (Coord). Responsabilidade 
civil na área da saúde. Ed. Saraiva, Série GVlaw, 2007, 
p. 103).

Ademais, conforme fartamente demonstrado nos 
autos e em pesquisa a diversos artigos médicos sobre o 
tema, essa medição não é o exame específico utilizado 
para a aferição de síndrome de Down, sendo certo que 
alguns exames associados podem indicar risco maior da 
síndrome. 

Em artigo apresentado pela própria autora, essa 
questão é esclarecida, senão vejamos:

TN não deve substituir os exames séricos de segundo trimestre 
até que maiores comparações da performance destas duas 
técnicas estejam disponíveis. O screening sérico deve ser 
recomendado mesmo que a TN revele um baixo risco de S. 
de Down. Até que os dois testes possam ser integrados de 
maneira a oferecer uma estimativa de risco única, é impor-
tante esclarecer às mulheres que uma sequência de screenings 
resulta em um risco cumulativo aumentado de falso-positivo. 
Isto pode gerar um aumento do número de testes invasivos 
e, consequentemente, maior perda de fetos normais (f. 132).

Seguindo essas pegadas:

A ultrassonografia genética do segundo trimestre, após o 
rastreamento combinado do primeiro trimestre, pode aumentar 
a detecção de trissomia do 21, às custas do aumento das 
taxas de rastreamento positivo (f. 102) (grifamos).

No caso, ao que parece, a apelante realizou apenas 
um exame, não cuidando de demonstrar sua diligência no 
sentido de investigar com afinco a possibilidade de exis-
tência da síndrome que lhe afligia, de forma que agora 
não pode imputar sua desídia aos apelados. 

Noutro passo, importante observar que a médica 
ré foi responsável exclusivamente por realizar o exame, 
a pedido da médica assistente da autora (Dra. Rosely 
Bianco), sendo certo que o responsável pela interpretação 
do resultado obtido na ultrassonografia é o profissional 
que acompanha a gestante, conhece seu histórico e tem 
acesso aos demais exames.
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ou laboratoriais e, principalmente, à luz da avaliação 
clínica do médico que assiste o paciente.

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de 
mérito de prescrição e nego provimento ao recurso, rati-
ficando a sentença de lavra da Juíza de Direito Ivone 
Campos Guilarducci Cerqueira.

Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigibi-
lidade nos termos da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES MARCO AURELIO FERENZINI e 
VALDEZ LEITE MACHADO.

Súmula - REJEITARAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO E 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

sômica não induz necessariamente às alterações físicas e 
mentais que comumente acompanham e fisicamente identi-
ficam os portadores da síndrome de Down, tanto que, como 
destacado pela perita, muitos são os portadores de alterações 
que nunca serão conhecidas ou poderão vir a ser apenas 
em casos de investigação genética, algumas vezes refletidas 
apenas em dificuldades reprodutivas. E o grau da alteração 
evidenciada como mosaicismo demandava a realização 
de exames complementares. Ausente erro, não há falar em 
responsabilidade civil. Apelação desprovida (Apelação Cível 
nº 70030931901, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relatora Des.ª Marilene Bonzanini, j. em 20.01.2010).

Assim, o exame de ultrassom, bem como os demais 
exames de imagem, não constitui prova inconteste para 
se firmar diagnóstico, devendo ser sempre avaliado em 
conjunto com demais exames, sejam eles físicos, clínicos 

. . .
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Jurisprudência Criminal

Júri - Homicídio qualificado - 
Materialidade - Indícios de autoria - 

Pronúncia - Juízo de admissibilidade da 
acusação - In dubio pro societate - Prevalência - 
Prova pericial - Apreciação - Discricionariedade 

do juiz - Indeferimento - Cerceamento de defesa - 
Ausência - Nulidade - Não ocorrência  - Laudo 
pericial - Juntada posterior  -  Possibilidade -  

Impronúncia - Inadmissibilidade

Ementa: Júri. Homicídio. Preliminar. Não apreciação de 
pedido de produção de prova pericial. Nulidade. Inocor-
rência. Impronúncia. Inadmissibilidade. Prova da materia-
lidade. Indícios suficientes de autoria. Prevalência do prin-
cípio do in dubio pro societate.

- A delonga na juntada de um laudo pericial não impede 
a prolação da sentença de pronúncia, se existem, nos 
autos, elementos suficientes à pronúncia do acusado, 
podendo tal laudo, se assim achar necessário o juiz, 
dentro de seu poder discricionário, ser juntado posterior-
mente, antes do julgamento em Plenário.

- A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da 
acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, 
bastando, assim, que haja prova da materialidade do 
delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo 
falar em impronúncia quando presentes tais elementos de 
convicção. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0142.13.000266-
0/001 - Comarca de Carmo do Cajuru - Recorrentes: 
D.A.M., M.M.S.- Recorrido: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Vítima: D.M.R.S. - 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 
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 9 de abril de 2014. - Júlio Cezar 
Guttierrez - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Trata-se de recurso 
em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia 
prolatada em face de D.A.M. e M.M.S., acusados pela 
prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e 
IV, do Código Penal, porque, na data de 21.01.2013, por 

volta das 00h30min, no distrito de São José do Salgado, 
em Carmo do Cajuru, Minas Gerais, eles teriam, previa-
mente conluiados, por motivo torpe, com utilização de 
meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa 
da vítima, ofendido a integridade corporal de D.M.R.S., 
causando-lhe as lesões corporais descritas no relatório de 
necropsia de f. 121/124, as quais foram a causa eficiente 
de sua morte.

Ambas as defesas recorreram da decisão (f. 218/220 
e 238) pedindo a impronúncia dos recorrentes ao argu-
mento da inexistência de provas de terem sido eles os 
responsáveis pela morte da vítima. O defensor de D. 
ainda suscitou uma preliminar de nulidade da decisão de 
pronúncia sob a alegação de não apreciação de pedido 
de produção de prova pericial, o que constituir-se-ia em 
cerceamento de defesa, bem como requereu a concessão, 
a ele, do direito de recorrer em liberdade (f. 221/229 e 
239/242). 

Contra-arrazoando o Ministério Público se bate pelo 
conhecimento e desprovimento do recurso (f. 244/250), 
ao que aquiesceu a douta Procuradoria-Geral de Justiça, 
por meio de parecer da lavra do ilustrado Procurador 
Elias Paulo Cordeiro (f. 267/276), sendo de se registrar 
que a r. decisão recorrida foi mantida no juízo de retra-
tação (f. 251/253).

Em síntese, é o relatório. 
Da admissibilidade.
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Das preliminares.
Há uma preliminar de nulidade a ser examinada, 

suscitada pela defesa de D.A.M..
Alega o combativo defensor cerceamento de defesa 

por ter sido prolatada sentença de pronúncia previamente 
à juntada, aos autos, do decalque das impressões digi-
tais recolhidas do interior do veículo da vítima, a que fez 
alusão a perita criminal no laudo de f. 111/116.

A preliminar não merece acolhimento.
Consoante é sabido, na fase de pronúncia, não se 

exige prova cabal de autoria, bastando a existência de 
meros indícios. Se o Magistrado oficiante no feito colheu 
indícios suficientes a pronunciar os recorrentes, antes 
mesmo da juntada de tal prova pericial, nada impede que 
ele o faça, não havendo falar em cerceamento de defesa.

A prova pleiteada poderá vir a posteriori ou nem 
mesmo vir aos autos, já que é ato discricionário do Juiz 
deferir ou não um pedido de diligência, não se consti-
tuindo o eventual indeferimento em ocorrência de nuli-
dade se já existem nos autos elementos suficientes à 
formação da convicção.

Some-se a isso o fato de, consoante ressaltado pelo 
culto Procurador de Justiça, no procedimento do Júri, as 
partes terem nova oportunidade para produzir prova e 
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do crime, enseja a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, 
a fim de que o Conselho de Sentença dirima a questão.

Itero que apenas a prova incontroversa pode ensejar 
a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o 
acervo dos autos não permite, de plano, a impronúncia, 
a absolvição sumária ou a desclassificação, deve-se 
manter a sentença de pronúncia, deixando ao Conselho 
de Sentença a decisão final. 

Caberá à defesa desconstituir os indícios trazidos 
aos autos pelo Órgão Acusatório, provando aos jurados 
que os recorrentes não teriam sido os autores dos disparos 
efetuados contra P.S.

Assim, sem maiores delongas, inegável que os autos 
emprestam elementos seguros à luz dos quais se delineia 
a autoria do delito, devendo ser mantida a pronúncia de 
D.A.M. e M.M.S.

Nego aos recorrentes o direito de recorrer em 
liberdade, porquanto persistem os mesmos motivos que 
fundamentaram a decretação de suas custódias caute-
lares, consoante decisão de f. 84/88.

Mercê de tais considerações, rejeito a preliminar 
arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Isento os recorrentes do pagamento das custas 
processuais nos moldes do art. 10, inciso II, da Lei Esta-
dual nº 14.939/03, considerando terem sido eles assis-
tidos por defensores público e dativo durante todo o feito.

É como voto. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES DOORGAL ANDRADA e CORRÊA CAMARGO.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO 
MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

arrolar testemunhas na fase de preparação do processo 
para julgamento em plenário, nos termos do que dispõe o 
art. 422 do Código de Processo Penal, podendo a defesa 
se incumbir de providenciar a prova almejada.

Isso posto, rejeito a preliminar eriçada.
Do mérito.
No mérito, é de se confirmar o r. decisum hostili-

zado, a meu sentir. 
A hipótese de impronúncia somente tem lugar 

quando o juiz não se convencer da materialidade do 
fato ou da existência de indícios de autoria da infração 
(art. 414 do CPP). 

Como cediço, a sentença de pronúncia veicula mero 
juízo positivo de admissibilidade da acusação, norteado 
não pelo in dubio pro reo, como quer a defesa, mas pelo 
princípio do in dubio pro societate. 

Não se exige, pois, prova assertiva e indubitável, 
bastando a certeza da materialidade e indícios suficientes 
de autoria (art. 413, caput e § 1º, do CPP), os quais, in 
casu, se fazem presentes à saciedade.

A materialidade é certa e se faz comprovada pelo 
Boletim de Ocorrência de f. 19/34, Auto de Prisão em 
Flagrante Delito de f. 08/16, Auto de Apreensão de 
f. 35/36, Relatório de Necropsia de f. 121/124 e Laudos 
de Vestígio de Veículo (f. 111/116), Vistoria de Aparelho 
Celular (f. 105/107 e 108/110), Análise de Conteúdo em 
Registros de Imagem (f. 93/95) e Levantamento de Local 
de Encontro de Cadáver (f. 96/104).

A autoria, por seu turno, está, em tese, demonstrada 
por meio de indícios, senão vejamos.

Ambos os recorrentes negaram o seu envolvi-
mento na prática do crime, mas se acusaram reciproca-
mente, dizendo M. que foi D. quem matara a vítima, e 
dizendo D. que fora M. (f. 13/14 e 183/185; f. 15/16 
e 186/189). As versões de ambos são bastante pare-
cidas, mudando, basicamente, o autor das facadas e do 
afogamento, mas ambos admitindo que estavam no local 
dos fatos no momento em que D. foi atacado e brutal-
mente assassinado.

D. ainda admitiu que a faca utilizada na emprei-
tada delituosa era de sua propriedade e que M. dormiu 
em sua casa na noite dos acontecimentos, depois que a 
vítima foi executada.

As delações foram corroboradas pelos depoi-
mentos prestados pelo policial civil Flávio Júnio Linhares 
(f. 178/179) e pelos policiais militares Antônio Silva 
Amaral (f. 171/172) e Pedro Gonçalves da Silva (f. 170).

Vê-se, assim, que, ao contrário do alegado pelo 
combativo defensor, pesam suficientes indícios de autoria 
contra ambos os recorrentes, sendo que tais indícios 
bastam para fundamentar a sentença de pronúncia. 
Eventuais dúvidas ou contradições na prova se resolvem, 
nesta fase, em favor da sociedade, e não em benefício do 
réu, sendo certo que o só fato de haver, nos autos, duas 
vertentes de prova, uma no sentido da negativa de autoria 
e outra no sentido de terem sido os recorrentes os autores 

Crime de falsa identidade - Art. 307 do Código 
Penal - Atribuição de falsa identidade perante 

autoridade policial - Ocultação de maus 
antecedentes - Tipicidade - Objetivo de não 

autoincriminação - Não configurado - Princípio 
constitucional da autodefesa - Art. 5º, inciso 

LXIII, da Constituição Federal - Inaplicabilidade - 
Alegação de erro de proibição - Descabimento

Ementa: Apelação criminal. Crime de falsa identidade. 
Pedido de absolvição. Impossibilidade. Precedente do STF. 
Reposicionamento. Condenação mantida. 

- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reper-
cussão geral no RE nº 640.139/DJ, reafirmou o seu posi-
cionamento no sentido de que configura crime a conduta 
de apresentar falsa identidade perante a autoridade poli-
cial com o objetivo evidente de não se autoincriminar. 
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0637.12.000386-7/001 - 
Comarca de São Lourenço - Apelante: J.N.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
S.P. - Relator: DES. PAULO CÉZAR 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 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Paulo Cézar 
Dias - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO CÉZAR DIAS - O Ministério Público 
apresentou denúncia em desfavor de J.N.S., já qualifi-
cado nos autos, dando-o como incurso nas disposições 
delitivas presentes nos arts. 155, caput, c/c art. 14, inciso 
II, e 307, todos do Código Penal.

Após regular instrução, o Magistrado a quo julgou 
parcialmente procedente a exordial acusatória, para 
absolver o acusado das disposições do art. 155, caput, 
c/c o art. 14, II, do Código Penal, e condená-lo nas iras 
do art. 307 do CP, aplicando-lhe pena de 3 (três) meses 
de detenção, a qual foi substituída por uma pena restritiva 
de direitos, consistente na prestação de serviços públicos, 
pelo mesmo período da reprimenda corporal.

Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de 
apelação, razões às f. 94/103, pleiteando a absolvição 
do acusado, seja pela atipicidade material da conduta; 
ausência de culpabilidade em razão do desconhecimento 
da lei; ou pela ausência de provas suficientes para a 
manutenção do édito condenatório. Além disso, pleiteou 
a isenção das custas processuais.

Contrarrazoado o recurso (f. 108/118), subiram os 
autos e, nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou 
pelo seu provimento (f. 123/125).

É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade e processamento. 
Consta da denúncia que, no dia 26 de junho de 

2011, por volta das 9h, na Avenida [...], Bairro Diamont, 
em São Lourenço/MG, o denunciado tentou subtrair para 
si seis barras de chocolate do interior do estabelecimento 
comercial denominado “S.P.”. Consta, ainda, que o réu 
foi surpreendido no momento em que se evadia do local, 
tendo sido levado até a autoridade policial, oportunidade 
em que se identificou de forma falsa. 

No presente caso, verifica-se que a defesa cinge-se 
a pugnar pela absolvição do apelante, relativamente ao 
crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP.

De fato, o sentenciado, por ocasião da prisão em 
flagrante delito, tentou ludibriar a autoridade policial, 
repassando falsamente a sua qualificação, com o obje-
tivo evidente de não se autoincriminar.

A propósito, vinha me posicionando no sentido de 
que o crime previsto no art. 307, por exigir dolo espe-
cífico, voltado para a obtenção de vantagem ilícita, 
deixaria de subsistir quando o agente visasse exercitar 
apenas a autodefesa.

Contudo, diante da recente orientação firmada no 
Supremo Tribunal Federal, hei por bem alterar meu enten-
dimento acerca da matéria, alinhando-me à jurispru-
dência da Suprema Corte.

No julgamento da repercussão geral no RE 
nº 640.139/DF (DJe de 14.10.2011), o Supremo 
Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que 
a conduta de apresentar falsa identidade perante a auto-
ridade policial, com o intuito de ocultar os maus ante-
cedentes, é típica, não estando amparada pelo princípio 
constitucional da autodefesa.

Trago à colação a referida decisão:

Ementa constitucional. Penal. Crime de falsa identidade. Art. 
307 do Código Penal. Atribuição de falsa identidade perante 
autoridade policial. Alegação de autodefesa. Art. 5º, inciso 
LXIII, da Constituição. Matéria com repercussão geral. Confir-
mação da jurisprudência da Corte no sentido da impossibili-
dade. Tipicidade da conduta configurada. - O princípio cons-
titucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não 
alcança aquele que atribui falsa identidade perante autori-
dade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, 
sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente 
(art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e 
extrapola os limites subjetivos das partes.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça vem 
perfilhando o mesmo entendimento. Confira-se:

Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 
Falsa identidade. Atipicidade, por autodefesa. Inaplicabili-
dade. Acórdão a quo em consonância com o entendimento 
jurisprudencial desta  Corte. Súmula 83/STJ. - 1. Segundo 
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acompa-
nhando a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, 
é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do 
CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de 
alegada autodefesa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 
regimental improvido (AgRg no AREsp 357943/RS, Relator 
Ministro Sebastião Reis Júnior, Órgão Julgador: Sexta Turma, 
j. em 15.10.2013, DJe de 28.10.2013).

Habeas corpus. Penal. Art. 307 do Código Penal. Atribuição 
de falsa identidade perante a autoridade policial para ocultar 
antecedentes criminais. Tipicidade da conduta. Orientação 
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Dosimetria da 
pena. Aumento da pena-base sem fundamentação idônea. 
Redimensionamento da pena. Ordem de habeas corpus 
parcialmente concedida. - 1. O Supremo Tribunal Federal 
julgou com repercussão geral o mérito do RE 640.139 RG/
DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.10.2011, no sentido de 
que o princípio constitucional da autodefesa não alcança 
aquele que atribui falsa identidade perante autoridade 
policial com o intento de ocultar maus antecedentes. 2. A 
aferição da personalidade somente é possível se existem, 
nos autos, elementos suficientes que efetivamente possam 
levar o julgador a uma conclusão segura a esse respeito. 3. 
Ordem parcialmente concedida, para o fim de, mantida a 
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dono e da violação do dever de zelar pela sua segurança, 
deixa descendente incapaz, que não sabe se defender, em 
situação de perigo. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0476.11.001327-5/001 - 
Comarca de Passa-Quatro - Apelante: L.F.R. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
T.A.R. - 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, 7 de maio de 2014. - Corrêa 
Camargo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA CAMARGO - Trata-se de apelação 
criminal interposta por L.F.R., já que irresignada com a r. 
sentença de f. 61-62, que julgou procedente a pretensão 
exordial e a condenou como incursa nas sanções do 
art. 133, § 3º, II, do CPB, às penas de 8 (oito) meses de 
detenção, em regime aberto, concedida a substituição da 
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, 
consistente na prestação de serviços à comunidade por 
240 horas, na Secretaria do Bem-Estar Social da Prefei-
tura de Passa-Quatro. 

A apelante, em suas razões recursais, ofertadas às 
f. 68-76, requereu a absolvição, aduzindo não ser grave 
a conduta praticada. Alegou não haver sido fixado o 
regime prisional na r. sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, às 
f. 75-76, rebatendo as teses apresentadas pela defesa e 
requereu o não provimento do recurso aviado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça 
opinou, às f. 84-89, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.
Passa-se à decisão.
O recurso é próprio e tempestivo, motivo pelo qual 

deve ser conhecido.
Primeiramente, deve a questão relativa à falta de 

fixação do regime prisional na r. sentença ser liminar-
mente analisada. 

Embora não conste expressamente no dispositivo da 
r. sentença o regime de cumprimento da pena corporal, 
vislumbro que o Magistrado de primeiro grau o fixou 
quando da primeira fase da aplicação da pena, à f. 61. 
Transcreve-se: “Assim, considerando os elementos supra, 
fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção. A pena 
privativa de liberdade será cumprida em regime aberto”. 

Uma vez fixado o regime prisional, passa-se ao 
mérito da decisão.

Do mérito.

Abandono de incapaz - 
Art. 133, § 3º, II, do Código Penal - Situação 
de perigo - Configuração - Dolo - Presença - 

Autoria - Materialidade - Prova - Condenação

Ementa: Apelação criminal. Abandono de incapaz. 
Situação de perigo configurada. Recurso não provido. 

- Configura-se o delito do art. 133, 3º, II, do Código 
Penal a prática de conduta de quem, em virtude do aban-

condenação, redimensionar a pena-base e, por conseguinte, 
reduzir o quantum total da reprimenda (HC 245827/DF, Rela-
tora Ministra Laurita Vaz, Órgão Julgador: Quinta Turma, j. 
em 25.06.2013, DJe de 01.08.2013).

In casu, a materialidade encontra-se compro-
vada pelo documento de f. 13, o qual demonstra que o 
acusado se identificou falsamente como sendo D.D.C., 
quando da sua prisão.

Por outro lado, a validade formal da norma penal é 
irrecusável em relação a todos os sujeitos que vivem em 
sociedade, não sendo admissível que um só deles se furte 
ao enunciado nos tipos penais, invocando o seu desco-
nhecimento, sendo, assim, incabível a exclusão da culpa-
bilidade do mesmo. 

No sentido, a lição de Alberto Silva Franco: 

E para a formulação do juízo de culpabilidade não é impres-
cindível a consciência atual dessa ilicitude: basta a cons-
ciência potencial, isto é, que o agente tenha tido a possibili-
dade de avaliar seu procedimento como contrário ao orde-
namento jurídico e, ao obstante, não o fez. O conhecimento 
da ilicitude se conforma com um saber não actual, mas que 
o agente pode actualizar a qualquer momento mediante 
um esforço de sua consciência jurídica e, em particular, em 
cumprimento de um dever de informação (SERRA, Teresa. 
Problemática do ERRO sobre a ilicitude. Coimbra: Almedina, 
1985, p. 60-61). 

Logo, descabe a alegação de erro de proibição, 
pois o desconhecimento da lei é inescusável, mormente 
quando resta comprovado que o réu tinha plena condição 
de conhecer e entender o caráter ilícito de sua conduta, 
não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de erro 
de proibição contida no art. 21 do CP. 

Assim sendo, a manutenção da condenação do 
acusado como incurso no delito previsto no art. 307 do 
CP é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, isentas, conforme f. 88.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS e 
FORTUNA GRION.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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L.F.R., em suas declarações, tanto em sede admi-
nistrativa à f. 08, quanto em juízo à f. 53, confirmou que 
saíra de casa, deixando a filha menor sozinha, consen-
tido assim no risco de que algum mal pudesse lhe ocorrer, 
porém apresentou versões totalmente divergentes.

Em delegacia, afirmou:

que diz que, realmente em data passada, ocorreu de deixar a 
sua filha e T. sozinha em sua casa, sendo que tal se deu em 
face de que na época estava envolvida com o consumo de 
drogas, mais precisamente ‘crack’, sendo que não se ateve 
quanto tempo e nisso sua irmã compareceu em sua casa e 
encontrando a T., que diz estar arrependida quanto a este 
comportamento, inclusive, logo após este dia, tratou de se 
internar em uma clínica para tratamento da cidade de Soro-
caba-SP [...].

Posteriormente, sob o crivo do contraditório, 
declara: 

que na data dos fatos havia se ausentado para comprar medi-
camentos para a filha, já que sua vizinha não possuía nenhum 
antitérmico; que, como a ausência era breve, não viu nenhum 
problema no fato; que foi até a farmácia do Chiquinho, não 
possuindo nenhum comprovante da compra, nem receita, 
porque não precisava; que se tratava de distância próxima 
cerca de 05 minutos.

Ora, a alegação de que a ausência se deu para 
comprar remédios para a filha em uma farmácia próxima 
não se encontra amparada em qualquer outro elemento 
de prova nos autos, principalmente nas declarações de 
M.S.R., irmã da apelada, e pelas próprias declarações da 
recorrente em sede administrativa.

Como sabido, amplo é o direito de autodefesa 
quando do interrogatório, podendo a ré omitir e mentir 
e, por conseguinte, já que tais declarações estão disso-
ciadas do acervo probatório, devem ser desconsideradas.

Diante disso, restaram devidamente comprovadas a 
materialidade e a autoria do crime, bem como o dolo na 
conduta da apelante e a exposição do incapaz à situação 
de risco, demonstrados pela tenra idade da vítima e pelas 
circunstâncias em que fora encontrada.

Nesse sentido já se manifestou o egrégio Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais:

Apelação criminal. Abandono de incapaz. Ausência de 
dolo. Não cabimento. Situação de perigo configurada. Uso 
voluntário de drogas. Condenação mantida. - O delito do 
art. 133 do Código Penal configura-se com a conduta de 
colocar o incapaz, que não sabe se defender, em situação 
de perigo de vida, em virtude do abandono e da violação 
do dever de zelar pela segurança dele. - O uso de drogas 
voluntário não excluiu o dolo (TJMG. Apelação Criminal 
1.0637.10.008374-9/001. 6ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª 
Denise Pinho da Costa Val. Julgamento: 02.07.2013. Publi-
cação da súmula: 12.07.2013).
Apelação criminal. Abandono de incapaz. Materialidade e 
autoria demonstradas. Ausência de dolo alegada. Descabi-
mento. Condenação mantida. Redução da pena-base. Possi-
bilidade. Reavaliação das circunstâncias judiciais. Repri-
menda reestruturada e reduzida. Isenção das custas. Admis-

Narrou a denúncia que, na manhã do dia 13 de 
abril de 2011, por volta das 13h, a apelante teria se 
ausentado de casa, deixando sozinha sua filha T.A.R., de 
dois anos de idade, exposta à própria sorte. 

Apurou-se ainda que a menor se encontrava 
deitada na cama, com febre, chorando e com as roupas 
molhadas de urina, oportunidade em que fora recolhida 
por sua tia M.S.R..

Diante disso, a apelante restou condenada pela 
prática do art. 133, § 3º, II, do CP.

Dispõe o art. 133, § 3º, inciso II, do Código Penal:

Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigi-
lância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz de 
defender-se dos riscos resultantes do abandono.
§ 3º As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3 
(um terço):
II - se a o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, 
irmão, tutor ou curador da vítima.

A certidão de nascimento encontra-se juntada aos 
autos, à f. 12.

Após detida análise dos fatos, observa-se que restou 
devidamente comprovada nos autos a prática do crime 
narrado na exordial, visto que a prova oral colhida é 
unânime em demonstrar que a apelante agiu com o dolo 
de abandonar sua filha menor de idade, expondo-a a 
situação de perigo.

Leciou Fernando Capez dispõe o momento consu-
mativo do crime de abandono de incapaz: 

Consuma-se com o abandono, ainda que temporário, desde 
que haja risco concreto para a vida ou a saúde da vítima. 
Trata-se de crime instantâneo de efeitos permanentes (CAPEZ, 
Fernando; PRADO, Stela. Código Penal comentado. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 287).

A testemunha M.S.R., em sede administrativa à 
f. 06, confirmado em juízo à f. 51, relata as circunstâncias 
em que encontrou a menor em casa, afirmando ainda 
que a apelante não cuidava de seus filhos como deveria:

Que diz ser irmã de L.F.R. e que a referida é mãe de duas 
crianças, sendo uma de seis meses e outra de três anos; que 
diz a declarante que, em data cujo dia não mais se recorda, 
por volta das 9 horas, a declarante foi até a casa de sua 
irmã, a fim de pegar a conta de luz e posteriormente pagá-la; 
que, para surpresa da declarante, ao entrar na casa de sua 
irmã, deparou com sua sobrinha T. (de três anos), no quarto, 
deitada na cama e vendo televisão; que diz a declarante que 
sua sobrinha estava chorando, e toda molhada de urina; que 
diz a declarante que, ao pegar sua sobrinha, percebeu que 
a mesma estava febril, tendo então a declarante a levado 
para a casa de sua mãe; que diz a declarante que sua mãe 
levou T. para atendimento médico; que diz a declarante que, 
a partir deste dia, sua mãe passou a cuidar de T.; que diz a 
declarante que infelizmente sua irmã é usuária de droga e 
não cuida de seus filhos como deveria; que diz que sua irmã 
se encontra atualmente internada para recuperação, em uma 
cidade do Estado de São Paulo, desconhecendo a declarante 
qual cidade [...].
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sibilidade. Acusados assistidos pela Defensoria Pública. 
Recurso provido em parte. - Constatado que os pais deixaram 
o filho menor sozinho em casa, durante a madrugada, acei-
tando o risco de exposição da vítima a perigo concreto, resta 
caracterizado o dolo do crime de abandono de incapaz. - 
Reavaliadas as circunstâncias judiciais, sendo todas favorá-
veis aos réus, imperiosa a fixação da pena-base no mínimo 
legal. - Considerando que os apelantes são pobres no 
sentido legal, estando assistidos pela Defensoria Pública, 
cabível a isenção do pagamento das custas, nos termos do 
art. 10, inciso II, da Lei 14.939/03 (TJMG. Apelação Criminal 
1.0625.10.001568-8/001. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. 
Nelson Missias de Morais. Julgamento: 11.10.2012. Publi-
cação da súmula: 22.10.2012). 

Diante dessas considerações, não há como ser 
acolhida a absolvição.

Da conclusão. 
Tudo considerado, nego provimento ao recurso, 

mantendo inalterada a r. sentença recorrida. 
Custas, pelo Estado, visto que ampara pela Defen-

soria Pública do Estado de Minas Gerais. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES AMAURI PINTO FERREIRA (Juiz de Direito 
convocado) e EDUARDO BRUM.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Latrocínio - Crime complexo - Art. 157, § 3º, 
do CP - Coautoria - Condenação de um dos 
réus por roubo majorado - Impossibilidade - 
Autoria comprovada - Reenquadramento - 

Confissão parcial - Reconhecimento da 
atenuante - Inadmissibilidade - Direito de 

recorrer em liberdade - Pedido prejudicado

Ementa: Apelação criminal. Latrocínio. Irresignações 
defensivas e do assistente do Ministério Público. Teses 
defensivas: direito de recorrer em liberdade. Pedido preju-
dicado. Fixação da pena-base no mínimo legal. Reava-
liação das circunstâncias judiciais. Reconhecimento e 
aplicação da atenuante da confissão espontânea. Impos-
sibilidade. Tese do assistente do MP: reenquadramento 
da conduta de um dos réus ao tipo penal previsto no 
art. 157, § 3º, do CPB. Possibilidade. Correção de erro 
material na dosimetria da pena. Redução da pena. Não 
cabimento. Aplicação justa e suficiente para reprovação 
e prevenção dos crimes. Atenuante da confissão espon-
tânea parcial. Reconhecimento. Inadmissibilidade. 

- Quanto ao pedido de reconhecimento do direito de 
recorrer em liberdade, entendo prejudicado, uma vez que 
o feito já está em fase de julgamento. 

- As provas amealhadas ao longo da instrução são mais 
do que suficientes para ensejar a condenação, ainda 
mais quando a negativa se apresenta destituída de álibi 
comprobatório e de verossimilhança. 

- A prova indiciária integra o rol daquelas admitidas no 
ordenamento processual penal, já que indícios múltiplos, 
concatenados e impregnados de elementos positivos de 
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão 
condenatória. 

- No caso em tela, verifica-se que o critério trifásico de 
fixação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, foi 
rigorosamente observado, analisando o MM. Juízo senten-
ciante, de forma individualizada, todas as circunstâncias 
judiciais, não havendo qualquer alteração a ser proce-
dida na primeira fase; também, na análise da segunda 
e terceira fases da dosimetria, ou seja, na consideração 
das circunstâncias legais atenuantes e agravantes e das 
causas de diminuição e aumento de pena, nada há a se 
modificar, mostrando-se as reprimendas aplicadas justas 
e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes. 

- Se fica patente que a confissão não se amolda às condi-
ções probatórias dos autos, pelo fato de o réu tentar 
afastar sua responsabilidade, sendo, portanto, parcial, 
não pode incidir a atenuante. 

- A confissão espontânea, apta a ensejar a atenuação da 
sanção, é aquela completa, que coincide com a impu-
tação, sem ressalvas ou qualquer desculpa para amenizar 
o fato, não podendo ser reconhecida quando o réu apre-
senta versão incompleta. 

Recursos defensivos não providos, com correção de erro 
material apontado, e do assistente do MP provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0295.12.002453-0/001 
- Comarca de Ibiá - 1º apelante: L.P.S. - 2º Apelante: 
F.A.S.R. - 3º Apelante: V.M.S. - 4º Apelante: Assistente do 
Ministério Público - Apelado: F.A.S.R., Assistente do Minis-
tério Público, Ministério Público do Estado de Minas Ge-
rais - Vítima: P.A.B. - 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 
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS E 
PROVER O DO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
E, DE OFÍCIO, CORRIGIR ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO 
DAS PENAS DOS RÉUS.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014.  - Walter Luiz 
de Melo - Relator.
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Notas taquigráficas

DES. WALTER LUIZ DE MELO - A Promotoria de 
Justiça que atua na Comarca de Ibiá ofereceu denúncia 
contra L.P.S., F.A.S.R. e V.M.S., todos qualificados e repre-
sentados nos autos, por terem cometido o delito previsto 
no art. 157, § 3º, do CPB, ou seja, crime de latrocínio.

Consta da denúncia, f. 02/06, que, no dia 16 de 
outubro de 2012, por volta das 23h50min, em uma 
residência situada nas dependências da Fazenda XXX, 
localizada na Rodovia que liga a cidade de Ibiá-MG à 
cidade de Pratinha-MG, na altura do KM XX, zona rural 
da cidade e Comarca de Ibiá-MG, os denunciados L.P.S., 
F.A.S.R. e V.M.S., vulgo “J.”, mediante violência e grave 
ameaça exercidas com o emprego de um cinto e de uma 
corda que serviram para estrangular a vítima P.A.B., e, 
posteriormente, com o uso de um objeto cortante (faca, 
facão ou algo semelhante), com o qual golpearam a 
vítima P. na região anterior do pescoço, subtraíram, para 
si, o veículo da marca Fiat, modelo Palio ED, placa XXX/
Araxá-MG, bem como tentaram subtrair a motocicleta da 
marca Yamaha, modelo YBR, placa XXX, de cor vermelha, 
causando-lhe os ferimentos descritos no Relatório de 
Necropsia de f. 95/100, lesões estas que foram a causa 
eficiente de sua morte. Apurou-se que, no dia dos fatos, 
o autor L.P.S., o qual era funcionário da Fazenda XXX, 
local onde a vítima trabalhava como gerente, deixou o 
portão que dá acesso à fazenda destrancado, visando 
facilitar a entrada dos denunciados V. e F. Constatou-se 
que, após adentrarem a fazenda, os denunciados arrom-
baram a porta da residência e surpreenderam, mediante 
violência, a vítima P.A.B., a qual já estava recolhida em 
seu leito, momento em que entrou em luta corporal 
com os acusados, sendo que, ato contínuo, os autores 
apoderaram-se de um cinto para estrangular a vítima, e, 
posteriormente usaram uma corda também para estran-
gulá-la. Ainda, em continuidade à prática dos atos 
violentos perpetrados contra a vítima P.A.B., os autores 
se apoderaram de um objeto cortante (faca, facão ou 
outro parecido) e golpearam a vítima na região anterior 
do pescoço, sendo que, dessa forma, causaram a sua 
morte mediante esgorjamento, associado a asfixia mecâ-
nica por estrangulamento, conforme consta do Relatório 
de Necropsia de f. 95/100. Assim, após conseguirem 
ceifar a vida da vítima, os autores subtraíram, para si, o 
veículo da marca Fiat, modelo Palio ED, placa XXX/Araxá- 
MG, bem como tentaram subtrair a motocicleta da marca 
Yamana, modelo YBR, placa XXX, de cor vermelha, ambos 
de propriedade da vítima P.A.B., sendo que não lograram 
êxito na subtração de referida motocicleta, devido ao 
fato de a mesma encontrar-se sem combustível, e, logo 
em seguida, evadiram do local dos fatos no interior do 
veículo da marca Fiat acima mencionado. Restou também 
apurado nos autos que, visando ocultar o referido veículo 
automotor, para depois dar destinação a ele, o denun-
ciado V.M.S., vulgo “J.”, deixou-o na fazenda de proprie-

dade das testemunhas S.F.O.S. e S.F.S., ocasião em que 
disse a estes que o referido automóvel não estava com 
combustível suficiente para chegar até a cidade de Patro-
cínio-MG. Assim, na data de 23 de outubro de 2012, 
por volta das 21h, os investigadores de Polícia Civil rece-
beram uma informação anônima indicando o local onde 
estava o veículo Fiat Palio ED roubado da vítima, ocasião 
em que, ao se dirigirem até o local, lograram êxito em 
apreendê-lo no interior da propriedade das citadas teste-
munhas, as quais confirmaram que tal automóvel real-
mente havia sido ali deixado pelo autor V. 

Em 14.12.2012, pela decisão de f. 147/153, 
a denúncia foi recebida e mantida a prisão preventiva 
dos acusados.

Devidamente notificados, os acusados ofereceram 
respostas à denúncia, f. 180, 191/194 e 195.

Processado regularmente o feito, ao final, por meio 
da sentença de f. 370/385, a MM. Juíza de Direito, Dra. 
Elisa Marco Antônio, julgou parcialmente procedente a 
denúncia e condenou os acusados L.P.S. e W.M.S., nas 
iras do art. 157, § 3º, do CPB, às idênticas penas de 23 
(vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime 
fechado, e ainda ao pagamento de 93 (noventa e três) 
dias-multa; sendo que o acusado F.A.S.R., nas sanções 
do art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, às penas de 5 (cinco) 
anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 
(doze) dias-multa, em regime fechado.

Inconformados, os acusados interpuseram recursos 
próprios, e, ainda, o Assistente do MP, assim, f. 387, (L.), 
384, (W.), 398, (Assistente do MP) e, 399, (F.), em que 
requerem: a) L., nas razões de f. 415/421 e 474/481, 
a desclassificação do delito latrocínio para o de roubo; 
redução da pena fixada em virtude da confissão espon-
tânea e fixação da pena-base no mínimo legal, ainda o 
direito de apelar em liberdade; b) F., razões de f. 406/408, 
redução da pena imposta com aplicação da atenuante da 
confissão espontânea; c) W.M.S., f. 410/411, redução da 
pena-base ao mínimo legal; d) Assistente do MP, J.L.B. 
(irmão da vítima), f. 440/450, a condenação do réu 
F.A.S.R., nas sanções do art. 157, § 3º, in fine, do CPB.

Contrarrazões apresentadas, f. 422/439 (MP), 
451/459 (Assistente do MP) e 463/464 (F.).

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por 
meio da digna e honrada Procuradora de Justiça, Dra. 
Najla Naira Farah, f. 488/500-v., opinando pelo conhe-
cimento de todos os recursos, pelo desprovimento dos 
recursos dos réus e pelo provimento do recurso do Assis-
tente do MP.

Este é o relatório. 
Passo ao voto.
Conheço dos recursos, já que presentes os pressu-

postos de admissibilidade, registrando que não há preli-
minares ou irregularidades que possam contaminar a 
validade deste processo. Aliás, no apontado sentido, não 
houve nenhuma reclamação dos protagonistas dos autos.
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Inicialmente, sobre o delito de latrocínio imputado 
aos apelantes, é importante asseverar que, tratando-se 
de crime complexo, este se consuma com a morte da 
vítima, sendo irrelevante o sucesso ou, no caso dos autos, 
o sucesso, infelizmente, na empreitada criminosa.

Pela ordem natural das coisas, passo ao exame do 
apelo interposto pelo assistente do MP, uma vez que pede 
a condenação do réu F. nos exatos termos da denúncia, 
ou seja, art. 157, § 3º, do CPB, e não pela norma 
penal pela qual fora condenado, art. 157, § 2º, I, do 
CPB, sendo que, após, terá prosseguimento pela análise 
dos recursos dos réus, que trazem teses afetas às repri-
mendas impostas.

Pois bem.
Dos recursos interpostos pelo assistente do MP e 

pelo réu L.:
A materialidade delitiva está consubstanciada pelos 

boletins de ocorrência de f. 04/08 e 24/28, laudo peri-
cial de f. 14/17, auto de apreensão de f. 32, bem como 
pelo relatório de necropsia de f. 95/100.

A co-autoria delitiva por parte do réu F. 
revela-se induvidosa.

Dessume-se da sentença que os corréus L. e V., 
efetivamente, praticaram o abominável crime descrito 
na denúncia, inclusive praticando os atos executórios 
que culminaram na morte da vítima, não sendo demais 
ressaltar que ambos os réus não discutem a condenação, 
de per si, que lhes foi imposta quanto ao crime de latro-
cínio, então, presume-se ressignados. Há uma pequena 
exceção quanto ao réu L., que pede a desclassificação 
para o crime de roubo. Desse modo, nenhuma dúvida 
quanto à participação dos corréus L. e V. na execução do 
intento criminoso.

Mutatis mutandis, quanto a F., não obstante ter sido 
responsabilizado na sentença, ou seja, recebido conde-
nação pelo crime de roubo qualificado - dolo no ante-
cedente -, teve efetiva participação na segunda parte 
do tipo, ou seja, dolo, também, no subsequente, evento 
morte, como se verá.

Irrelevante, a meu ver, que referido réu, F., não 
tenha, efetiva e ativamente, participado da execução 
da segunda parte do tipo penal: evento morte, já que, 
repetindo, não obstante não ter praticado qualquer ato 
executório referente à morte de P., auxiliou ativamente 
vigiando o local enquanto seus comparsas praticavam o 
vil ato que ceifou a vida da pobre vítima; inclusive, foi o 
próprio quem buscou a corda para o enforcamento que 
vitimou P.

A negativa de autoria por parte de F., entendo, não 
passa de um natural instinto de defesa.

No caso em comento, pelo que se infere das provas 
coligidas aos autos, a intenção do agente F. e de seus 
comparsas era de matar, e não apenas de lesionar a 
vítima para se apropriarem ilicitamente de seus pertences, 
objeto central do crime de latrocínio, sendo certo que, 
evidenciada a presença do dolo (vontade livre e cons-

ciente de praticar o fato) no antecedente e no subsequente 
das condutas dos agentes, incabível operar-se qualquer 
desclassificação pretendida ou, manter a já aplicada.

De modo que, entendo, a prova constante nos 
autos, inteiramente, conspira contra F., devendo ser desta-
cado, de imediato, que não há elementos para afastar a 
presença de todos os réus no local do crime, bem como 
suas participações.

Os apelantes, efetivamente, praticaram o delito de 
latrocínio, na modalidade consumada, já que, em suas 
condutas, a presença do dolo tanto antecedente, ou seja, 
na subtração, quanto na subsequente, qual seja a morte.

Sobre a problemática da prova produzida, trans-
crevo parte de artigo de minha autoria, publicado na 
Revista Minas Policial, ano XVIII - setembro/outubro 1979, 
volume número 72, páginas 22/25, intitulado “Afinal, é o 
inquérito policial mera peça informativa?”, em que tive a 
oportunidade de afirmar: 

[...] Verifica-se que o Inquérito Policial, muitas vezes, é objeto 
de chacota e, a bem da verdade, torna-se conveniente 
salientar que, em muitos casos, a carapuça tem que ser colo-
cada. Ao que tudo indica, uma minoria, não leva a sério a 
nobre função de se presidir um Inquérito, agindo de maneira 
displicente, conseqüentemente, merecedora da cruel censura 
‘Ou o ilustre delegado está brincando ou é incompetente ou 
pretende achincalhar a justiça’ (Do artigo: ‘Promotor diz que a 
Polícia é incompetente’ - Diário da Tarde de 30.04.79). Diz-se 
que o Inquérito Policial é mera peça informativa, entretanto, 
na prática, vê-se que o mesmo tem força e é um instrumento 
de prova, guardadas as devidas proporções, de maneira que, 
é indiscutível: as provas se não forem conseguidas na fase 
policial, dificilmente aquelas serão conseguidas na fase judi-
cial. Uma série de circunstâncias evidenciam, lamentavel-
mente, que o Inquérito é tratado no tom pejorativo e imagi-
nário de ser mera peça informativa, entretanto, não se pode 
tapar o sol com a peneira [...].

Assim é que todos os apelantes, efetivamente, 
marcaram presença no local palco dos acontecimentos 
e que, infelizmente, com consequência grave, ocorrendo 
o evento morte.

Logo, a só colisão entre as versões apresentadas 
não levam a outra conclusão de que a pretensão do réu 
seria puramente de se livrar de uma imposição condena-
tória mais grave, não sendo demais lembrar a preciosa 
lição de Ferri: 

[...] o réu inocente tem sempre uma atitude retilínea, como 
o vôo da andorinha. O réu culpado, ao invés procede em 
zig-zag; tergiversa, contradiz-se, procura remediar às mentiras 
tornadas patentes; tem, sempre, uma atitude sinuosa, como 
o vôo do morcego (Defesas penais, vol 2º, 1925, p. 289). 

Ou ainda as ponderações de José Frederico 
Marques: 

[...] o inocente negará a imputação e poderá fazê-lo com 
absoluta competência, porque nenhum crime praticou. Ao 
culpado, a situação se apresentará mais difícil, porque a sua 
negativa mentirosa o obriga a rodeios e ginástica de dialé-
tica que acabarão por deixar vestígios e provas circunstan-
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ciais de real valor para o veredicto final dos órgãos jurisdi-
cionais (Elementos de direito processual penal, Editora Book-
seller, p. 299).

Também nesse ponto sobreleva-se trazer à baila o 
entendimento doutrinário de Eugênio Pacelli de Oliveira: 

[...] se o acusado prefere oferecer a sua versão dos fatos, 
esta, a autodefesa ativa, se submeterá ao exame de sua perti-
nência e validade probatórias, em confronto com os demais 
elementos de convicção constantes nos autos (Curso de 
processo penal, Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 302).

Ressalto, porém, que quando essa prova, aliada a 
outros elementos de convicção, evidenciar a autoria, não 
há como negar sua validade. Por esses motivos, acredito 
ser o caso de entender como extremamente relevante o 
valor da prova indiciária produzida.

De certo que não há princípios inflexíveis sobre 
o valor da prova indiciária no processo, cujo conceito 
encontra-se escorreito no art. 239 do Código de Processo 
Penal, que é taxativo no sentido de que é indício a circuns-
tância conhecida e provada, que, tendo relação com o 
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de 
outra ou de outras circunstâncias. 

Assim, conforme ensinamentos de Júlio Fabbrini 
Mirabete: 

[...] diante do sistema da livre convicção do juiz, encampado 
pelo Código, a prova indiciária, também chamada circuns-
tancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta 
na exposição de motivos, em que se afirma não haver hierar-
quia de provas por não existir necessariamente maior ou 
menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios 
múltiplos, concatenados e impregnados de elementos posi-
tivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma 
decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer 
hipótese favorável ao acusado (Código penal interpretado. 
São Paulo: Atlas, 1999, p. 532). 

Acerca do valor das provas colhidas na fase policial, 
cumpre-me destacar que a Segunda Câmara Criminal do 
extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, 
sem divergência na votação, assim decidiu:

Pela sistemática da prova no processo penal, não se licencia a 
afirmativa pura e simples da imprestabilidade da prova reco-
lhida no inquérito, porque, adotando o Código o princípio da 
liberdade da prova, conduz ao poder da mais ampla pesquisa 
dos elementos de certeza. Ademais, adotou-se o princípio da 
livre convicção, desde que motivada, a permitir que se funde 
a decisão na prova que maior crédito ofereça ao Juiz, incluída 
a do inquérito policial (Jurisprudência Mineira, volume 81, 
p. 325).

Ainda, acerca da mesma matéria, cito os seguintes 
julgados: 

Validade dos indícios - TJSP: A lei processual penal abriga 
a prova indiciária (art. 239 do CPP). Sua aceitação como 
meio de prova harmoniza-se com o princípio do livre conven-
cimento do juiz. Embora, para certos autores, a prova indi-
ciária seja incompatível com a exigibilidade de certeza da 

sentença condenatória, se delas não usarmos, grassará, 
muitas vezes, a impunidade. O que se torna indispensável é 
ter-se uma cautela maior sempre fundada no conhecimento 
e prudente critério que é dado ao julgador (RT 18/394. No 
mesmo sentido, TACRSP: RT 728/543). 
TACRSP: Desde os primórdios do Direito, ou seja, da mais 
remota antiguidade, os indícios e presunções sempre foram 
admitidos em doutrina, como elementos de convicção. Assim, 
na ausência de confissão voluntária, a prova de condição 
subjetiva, tal como o saber ou o conhecer, somente pode ser 
feita através de indícios e presunções, desde que veementes, 
ao prudente arbítrio do juiz. Quando este se despe de seu 
poder-dever de firmar convicção, por todas as evidências, 
relegando-a à análise de provas diretas, a impunidade se 
estabelece como regra geral (RJDTACrim 5/169). 

Dessarte, o latrocínio vem sendo considerado pelo 
STF como crime complexo, que não pode ser cindido em 
sua unidade, considerando-se ocorrido com a consu-
mação do crime-meio (homicídio), ainda que o crime-fim 
(roubo) reste apenas tentado. O legislador apena o crime 
contra o patrimônio e o crime de latrocínio com mais rigor 
do que ambos, tendo em vista o conteúdo de proteção 
social contido na norma penal. Não importa a intenção 
do agente - elemento subjetivo - que seria apenas a de 
roubar e não a de promover o evento morte, para tipificar 
o latrocínio. Para o § 3º do art. 157 do Código Penal, é 
irrelevante que a subtração patrimonial tenha ocorrido ou 
não; o que importa é, exclusivamente, a nota de violência 
contra a pessoa, durante a tentativa ou a consumação 
do roubo. 

Assim é que, repetindo, quanto ao crime de latro-
cínio, previsto no art. 157, § 3º, do CPB, restou clara-
mente comprovada a autoria por parte de todos os réus, 
em face dos depoimentos das testemunhas, aliados à 
contundente prova da materialidade delitiva e todo o 
convencimento que ressai dos autos em tal sentido.

Os defensores dos apelantes F. e L., reconheço, 
tentando neutralizar a prova que motivou a condenação 
deste último, e tentando buscar a manutenção da desclas-
sificação daquele primeiro, tentam desqualificar a prova, 
contudo, sem sucesso.

De modo que não há falar em ausência de provas 
quanto à autoria por parte do apelante F. quanto ao 
crime de latrocínio, como deseja sua defesa. Dessarte, 
volto a dizer que os indícios fortes e consistentes estão a 
embasar, à minha livre convicção, o édito condenatório 
em desfavor de F., restando devidamente comprovado, 
sobremaneira, o crime de latrocínio, conforme ampla-
mente demonstrado nos autos, contrariando a conclusão 
a que chegou o Juízo de primeiro grau.

Impõe-se, assim, responsabilizar F. como se deve ser, 
porque, como já dito alhures, trata-se de crime complexo, 
sendo, pois, descabida a desclassificação operada para o 
tipo penal do roubo majorado, bem como o acolhimento 
de referido resultado, para o réu L. 

Conclusão irrefragável: a prova produzida e cons-
tante nos autos, sem qualquer dificuldade a atormentar 
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este Julgador, oferece a necessária e indispensável 
convicção para, nesta oportunidade, tratar a conduta 
perpetrada por F. como sendo crime qualificado pelo 
resultado, ou seja, dolo no antecedente e, ao menos, dolo 
eventual no consequente, e confirmar a condenação do 
réu L. no tipo penal insculpido no art. 157, § 3º, do CPB.

Quanto ao pleito alternativo trazido por L., de 
redução da pena fixada em virtude da confissão espon-
tânea e fixação da pena-base no mínimo legal, ainda o 
direito de apelar em liberdade, melhor sorte não vem em 
socorro do mesmo. Explico.

Pela importância, saliento que a reprimenda 
imposta, além de técnica, não deve ser excessiva, nem 
demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea 
como resposta social e na medida da reprovabilidade da 
conduta, de modo que, dentro do prudente arbítrio, o 
Juízo deve escolher a pena a ser fixada entre o mínimo e 
o máximo, desde que decline o fundamento para maior 
imposição penal do que a mínima.

No caso em tela, verifica-se que o critério trifá-
sico de fixação da pena, previsto no art. 68 do Código 
Penal, foi rigorosamente observado, analisando o MM. 
Juízo sentenciante, de forma individualizada, todas as 
circunstâncias judiciais, não havendo qualquer alteração 
a ser procedida na primeira fase, sendo certo que a MM. 
Juíza sentenciante considerou que o comportamento da 
vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, ou seja, 
sopesando-a negativamente, fixou a pena-base acima 
do mínimo legal em 3 meses (não obstante a verificada 
omissão no cômputo final da 1ª fase); também, na análise 
da segunda e terceira fases da dosimetria, ou seja, na 
consideração das circunstâncias legais atenuantes e agra-
vantes e das causas de diminuição e aumento de pena, 
nada há a modificar, mostrando-se as reprimendas apli-
cadas justas e suficientes para reprovação e prevenção 
dos crimes. 

Quanto à especial insurgência pela não aplicação 
da atenuante da confissão espontânea, coaduno com 
o entendimento exposto na sentença de que, para sua 
configuração e reconhecimento, mister que seja completa 
e espontânea - o que não se verificou nos autos.

Embora tenha o apelante, na oportunidade em que 
foi interrogado em Juízo, confirmado parte do narrado 
na denúncia, entendo que não houve a confissão plena 
da autoria delitiva, com o que inaceitável a aplicação da 
malsinada atenuante. 

Assim o faço porque acredito que a confissão espon-
tânea, apta a ensejar a atenuação da sanção, é aquela 
completa e, espontânea, que coincide com a imputação, 
sem ressalvas ou qualquer desculpa para amenizar o fato, 
não podendo ser reconhecida quando o réu apresenta 
versão incompleta, como, por exemplo, no caso em tela.

De modo que, em não se vendo a confissão do 
réu L. em Juízo, podendo, no máximo entendê-la como 
tendo se dado de forma parcial e com o nítido intuito de 
livrar-se das imputações contidas na denúncia, o que por 

si só já desqualificaria a hipótese de atenuação, repito, 
esta não pode e não deve ser considerada.

Finalmente, quanto a este tópico, o pedido do réu 
L. de apelar em liberdade entendo prejudicado, uma vez 
que o feito já está em fase de julgamento.

A propósito, cito os seguintes arestos deste e. 
Tribunal de Justiça, guardadas as devidas proporções:

Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. [...]. 
Apelo em liberdade. Pedido prejudicado. Rejeição. [...]. 
- O pedido de apelar em liberdade resta prejudicado no 
momento de apreciação do recurso. [...] (Apelação Criminal: 
1.0024.11.202193-6/001. Rel.: Des. Alberto Deodato Neto, 
j. em 13.11.2012, p. em 23.11.2012).

Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o 
tráfico. Aguardar o julgamento em liberdade. Pedido prejudi-
cado. [...]. - I. O pedido de concessão do direito de recorrer 
em liberdade formulado dentro do recurso de apelação é 
ineficaz, haja vista que somente será apreciado quando do 
julgamento do próprio recurso que o acusado visa aguardar 
fora do cárcere. [...] (Apelação Criminal 1.0134.11.006221-
0/001. Rel.: Des. Júlio César Lorens, j. em 27.11.2012, publ. 
em 03.12.2012).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Direito de 
recorrer em liberdade. Pedido prejudicado. [...]. Estando 
o feito na fase de julgamento, não há que se pleitear o 
direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, 
não sendo este o momento adequado para a formulação 
de tal pedido, nem a via própria. [...] (Apelação Criminal 
1.0363.09.043119-0/001. Rel.ª: Des.ª Beatriz Pinheiro 
Caires, j. em 22.11.2012, publ. em 03.12.2012).

Ademais, mesmo se assim não fosse, trata-se de 
crime classificado como hediondo, com atos que ensejam 
o encarceramento do réu, em cotejo à proteção da socie-
dade, já que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Do recurso interposto pelo réu V.:
Busca a defesa de V. a redução da pena-base fixada 

ao mínimo legal, somente. 
Repetindo o que outrora já expus quanto ao tema 

fixação da pena, que a reprimenda imposta, além de 
técnica, não deve ser excessiva, nem demasiadamente 
branda, mas justa, adequada e idônea como resposta 
social e na medida da reprovabilidade da conduta, de 
modo que, dentro do prudente arbítrio, o Juízo deve 
escolher a pena a ser fixada entre o mínimo e o máximo, 
desde que decline o fundamento para maior imposição 
penal do que a mínima.

No caso em tela, também a V., verifica-se que o 
critério trifásico de fixação da pena, previsto no art. 68 do 
Código Penal, foi rigorosamente observado, analisando a 
MM. Juíza sentenciante, de forma individualizada, todas 
as circunstâncias judiciais, não havendo qualquer alte-
ração a ser procedida na primeira fase, tanto que a douta 
Magistrada, considerando que o comportamento da 
vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, ou seja, 
sopesando-a negativamente, fixou a pena-base acima do 
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Ameaça, lesão corporal de natureza grave e 
estupro - Incidente de insanidade mental - Higidez 

mental - Comprometimento - Ausência de 
indícios - Palavra da vítima segura e coerente - 
Prova testemunhal - Absolvição - Inviabilidade - 

Cárcere privado - Elemento subjetivo - Ausência - 
Absolvição mantida

Ementa: Apelação criminal. Nulidade do processo afas-
tada. Ausência de pedido de instauração de incidente de 
insanidade mental do agente. Crimes de ameaça, lesão 
corporal gravíssima e estupro. Autoria e materialidade 
comprovadas. Condenação mantida. Lesão corporal 
no âmbito doméstico e cárcere privado. Manutenção 
da absolvição. Atenuante da confissão espontânea. 
Necessidade de aplicação. Pena de detenção e regime 
fechado. Impossibilidade. Isenção das custas processuais. 
Recurso parcialmente provido.

- A instauração do incidente para apurar a inimputa-
bilidade do réu somente se justifica quando existirem 
fundadas suspeitas acerca do comprometimento da sua 
higidez mental. Nada havendo nos autos, nem mesmo 
pedido de realização do exame, não se pode falar 
em nulidade.

- Nos crimes praticados na clandestinidade, as palavras 
seguras e coerentes da vítima, mormente se aliadas aos 
demais elementos probatórios, são suficientes para a 
manutenção do decreto condenatório.

- As lesões corporais praticadas, num mesmo contexto, 
contra a vítima configuram crime único, e, se uma delas 

mínimo legal em 3 meses, não obstante ter omitido refe-
rido cômputo ao final da dosimetria da 1ª fase.

Do recurso interposto pelo réu F.:
A defesa de F., nas razões de f. 406/408, pleiteia a 

redução da pena imposta com aplicação da atenuante 
da confissão espontânea - adianto - melhor sorte não 
o assiste.

Quanto à referida insurgência, reporto-me aos 
argumentos expostos para rechaçar o mesmo pedido feito 
pelo corréu L., ou seja, na instrução criminal, apurou-se 
que a versão fornecida por F. foi incompleta, o que não 
enseja o benefício da confissão espontânea.

De modo que, repetindo, para sua configuração e 
reconhecimento, mister que seja completa e espontânea - 
o que não se verificou nos autos.

Embora tenha o apelante, na oportunidade em que 
foi interrogado em Juízo, confirmado parte do narrado 
na denúncia, entendo que não houve a confissão 
plena da autoria delitiva, com o que inaceitável a apli-
cação da malsinada atenuante, já que o réu apresenta 
versão incompleta.

De modo que, em não se vendo a confissão de F. 
em Juízo, podendo, no máximo entendê-la como tendo se 
dado de forma parcial e com o nítido intuito de livrar-se 
das imputações contidas na denúncia, o que por si só já 
desqualificaria a hipótese de atenuação, repito, esta não 
pode e não deve ser considerada.

Posto isto, passo a dosar a nova reprimenda ao réu 
F., agora, incurso nas sanções do art. 157, § 3º, do CPB:

Na primeira fase, permanece a análise considerada 
pela MM. Juíza sentenciante, à exceção de duas circuns-
tâncias outrora tidas como desabonadoras, agora ínsitas 
ao tipo, com o que fixo a pena-base em 20 anos e 3 
meses de reclusão e 13 dias-multa. Na segunda etapa, 
ausente circunstância atenuante, mas, presente a agra-
vante do art. 61, II, d, a pena é agravada em mais 3 
anos e 3 meses e 3 dias-multa. Na terceira fase, inexis-
tentes causas de diminuição ou aumento, permanece em 
definitivo a pena de 23 anos e 6 meses de reclusão, mais 
pagamento de 16 dias-multa, em regime fechado, inicial-
mente, negada a substituição da pena ou concessão 
do sursis em razão da natureza do crime e do quantum 
da reprimenda.

Por fim, tendo em vista constarem alguns erros mate-
riais na sentença, especialmente, na dosimetria da pena, 
corrijo as reprimendas impostas aos réus L. e V., fazendo 
constar, na 1ª fase, o quantum sopesado de 3 meses rela-
tivo a uma circunstância judicial desfavorável, a ambos, 
bem como corrigir, de ofício, equívoco na dosimetria da 
pena de multa aos mesmos réus, da seguinte forma:

Onde se vê, nas penas de multa fixadas, 80 
dias-multa, para ambos, leia-se 13 dias-multa, em 
obediência ao critério bifásico e a proporção que se deve 
observar em relação à pena privativa de liberdade, agra-
vando-se mais 3 dias-multa na segunda fase, ao final, 
para L. e V., 16 dias-multa de pagamento.

Ante o exposto, nego provimento a todos os recursos 
defensivos, e, de outro lado, dou provimento ao recurso 
do assistente do Ministério Público, para condenar o réu 
F.A.S.R. como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, do 
CPB, às penas de 23 anos e 6 meses de reclusão, mais 
pagamento de 16 dias-multa, em regime fechado, inicial-
mente. De ofício, corrijo erros materiais na sentença 
quanto à aplicação das penas de multa e na 1ª fase da 
dosimetria das penas aplicadas aos réus L. e V.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES KÁRIN EMMERICH e SILAS RODRIGUES VIEIRA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AOS 
RECURSOS DEFENSIVOS E DERAM PROVIMENTO AO 
DO ASSISTENTE DO MP. DE OFÍCIO, CORRIGIRAM 
ERROS MATERIAIS NA FIXAÇÃO DAS PENAS DOS RÉUS, 
CONSTANTES NA SENTENÇA.

. . .
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Narrou a peça acusatória que, no dia 23 de janeiro 
de 2013, à noite, em horário não apurado, na Rua [...], 
Comarca de Conselheiro Lafaiete, o acusado D.R.S. 
ameaçou sua companheira C.P.A., com palavras e gestos, 
causando-lhe mal injusto e grave.

Na mesma ocasião, utilizando-se de uma faca serri-
lhada, passou essa arma branca no peito da vítima por 
três vezes, causando-lhe cortes no tórax, e desferiu vários 
tapas e socos em seu rosto, resultando-lhe edemas e 
hematomas no olho e na face esquerda.

Ainda, passou a faca no pescoço de C., dizendo 
que iria cortá-lo, bem como iria cortar a língua, os dedos 
da mão e todo o seu cabelo. Ato contínuo, dizendo que 
“mulher vagabunda não pode ser perfeita”, cortou um 
pedaço da orelha direita da vítima, causando-lhe defor-
midade permanente.

Descreveu também a denúncia que o acusado, após 
constranger a vítima com emprego de grave ameaça e 
violência, praticou ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal, obrigando-a a se deitar na cama e enfiando 
toda sua mão na vagina dela, ao mesmo tempo em que 
proferia ameaças, dizendo que iria cortar o clitóris dela.

Por fim, o acusado privou a vítima de sua liberdade, 
por uma noite, mantendo-a ferida no interior da resi-
dência onde ambos coabitavam, impossibilitando que ela 
tivesse socorro médico.

A denúncia foi recebida em 27 de fevereiro de 
2013, f. 67.

A sentença condenatória foi publicada e registrada 
em 11 de julho de 2013 (f. 176), sendo réu e vítima devi-
damente intimados da r. decisão - f. 184 e 187.

O Ministério Público, inconformado com a sentença, 
interpôs recurso de apelação (f. 177), tendo, em suas 
razões de f. 178/181, pugnado pela condenação de 
D.R.S. também pelos delitos capitulados no art. 129, § 9º, 
e no art. 148, § 1º, I e IV, e § 2º, todos do Código Penal.

A defesa, por sua vez, em razões recursais de 
f. 189/195, aduziu nulidade do processo, por ausência 
de instauração de incidente de insanidade mental e, 
no mérito, pediu a absolvição do acusado, diante da 
ausência de provas dos fatos descritos na exordial, e a 
isenção de custas processuais.

Contrarrazões recursais, f. 196/198 e 200/205.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer 

de f. 214/225, opinou pelo conhecimento de ambos os 
recursos, desprovimento do apelo defensivo e provimento 
do recurso ministerial.

É o relatório.
Conheço dos recursos, próprios, tempestivos e 

regularmente processados.
Da preliminar arguida.
A preliminar de nulidade processual aduzida pela 

defesa, sob o argumento de que não foi instaurado 
incidente de insanidade mental do acusado, não pode 
ser acolhida.

resultou em deformidade permanente, caracterizado está 
o tipo penal de lesões corporais gravíssimas (art. 129, 
§ 2º, IV, do CP). O fato de ter sido a conduta praticada 
nas circunstâncias do § 9º (crime contra a companheira, 
no âmbito doméstico) autoriza somente o aumento da 
pena em 1/3, tendo em vista a majorante prevista no 
§ 10.

- Para a caracterização do delito previsto no art. 148 do CP, 
é necessário que o agente aja com a vontade livre e cons-
ciente de privar o ofendido da liberdade de locomoção. 
Assim, se age sob impulso de outro intento que não o de 
sequestrar ou manter a vítima em cárcere privado, não se 
configura o crime contra a liberdade pessoal.

- Tendo o agente confessado a prática das lesões corpo-
rais, faz ele jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do 
CP, quanto a este delito.

- A pena de detenção não pode ser cumprida em regime 
fechado, ex vi do art. 33, caput, do CP.

- Estando o apelante representado pela Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais, impõe-se a isenção 
das custas processuais, nos termos do art. 10, inciso II, da 
Lei Estadual nº 14.939/03.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.13.003050-9/001 
- Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelantes: 1º) 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 2º) D.R.S. 
- Apelados: D.R.S., Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Vítima: C.P.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 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Paulo Calmon 
Nogueira da Gama - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 
- Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e por 
D.R.S., contra a sentença de f. 164/175, na qual, julgado 
parcialmente procedente o pedido da denúncia, foi o réu 
condenado nas sanções do art. 147, c/c o art. 129, § 2º, 
IV, c/c o art. 213, todos do Código Penal, às penas de 9 
(nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1 (um) mês 
e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado. 
Quanto aos crimes do art. 129, § 9º, e do art. 148, § 1º, 
I e V, e § 2º, ambos do Código Penal, foi ele absolvido, 
nos termos do art. 386, III, do CPP.
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uma vez que gostava muito dele; ocorre que D. é usuário 
de bebida alcoólica, e era alcoolizado que ele praticava os 
crimes contra a declarante; [...] que o convívio estava bastante 
tranquilo, até que, no dia 24 de janeiro do corrente ano, D. 
chegou em casa, tranquilo, conversando normalmente com 
a declarante, lhe perguntando onde estava a faca serrilhada; 
que, sem imaginar que D. estava intencionando fazer-lhe 
algum mal, a declarante lhe disse que a faca estava sobre 
a mesa, e D. a pegou; que D. passou então a dizer que iria 
matar a declarante, sem mais nem menos, quando ele foi em 
sua direção e passou a faca por três vezes no peito da decla-
rante, dizendo ‘eu quero ver sangue descer’; que D. passou 
então a desferir tapas, com a mão aberta, no rosto da decla-
rante, o que lhe causou hematomas e inchaço nos olhos; 
que a casa fica isolada, e somente familiares dele moram 
próximos, e temendo que, se pedisse socorro, D. poderia ficar 
ainda mais violento, ficou quieta; que D. passou a faca no 
pescoço, ameaçando cortá-lo, o que, por sorte, não o fez; que 
D. ameaçou ainda que iria cortar a língua, cortar um dedo 
da mão da declarante, bem como disse que iria cortar todo 
seu cabelo e raspar sua cabeça; [...]; que a declarante não 
acreditava que ele a deixaria viva naquele dia; que D. disse 
que cortaria a orelha da declarante, afirmando que ‘mulher 
vagabunda não pode ser perfeita’, e, sem lhe dar chance de 
defesa, passou a faca na orelha da declarante, quando então 
a mesma sentiu o sangue escorrendo por sua face e pescoço; 
que D. mandou que a declarante deitasse na cama, arredou 
o short do pijama que a declarante usava e tentou enfiar toda 
a mão na vagina da declarante, a todo tempo a chamando 
de ‘vagabunda’ e ainda ameaçou cortar o clitóris da decla-
rante; que, não conseguindo enfiar a mão em sua vagina, 
D. saiu do quarto e despejou óleo de cozinha e margarina 
na mão, tentando novamente violentá-la, contudo, mesmo 
assim, não conseguiu concluir o ato; que durante todo o 
momento em que a declarante sofria a violência, D. deixou 
a porta da casa trancada com cadeado e, algumas vezes, 
abria a porta e gritava pelos familiares dele, que moravam 
próximos, dizendo ‘eu tô metendo a faca nela, vocês podem 
ficar tranquilos, meu problema é com ela, não é com vocês’; 
[...] que, após tudo isso, D. adormeceu com a faca ao seu 
lado, e, aproveitando o descuido dele, a declarante pegou a 
faca e escondeu, juntando algumas coisas rapidamente, as 
quais colocou em duas sacolas e fugiu dali, pedindo abrigo 
a um amigo; que somente pela manhã é que a declarante 
resolveu acionar a polícia militar, sendo, então, encaminhada 
para atendimento médico; que não houve testemunhas, visto 
que estavam na casa apenas a declarante e D.; [...].

Como sabido, em delitos dessa natureza, geral-
mente praticados na clandestinidade, embora não seja 
absoluta a palavra da vítima, quando coerente, reveste-se 
de relevante valor probatório.

Sobre o tema, diz a boa doutrina:

Em certos casos, porém, é relevantíssima a palavra da vítima 
do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos qui clam 
comittit solent - que se cometem longe dos olhares de teste-
munhas -, a palavra da vítima é de valor extraordinário. Nos 
crimes contra os costumes, e.g., a palavra da ofendida cons-
titui o vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não 
fosse, dificilmente alguém seria condenado como corruptor, 
estuprador etc., uma vez que a natureza mesma dessas infra-
ções está a indicar não poderem ser praticadas à vista de 
outrem (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo 
penal. 34. ed. São Paulo: Saraiva, v. 3, 2012, p. 334).

Observa-se, inicialmente, que, em momento 
algum, tal exame foi requerido, e não há qualquer indício 
nos autos da existência de referida causa excludente 
de culpabilidade.

A instauração do incidente para apurar a inimpu-
tabilidade do réu somente se justifica quando existirem 
fundadas suspeitas acerca do comprometimento da sua 
higidez mental.

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, 
em sua obra Código de Processo Penal comentado (12. 
ed. São Paulo: RT, 2013, p. 352-353):

É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do 
acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo 
comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou 
determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, 
réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo 
para o cometimento da infração, narrativas genéricas de 
testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situa-
ções correlatas, não são motivos suficientes para a instau-
ração do incidente.

Assim, rejeito a preliminar aventada.
No mérito.
Imputa-se ao acusado vários crimes cometidos 

contra sua companheira C.P.A., tendo sido ele condenado 
pelos delitos previstos nos arts. 147; 129, § 2º, IV; e 213, 
e absolvido quanto aos crimes dos arts. 129, § 9º, e 148, 
§ 1º, I e V e § 2º, todos do Código Penal.

Nota-se que a materialidade delitiva se encontra 
demonstrada nos autos pelo atestado de f. 11, pelo auto 
de apreensão de f. 37, pelos laudos periciais de eficiência 
de arma branca (f. 44 e 63), pelo laudo preliminar de 
f. 88/90, pelos autos de corpo de delito de f. 104 e 105 e 
pelos exames de corpo de delito de f. 106 e 107.

A autoria, quanto ao delito de lesão corporal, foi 
confessada pelo acusado, que disse que, “na data de 
ontem, ingeriu vinho e acabou agredindo fisicamente sua 
companheira, desferindo socos no rosto dela, e, ainda, 
de posse de uma faca serrilhada, cortou um pedaço da 
orelha dela e arranhou o peito dela com a mesma faca” 
(f. 06).

Com relação aos demais delitos, D. negou 
tê-los praticado.

No entanto, as provas colhidas demonstram, de 
forma segura, que C. foi também ameaçada por seu 
companheiro, além de ter sido constrangida a com ele 
praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, 
mediante violência e grave ameaça.

No depoimento prestado na fase inquisitiva 
(f. 34/35), posteriormente ratificado em juízo (f. 122), 
a vítima relatou, de forma detalhada, o modo como os 
fatos ocorreram:

[...] que, por quatro anos, a declarante manteve relaciona-
mento amoroso com a pessoa de D.R.S., período no qual 
o casal se separou e reatou várias vezes; que D. agrediu a 
declarante algumas vezes, bem como a ameaçava de morte; 
contudo, a declarante acabava se reconciliando com ele, 
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pronto, socorrido a mesma, levando-a para o hospital muni-
cipal de Lamin, em função das lesões apresentadas; que o 
depoente constatou que C. apresentava lesões no peito, no 
olho esquerdo, e estava com a orelha direita parcialmente 
cortada; que o médico de plantão relatou que C. apresen-
tava sangramento na vagina, onde possivelmente o autor das 
agressões teria introduzido as mãos no local; que, após reali-
zação do ACD, o depoente se deslocou até a residência de 
D., onde, ao chegar, percebeu que o mesmo tentava evadir-se 
pelo quintal, utilizando uma escada para fuga; [...] que foi 
arrecadado uma faca que estava na pia da residência de D., 
esclarecendo que foi a única faca que encontrou no local; 
[...]; que havia sangue por toda a casa, tendo o depoente 
encontrado um pedaço de orelha no chão da cozinha, que 
entregou no hospital quando do atendimento de C.; que, 
segundo o médico do atendimento, Dr. R.G.L., a orelha seria 
realmente da vítima, e que, provavelmente, teria lesão perma-
nente, pelo tempo que ficou cortada [...] (f. 02/03).

Ainda, a vizinha da vítima, M.P.C., pessoa que 
acionou a Polícia Militar, na fase inquisitiva, narrou o que 
presenciou no dia dos fatos (f. 05 c/c f. 124):

[...] que, nesta data, por volta das 07h30, a depoente chegou 
à casa de seu avô J.C., de 87 anos de idade, de quem a 
depoente cuida, e, logo na entrada da casa, avistou duas 
sacolas com roupas; que estranhou esse fato, e, ao encon-
trar seu avô na cozinha da casa, ele lhe disse que havia uma 
pessoa dormindo no quarto da sala, e a depoente se dirigiu 
para lá, tendo então visto na cama uma mulher, bastante 
machucada, com hematomas e inchaço no rosto, além de 
sangue, já seco, pelo rosto; que, de tão desfigurada que ela 
estava, a depoente não a reconheceu, tendo se dirigido nova-
mente até seu avô, que lhe contou que se tratava da vizinha 
C., a quem tratavam pela alcunha de S.; que J. lhe disse que 
ela havia chegado à casa dele por volta das 5h30 da manhã, 
pedindo abrigo, afirmando que havia sido violentamente 
agredida pelo marido, D.R.S.; que a depoente novamente se 
dirigiu até o quarto e, em contato com S., já acordada, ela 
contou que o amásio a havia agredido, contando então deta-
lhes dos fatos, como passa a narrar: ‘Segundo ela, D. saiu à 
tarde, dizendo que iria recolher lenha para vender e voltou 
para casa algum tempo depois, sem nenhum problema; 
contudo, passado algum tempo, sem qualquer motivo, sem 
que houvesse desentendimento entre o casal, D. apoderou-se 
de uma faca de serra, com a qual cortou um pedaço da orelha 
dela e arranhou o peito dela com a mesma arma, vindo ainda 
a agredi-la com socos no rosto; segundo S., D. disse que ria 
retalhar a vagina dela, tendo a vítima afirmado que estava 
com sangramento na vagina; que S. disse que D. introduziu 
a mão dentro da vagina dela; que, com medo, S. esperou 
D. adormecer, trancou-se então dentro do quarto, arrumou 
alguns pertences pessoais e saiu pela porta da cozinha, sem 
deixar que ele a visse; que S. pediu que ligasse para o filho 
dela, com quem ela própria conversou e, em seguida, pediu 
a depoente que acionasse a Polícia Militar, o que ela não teve 
coragem de fazer pessoalmente; [...].

Cotejando as provas carreadas aos autos, verifica-se 
que a vítima confirmou que as ameaças de morte profe-
ridas pelo apelante D. eram constantes e que, na data dos 
fatos, utilizando-se de uma faca, ele lhe ameaçou matar, 
cortar seu pescoço, sua língua, um dedo da mão, todo o 
cabelo e, inclusive, seu clitóris.

No mesmo sentido, colaciono entendimentos de 
nosso excelso Pretório:

Ementa: Apelação criminal. Ameaça. Absolvição. 
Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. 
Redução da pena-base. Necessidade. Isenção de custas. 
Prejudicialidade. Recurso parcialmente provido. 1 - 
Comprovada a materialidade e a autoria do delito, sobretudo 
diante das declarações da vítima, que, em delitos cometidos 
no âmbito doméstico, normalmente praticados na clandes-
tinidade, longe de quaisquer testemunhas, ganham extrema 
relevância probante, é de rigor a manutenção do decreto 
condenatório. 2 - Fixada a pena-base com excessivo rigor, 
em dissonância dos elementos extraídos dos autos, imperiosa 
sua revisão. 3 - Deferida em primeira instância a isenção das 
custas processuais, resta prejudicado tal pedido defensivo 
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0003.13.001231-7/001- 
Relator: Des. Eduardo Machado).

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito 
das relações domésticas. Prescrição da pretensão puni-
tiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade do 
apelante. Cárcere privado. Absolvição. Impossibilidade. 
Palavra da vítima em consonância com os demais elementos 
de convicção carreados. Livre convencimento motivado. 
Condenação mantida. Substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. Benefício que encontra 
óbice legal. Recurso parcialmente provido. Verificada a ocor-
rência da prescrição da pretensão punitiva, resta extinta a 
punibilidade do agente. - Nos crimes praticados no âmbito 
doméstico, as declarações extremamente coerentes da vítima, 
aliadas ao detido exame dos demais elementos de convicção 
coligidos ao feito, são suficientes para a condenação, em 
conformidade com o sistema do livre convencimento moti-
vado. - O art. 44, I, do CP veda, expressamente, a concessão 
do benefício da substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos aos condenados por delito cometido 
com grave ameaça ou violência à pessoa (TJMG - Apelação 
Criminal nº 1.0471.09.120098-3/001 - Relator: Des. Alberto 
Deodato Neto) (Grifei).

Ementa: Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão 
corporal. Palavra da vítima. Absolvição. Impossibilidade. 
Ameaça. Delito configurado. Recurso não provido. - Em 
delitos ocorridos no âmbito doméstico, há de prevalecer 
a palavra da vítima sobre a negativa do acusado, máxime 
quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâ-
mica dos fatos e demais provas. Restando demonstrado pelo 
robusto acervo probatório produzido que o acusado ameaçou 
a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, a condenação pelo 
crime do art. 147 do CP é medida que se impõe (TJMG - 
Apelação Criminal nº 1.0141.12.001708-4/001 - Relator: 
Des. Furtado de Mendonça).

In casu, as declarações de C. ainda estão corro-
boradas pelas demais provas testemunhais colhidas, 
tais como o depoimento do policial militar condutor do 
flagrante, G.G.C., que, na delegacia (com posterior rati-
ficação em juízo), assim se manifestou:

[...] que, nesta data, por volta das 8h30, o depoente, estando 
de serviço no destacamento da cidade de Lamin, recebeu 
uma ligação do 190 de M.P.C., relatando que sua vizinha, 
C.P.A., havia sido agredida por seu amásio, D.R.S.; que, 
imediatamente, o depoente se deslocou até a residência 
da sra. M., onde foi feito contato com a vítima, tendo, de 
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ridas no mesmo tipo penal, sendo certo que o fato de 
terem sido praticadas nas circunstâncias do § 9º (crime 
contra a companheira, praticado no âmbito doméstico), 
autoriza somente o aumento da pena em 1/3, tendo em 
vista a majorante prevista no § 10.

Sobre referida causa de aumento, ensina Celso 
Demanto (Código Penal comentado. 8. ed. rev. atual. e 
ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 485):

[...] Em face dessa disposição legal, se a lesão corporal 
dolosa, de natureza grave, gravíssima ou de que tenha resul-
tado a morte da vítima, tiver sido praticada num contexto 
de violência doméstica (nos termos do conceito trazido pelo 
§ 9º), haverá o aumento da pena previsto neste § 10 sobre a 
pena das figuras qualificadas (§§ 1º a 3º) [...].

Tal majorante, contudo, não foi aplicada em 
primeiro grau, nada podendo ser agora feito, por inexistir 
pedido da acusação nesse sentido.

Quanto ao delito de sequestro e cárcere privado, 
sua absolvição deve ser mantida, a meu ver, visto que 
ausente o elemento subjetivo do delito.

Com efeito, para sua caracterização, é neces-
sário que o agente aja com a vontade livre e consciente 
de privar o ofendido da liberdade de locomoção. No 
entanto, se age sob o impulso de outro intento, que não o 
de sequestrar ou manter a vítima em cárcere privado, não 
se configura o crime contra a liberdade pessoal previsto 
no art. 148 do CP.

No caso dos autos, a manutenção da vítima no 
interior da residência não se deu com a finalidade única 
de privá-la da liberdade de locomoção, mas, sim, com 
o fim de consumar os demais delitos de ameaça, lesão 
corporal e estupro.

Portanto, impossível a condenação do apelante 
pelo crime de cárcere privado.

Assim, toda a prova produzida é mais que suficiente 
para justificar a manutenção da condenação de D.R.S. 
nas sanções do art. 147 c/c o art. 129, § 2º, IV, c/c o 
art. 213, todos do CP, bem como sua absolvição quanto 
aos delitos previstos nos arts. 148, § 1º, I e V, e § 2º, e 
129, § 9º, ambos do CP.

No tocante às penas aplicadas, entendo que 
merecem pequeno retoque, somente quanto ao crime de 
lesões corporais. É que, nesse ponto, houve confissão do 
apelante, fazendo jus, portanto, à atenuante da confissão 
espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CP.

Reduzo, pois, as penas para 2 (dois) anos, 3 (três) 
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, as quais torno defi-
nitivas, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Dessa forma, aplicando-se a regra do concurso 
material (art. 69 do CP), as penas finais ficam concreti-
zadas no patamar de 9 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 
(quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias 
de detenção.

Outro reparo a ser feito diz respeito ao regime 
fixado para o inicial cumprimento da pena corporal.

Vale lembrar também que C. afirmou que não acre-
ditava que o apelante D. lhe deixaria viva naquele dia, 
evidenciando-se, portanto, que se sentiu verdadeira-
mente intimidada, mais que isso, aterrorizada pelas suas 
atitudes (as quais já haviam, inclusive, ocorrido em outras 
ocasiões, tanto é que o policial militar, G., confirmou que 
existiam cerca de quatro registros de ocorrências ante-
riores contra a mesma vítima).

Ficou comprovado, igualmente, que o apelante 
agrediu a vítima fisicamente, causando-lhe lesões corpo-
rais, das quais resultou, inclusive, deformidade perma-
nente na vítima, que viu mutilada sua orelha direita 
(conforme ACD de f. 105). Ressalte-se que o próprio 
acusado confessou ter desferido socos e cortado parte 
da orelha da vítima, sendo, portanto, as lesões, apon-
tadas nos laudos periciais, condizentes com a prova 
oral colhida.

Também configurou-se o crime previsto no art. 213 
do CP, a despeito de o acusado negar a sua prática em 
todas as fases do processo, tendo ficado comprovado que 
ele, de forma cruel e objetivando satisfazer sua libido, 
constrangeu a vítima a se deitar na cama e a permitir a 
introdução de toda a sua mão na vagina. Demonstrou-se, 
ainda, que, não conseguindo seu intento, utilizou ele de 
óleo de cozinha e margarina em suas mãos, insistido 
novamente em violentá-la.

Sobre isso, há também o depoimento do policial 
militar que atendeu a ocorrência, G.G.J.C., que afirmou 
ter ouvido o médico dizer que a vítima apresentava 
sangramento na vagina, f. 02 e 123.

Da mesma forma, a testemunha M.P.C. também 
informou que, segundo a vítima lhe disse, D., além de 
introduzir a mão dentro de sua vagina, também teria 
ameaçado retalhar sua vagina e, por causa disso, estava 
com sangramento (f. 05 e 124).

As lesões ficaram demonstradas pelos exames 
de corpo de delito de f. 106 e 107, que atestaram a 
presença de “equimoses no clitóris, vestíbulo e fúrcula”, 
não havendo dúvidas, portanto, da violência empregada 
pelo réu.

Logo, impossível a absolvição de D. quanto aos 
crimes de estupro, ameaça e lesão corporal de natureza 
gravíssima, como pretendido pela defesa, ao fundamento 
de serem insuficientes as provas coligidas aos autos.

Por outro lado, não prospera a pretensão ministe-
rial de condenação do acusado pelos delitos do art. 129, 
§ 9º, e 148, § 1º, I e V, e § 2º, ambos do Código Penal.

Ora, nota-se que o apelante ofendeu a integridade 
corporal de sua companheira, e da sua agressiva conduta 
resultaram diversas lesões corporais, dentre elas, a lesão 
que resultou em deformidade permanente. Trata-se de 
crime único, e não um para cada lesão sofrida.

Dessa forma, a conduta se amolda ao tipo penal do 
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, configurada que ficou 
a ocorrência de lesão de natureza gravíssima. Repise-se 
que todas as lesões provocadas pelo apelante estão inse-
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É que o d. Juiz de primeiro grau aplicou o regime 
fechado, de forma indistinta, para o cumprimento das 
penas de reclusão e detenção pelas quais foi o acusado 
condenado, olvidando-se, contudo, da impossibilidade 
do cumprimento da pena de detenção em regime fechado.

Assim, quanto à pena relativa ao crime de 
ameaça, fixo o regime aberto para o seu inicial cumpri-
mento, permanecendo o fechado quanto às penas dos 
demais delitos.

Por fim, isento o apelante do pagamento das custas 
processuais, uma vez que representado pela Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais, logrando comprovar 
ser pobre no sentido legal, devendo, por tal motivo, ser 
dispensado do pagamento, ex vi do art. 10, inciso II, da 
Lei Estadual nº 14.939/03.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso minis-
terial e dou parcial provimento ao recurso defensivo, para 
reconhecer a atenuante da confissão espontânea com 
relação ao delito de lesões corporais, e, como conse-
quência, reduzir a pena, fixar o regime aberto especifica-
mente para o cumprimento da pena de detenção e isentar 
o réu das custas processuais, mantendo, no mais, a r. 
sentença combatida.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS 
e CÁSSIO SALOMÉ.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 
MINISTERIAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO DEFENSIVO.

. . .

Execução da pena - Cometimento de falta grave - 
Regressão de regime - Possibilidade - Revogação 
do benefício do trabalho externo - Necessidade

Ementa: Agravo em execução. Cometimento de falta 
grave. Regressão de regime. Possibilidade. Revogação 
do benefício do trabalho externo. Necessidade. Recurso 
provido. 

- Restando devidamente comprovado nos autos que, 
enquanto estava em regime semiaberto e usufruía 
do benefício de autorização para trabalho externo, o 
agravado fez uso de bebida alcoólica, demonstrando 
falta de senso de disciplina e irresponsabilidade para o 
cumprimento da pena, imperiosa a reforma da decisão 
que acolheu a justificativa apresentada pelo reeducando 
e não reconheceu a prática da falta grave. 

- É inegável que, ao fazer uso de bebida alcoólica, 
o apenado demonstrou falta de senso de disciplina e 
irresponsabilidade para o cumprimento da pena, estando 

a regressão do regime prisional devidamente amparada 
no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais. 

- Nos termos do art. 37 da Lei de Execuções Penais, a 
revogação do trabalho externo não se justifica somente 
diante do cometimento de fato definido como crime 
ou punição por falta grave, mas também quando o 
reeducando possuir comportamento contrário aos 
requisitos estabelecidos na lei, como ocorre in casu.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0284.06.
004487-2/003 - Comarca de Guarani - Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Agravado: M.M.G. - 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, em 
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2014. - Eduardo 
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de agravo 
de execução interposto pelo Ministério Público contra a r. 
decisão de f. 172, que acolheu a justificativa apresentada 
pelo reeducando em audiência de justificação e não 
reconheceu a prática de falta grave, mantendo o regime 
semiaberto para cumprimento da pena, bem como a 
autorização pa ra trabalho externo. 

Nas razões recursais, às f. 05/15, insurge-se o 
agravante contra a manutenção do regime semiaberto 
e da autorização do trabalho externo. Sustenta que o 
reeducando praticou ato obsceno, ou seja, fato definido 
como crime: chegou embriagado ao estabelecimento 
prisional e, por fim, apresentou-se fora do horário 
para recolhimento.

Contrarrazões recursais às f. 176/180, pugnando 
pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Juízo de retratação, à f. 181.
Manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, às 

f. 189/192, pelo conhecimento e provimento do recurso. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Afere-se dos autos que o reeducando cumpria pena 

no regime semiaberto na cadeia pública local da comarca 
e usufruía da autorização para trabalho externo, devendo 
retornar ao estabelecimento prisional às 18 horas. 
Contudo, nos dias 18.10.2013 e 31.10.2013, além 
de retornar ao presídio fora do horário, o reeducando 
aparentava estar embriagado, com hálito etílico, voz 
pastosa e andar cambaleante, conforme se depreende 
dos comunicados juntados às f. 165/166. 
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Com efeito, ao ser ouvido em juízo, o agravado 
relatou que “o atraso se deu devido ao pneu de seu carro 
ter estourado, o que se comprova com os recibos da 
borracharia e do posto juntados neste ato” (f. 172).

Todavia, a despeito do argumento apresentado 
pelo reeducando, verifica-se que ele não merece ser 
acolhido, já que, além de não ser plausível a justificativa 
apresentada, não logrou êxito a defesa em comprovar 
suas alegações, tendo em vista que os recibos das 
borracharias juntados às f. 173/174 dos autos têm data 
posterior aos fatos narrados.

Insta salientar que, em outras oportunidades, mais 
precisamente nas datas de 04.09.2012, 12.09.2012, 
14.09.2012, o agravado já havia se apresentado para 
recolhimento noturno com sintomas de embriaguez, nos 
termos dos ofícios juntados pela Polícia Civil às f. 87, 88, 
89, 90 e 91, o que demonstra a reiteração do reeducando 
em condutas similares. 

Não obstante a negativa do acusado, é de se levar 
em consideração a comunicação da agente penitenciária 
Viviane Martins, em f. 166, afirmando que, no dia 18 
de outubro de 2013, “o preso albergado M.M.G. não 
compareceu no horário determinado pela Comarca de 
Guarani. O preso M. chegou com 20 minutos posteriores 
de seu horário das 18:00. Venho ressaltar que o mesmo 
chegou com sintomas de embriagues (sic), alterado e 
com o hálito etílico, voz pastosa e andar cabaleante (sic), 
ressaltando também que antes de adentrar no sistema 
prisional deparei com o mesmo urinando em via pública 
(muro em frente a cadeia pública)”. 

Além disso, no dia 31 de outubro de 2013, ressaltou 
o Delegado, em f. 165, que o reeducando chegou ao 
estabelecimento prisional atrasado e embriagado.

Dessa forma, observa-se que os policiais são 
uníssonos em confirmar a prática da falta grave pelo 
agravado, haja vista que presenciaram o momento 
em que este retornou embriagado ao estabelecimento 
prisional, tendo a agente Viviane Martins presenciado, 
inclusive, o momento em que ele urinou em via pública. 

Ora, vale dizer que, se os autos não apontam falha 
na conduta dos policiais, nem mostram ter os mesmos 
algum interesse em incriminar falsamente o reeducando, 
presumem-se verdadeiros os fatos narrados pelos agentes 
nos comunicados.

Desse modo, provado incontestavelmente o estado 
de embriaguez do reeducando, o reconhecimento da 
falta grave é mesmo de rigor, sobretudo considerando 
que ele estava usufruindo do benefício de autorização 
para trabalho externo e tinha plena consciência das 
consequências que tal conduta poderia acarretar na 
execução de sua pena.

Nesse contexto, a despeito das alegações 
defensivas, é inegável que, ao fazer uso de bebida 
alcoólica, o apenado demonstrou senso de indisciplina e 
irresponsabilidade para o cumprimento da pena, estando 

a regressão do regime prisional devidamente amparada 
no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, in verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará 
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer 
dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; 
[...].

Assim, quanto aos seus efeitos na execução da 
pena, considerando que o sentenciado se encontrava 
em regime prisional semiaberto, necessária a regressão 
para o regime fechado.

Por outro lado, considerando a prática de falta 
grave pelo agravado no transcurso da execução da 
pena, imperiosa a revogação da autorização para o 
trabalho externo, a teor da disposição constante no 
art. 37, parágrafo único, da Lei de Execuções Penais, 
in verbis:

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada 
pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, 
disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo 
de um sexto da pena. 
Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho 
externo ao preso que vier a praticar fato definido como 
crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento 
contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo (sem grifo 
no original).

Cabe salientar que a revogação do benefício em 
questão não se justifica somente diante do cometimento de 
fato definido como crime ou punição por falta grave, mas 
também quando o reeducando possuir comportamento 
contrário aos requisitos estabelecidos em lei. 

No caso em apreço, a conduta praticada pelo 
agravante - ingerir bebida alcoólica durante a saída 
para trabalho externo - foi contrária aos requisitos 
estabelecidos no referido artigo, tendo ele demonstrado, 
de forma inequívoca, que não possui, pelo menos por 
ora, disciplina e responsabilidade suficientes para lhe 
garantir o direito à liberdade vigiada.

Entender de forma diversa, d.m.v., poderá incentivar 
o reeducando a deixar de cumprir as condições que lhe 
são impostas. 

Segundo ensina Mirabete, o comportamento 
satisfatório 

diz respeito à disciplina e responsabilidade do condenado 
tanto no trabalho quanto na vida carcerária, podendo causar 
a revogação a prática de falta leve estabelecida na legislação 
complementar (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Execução Penal. 
São Paulo: Atlas Jurídico, 2007, p. 112).

A propósito, colaciono os seguintes julgados, 
in verbis:

Habeas corpus. Matéria de execução. Não comparecimento 
ao trabalho. Revogação do benefício. Possibilidade. 
Inteligência do p. único do art. 37/LEP. Regressão de regime. 
Impossibilidade. Não caracterização de cometimento de 
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Recurso não conhecido.

REEXAME NECESSÁRIO CRIMINAL Nº 1.0527.09.
006523-8/001 - Comarca de Prados - Remetente: Juiz de 
Direito da Comarca de Prados - Autor: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Réu: M.P. - Vítimas: L.F.P.S., 
R.S.G. - 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 
NÃO CONHECER DO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Sálvio Chaves 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. SÁLVIO CHAVES - Trata-se de recurso de ofício 
remetido pelo Juiz de Direito da Comarca de Prados, obje-
tivando a ratificação da sentença que absolveu M.P. impro-
priamente da suposta prática dos delitos capitulados nos 
arts. 129 e 329, ambos do Código Penal, já que portador 
de deficiência mental, não sendo possível compreender 
o caráter ilícito de seu comportamento e, também, em 
função da decadência do direito de representação.

Não houve recurso voluntário das partes.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 169/170, 

opina pelo não conhecimento do recurso de ofício, em 
face da ausência de previsão legal.

É o relatório.
Pois bem. Como visto acima, trata-se de recurso de 

ofício interposto em face da decisão que absolveu impro-
priamente o acusado pela prática dos delitos previstos 
nos arts. 129 e 329, ambos do CP, por ele ser ao tempo 
da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do ato e pela decadência do direito de representação a 
ser exercido pelos policiais militares ofendidos.

A despeito da remessa dos autos a este Tribunal, tenho 
não ser cabível o reexame necessário, senão vejamos.

A Lei nº 11.689/2008 veio consagrar a posição 
jurisprudencial e doutrinária que apontava que, via de 
regra, devem os recursos ser interpostos de forma volun-
tária pelas partes, sendo o reexame necessário somente 
cabível em casos excepcionais e expressamente previstos 
em lei. Atualmente, o Código de Processo Penal prevê 
somente uma hipótese de recurso de ofício pelo julgador, 
qual seja a sentença que conceder habeas corpus.

Observa-se, assim, que o art. 574 do CPP não prevê 
o recurso de ofício para a absolvição imprópria, como no 
caso dos autos. Dessa feita, penso que o presente recurso 
não deve ser conhecido por falta de previsibilidade. 

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de 
Justiça, que já apontou a ausência de previsão legal para 
o reexame necessário em casos de absolvição impró-
pria. Vejamos:

Absolvição imprópria - Reexame necessário - 
Previsão legal - Ausência - Recurso não conhecido

Ementa: Processual penal. Lesão corporal. Delito de 
resistência. Inimputabilidade do agente. Decadência do 
direito de representação. Absolvição imprópria. Reexame 
necessário criminal. Ausência de previsão legal. Recurso 
não conhecido. 

- Inexistindo previsão legal que ampare o reexame neces-
sário de sentença absolutória imprópria, não há de se 
conhecer do recurso voluntário interposto. 

falta grave. Concessão parcial. - O art. 37, parágrafo 
único, da Lei de Execuções Penais impõe a revogação da 
autorização de trabalho externo quando o condenado tiver 
comportamento contrário aos requisitos da aptidão, disciplina 
e responsabilidade. - A execução da pena privativa de 
liberdade somente ficará sujeita à forma regressiva quando o 
condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta 
grave. - Para que uma conduta seja considerada falta grave, 
ela deverá, necessariamente, se ajustar a uma daquelas 
situações elencadas no art. 50 da referida Lei de Execuções 
Penais. Ordem concedida parcialmente (TJMG. Habeas 
Corpus 1.0000.08.487341-3/000. 5ª Câmara Criminal. 
Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. em 13.01.2009).

Agravo de execução penal. Regime semiaberto. Autorização 
para trabalho externo. Revogação. Comportamento 
insatisfatório. Faltas no recolhimento noturno. Progressão 
de regime. Requisito objetivo não satisfeito. Recurso não 
provido. - A revogação da autorização de trabalho externo 
não se motiva apenas diante da prática de fato definido 
como crime ou punição por falta grave, mas também quando 
o condenado tiver comportamento contrário aos requisitos 
estabelecidos na lei (art. 37, caput e parágrafo único, da LEP). 
- É de se manter o indeferimento da progressão de regime 
prisional ao condenado que não comprova o cumprimento 
do estágio de 1/6 (um sexto) para a auferição do benefício 
(TJMG. Agravo em Execução Penal 1.0000.10.002750-
7/001. 4ª Câmara Criminal. Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 
j. em 01.09.2010).

Feitas essas considerações, dou provimento ao 
recurso ministerial para reconhecer a prática da falta 
grave, determinando a regressão de regime do apenado 
e a revogação da autorização para trabalho externo. 

É como voto. 
Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES JÚLIO CÉSAR LORENS e PEDRO 
COELHO VERGARA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO 
RECURSO MINISTERIAL.

. . .
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Processual penal. Furto. Absolvição imprópria. Inimputa-
bilidade do agente. Recurso de ofício não conhecido. - 
1 - Diante da ausência de previsão legal que determine o 
reexame necessário da sentença de absolvição imprópria, 
não é possível conhecer do recurso de ofício. 2 - Recurso 
não conhecido (TJMG. Reexame Necessário Criminal 
nº 1.0625.10.008165-6/001. Des. Rel. Antônio Armando 
dos Anjos. DJe de 20.05.2013).

Reexame necessário. Dano. Absolvição imprópria. Inimpu-
tabilidade. Imposição de medida de segurança. Ausência 
de previsão legal. Inadmissibilidade do recurso de ofício. - 
Inexistindo previsão legal do reexame necessário da sentença 
absolutória imprópria que, reconhecendo a inimputabilidade 
do acusado em virtude de doença mental ao tempo do fato 
denunciado, impõe a ele medida de segurança, inadmis-
sível o recurso oficial (TJMG. Reexame Necessário Criminal 
nº 1.0555.07.006563-9/001. Des. Rel. Duarte de Paula. 
DJe de 11.10.2012).

Inclusive, cumpre ressaltar que, atualmente, nem 
sequer existe a previsão do reexame necessário para 
a absolvição sumária no Tribunal do Júri, que antes se 
impunha. 

Sendo assim, não havendo previsibilidade para o 
recurso de ofício em casos de absolvição imprópria, não 
conheço do recurso interposto.

À mercê dessas considerações, não conheço 
do recurso.

Sem custas.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e 
MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS.

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

. . .

Abandono de incapaz - Materialidade e autoria - 
Comprovação - Dolo - Presença - Tipicidade 

provada - Majoração - Vítima descendente da ré - 
Condenação mantida - Pena corporal substituída 

por restritiva de direitos - Provimento parcial

Ementa: Apelação criminal. Abandono de incapaz 
majorado (art. 133, § 3º, II, do CP). Prescrição 
retroativa. Não configuração. Preliminar rejeitada. 
Inconstitucionalidade do art. 610, do Código de Processo 
Penal. Inocorrência. Atuação do Ministério Público em 
segunda instância como custos legis. Preliminar rejeitada. 
Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo 
do tipo penal (dolo). Ocorrência. Intenção de abandonar 
caracterizada. Tipicidade provada. Condenação mantida. 
Substituição da pena privativa de liberdade. Preenchimento 
dos requisitos legais. Cabimento. Custas processuais. 
Isenção. Ré assistida por defensor público. Inteligência do 

art. 10, inciso II, da Lei estadual nº 14.939/03. Recurso 
provido em parte. 

- Não há falar em ocorrência de prescrição retroativa 
quando, mesmo não havendo recurso da acusação, o 
prazo a que se refere o inciso VI do art. 109 c/c o art. 115, 
ambos do Código Penal, não foi atingido pela soma dos 
tempos decorridos antes e após o termo suspensivo da 
ação penal.

- Preliminar rejeitada.

- Não há que se falar em inconstitucionalidade do 
art. 610 do Código de Processo Penal, uma vez que 
a atribuição de defesa da ordem jurídica foi conferida 
ao Ministério Público pela Constituição da República, 
conforme disposição do art. 127, caput, atuando a douta 
Procuradoria-Geral de Justiça, em segunda instância, 
como custos legis. 

- Preliminar rejeitada.

- Configura o crime do art. 133 do Código Penal o ato 
de deixar ao desamparo pessoa que está sob cuidado, 
guarda, vigilância ou autoridade do agente e por 
qualquer motivo sem condições de defender-se dos riscos 
resultantes do desamparo.

- Age dolosamente a mãe que deixa o filho sozinho em 
casa, caracterizando-se o dolo de perigo exigido pelo 
tipo penal do art. 133 do Código Penal.

- Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código 
Penal, deve a pena privativa de liberdade ser substituída 
por penas restritivas de direitos.

- Tratando-se a acusada de hipossuficiente, assistida 
por defensor público, deve ser isentada do pagamento 
das custas processuais, nos termos do art. 10, II, da Lei 
estadual nº 14.939/03.

Recurso provido em parte.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0625.10.007534-4/001 - 
Comarca de São João del-Rei - Apelante: Mãe de menor 
- APELADO: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Vítima: Menor - 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 
REJEITAR AS PRELIMINARES DEFENSIVAS E, NO MÉRITO, 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Agostinho 
Gomes de Azevedo - Relator.
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Notas taquigráficas

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - 
Trata-se de recurso de apelação aviado por genitora. em 
face da sentença de f. 133/141, que a condenou como 
incursa nas sanções do art. 133, § 3º, II, do Código 
Penal, à pena privativa de liberdade de 9 (nove) meses 
e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto. A pena 
privativa de liberdade não foi substituída por penas 
restritivas de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 12 
de junho de 2010, por volta das 20h30min, na Rua [...], 
em Tiradentes-MG, a denunciada abandonou seu filho, 
de 8 (oito) meses de idade, que estava sob sua guarda, 
sendo ele incapaz de se defender dos riscos resultantes 
do abandono.

Consta da denúncia que, segundo restou apurado, 
a testemunha G.A.R. foi solicitada pela genitora da 
acusada a comparecer à residência da acusada, tendo 
em vista que seu neto se encontrava em casa sozinho. 
Chegando ao local, G. constatou que o menor impúbere 
estava quieto, porém apresentava dificuldades para 
respirar, tendo em vista que sofre de bronquite.

A denúncia foi recebida em 6 de agosto de 2010 
(f. 30).

Citada em comparecimento pessoal ao juízo (f. 35), 
a acusada ofereceu resposta escrita à acusação (f. 37/38).

Durante a instrução, foram ouvidas quatro 
testemunhas (f. 112/115). Após, procedeu-se ao 
interrogatório da acusada (f. 116/117). 

O Ministério Público apresentou alegações finais às 
f. 124/125-v.; e a Defesa, às f. 127/131.

A sentença foi publicada em cartório em 11 de 
novembro de 2013 (f. 142).

Inconformada, apelou a Defesa (f. 152), 
pretendendo, em síntese, a extinção da punibilidade 
pela prescrição ou, alternativamente, pela absolvição 
da acusada, pela inexistência de dolo em sua conduta. 
Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base 
e pela isenção do pagamento das custas processuais 
(f. 153/161).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela 
manutenção da sentença recorrida (f. 163/167). 

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é 
pelo não provimento do recurso (f. 173/178).

É o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes os 

pressupostos de sua admissibilidade.
Preliminares:
A) Prescrição retroativa.
A Defesa pugna, preliminarmente, por que seja 

decretada a extinção da punibilidade, em face da 
ocorrência do fenômeno da prescrição.

Sem razão a Defesa!
Verifico que a acusada restou condenada a 9 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de detenção (f. 139), pena que 

atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do 
art. 109, VI, do Código Penal.

Ocorre, ainda, que a condenada era menor de 21 
(vinte e um) anos ao tempo do crime (f. 02 e 118), de modo 
que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, 
na forma do art. 115 do Código Penal, concretizando-se, 
portanto, em 1 (um) ano e 6 (seis) meses. 

Contudo, verifico que não prospera a alegação de 
que a prescrição ocorreu linearmente, da forma como 
defende a Defesa em suas razões recursais, desde que 
desconsiderou que, ocorrido o recebimento da denúncia 
em 6 de agosto de 2010 e suspensa a ação penal em 
1º de setembro de 2011 (f. 58), aquele prazo deixou de 
transcorrer a partir de então.

Desse modo, ainda que somado o prazo decorrido 
até o termo suspensivo, com aquele que recomeçou a fluir 
com a revogação do benefício da suspensão condicional 
do processo, em 11 de julho de 2013 (f. 91/92), até a 
publicação da sentença condenatória recorrível, em 11 
de novembro de 2013 (f. 142), a hipótese, ainda assim, 
não contemplaria a ocorrência da prescrição.

Assim sendo, é de se prestigiar a alegação do 
Ministério Público, trazida em suas contrarrazões, de que 
não ocorrera a prescrição, ainda que o feito suspensivo 
não tenha sido abordado com a devida profundidade.

Portanto, rejeito a preliminar defensiva.
B) Nulidade processual: ofensa ao contraditório.
Preliminarmente, sustenta a apelante a absoluta 

nulidade do feito, em decorrência de ofensa aos princípios 
da ampla defesa e do contraditório, ante a manifestação 
do Órgão Ministerial em segunda instância, sem que 
igual oportunidade seja conferida à Defesa.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, haja 
vista que, na instância recursal, a emissão de parecer pelo 
douto representante do Parquet representa sua atuação 
enquanto custos legis, e não como parte na ação, não 
havendo, portanto, contraditório a ser assegurado, uma 
vez que tal manifestação não possui natureza de ato da 
parte. 

Não há falar, portanto, em inconstitucionalidade 
do art. 610 do Código de Processo Penal, uma vez que 
a atribuição de defesa da ordem jurídica foi conferida 
ao Ministério Público pela Constituição da República, 
conforme disposição do art. 127, caput.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Penal. Habeas corpus. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 
e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 10.826/03. 
Parecer oferecido pelo Ministério Público de segundo grau. 
Alegação de nulidade por falta de vista posterior dos autos à 
defesa. Inocorrência. Atuação como custos legis. Art. 610 do 
CPP (HC 127630/SP, 2009/0020008-2 T5, Quinta Turma, j. 
em 13.08.2009, DJe de 28.09.2009).

Processo penal. Parecer da Procuradoria de Justiça. Violação 
do princípio do contraditório. Não ocorrência. Tóxicos. 
Tráfico. Prova. Condenação. Absolvição ou desclassificação 
para o tipo penal de uso de drogas. Não cabimento. Liberdade 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014 |        259

provisória. Impossibilidade. Isenção de custas. Cabimento 
(TJMG, Apelação Criminal n° 1.0145.08.449148-2/001, 2ª 
Câmara Criminal, Rel. Des. José Antonino Baía Borges, DJ 
de 22.10.2009).

Dessa forma, importante salientar que o parecer da 
douta Procuradoria-Geral de Justiça pode ser favorável 
a qualquer das partes, de maneira que tal manifestação 
não acarreta violação ao princípio da igualdade 
processual, conforme, equivocadamente, sustenta a 
douta Defensoria Pública.

Rejeito, também, essa preliminar defensiva.
Não tendo sido arguidas outras preliminares nem 

vislumbrando vícios na prestação jurisdicional, passo ao 
exame do mérito recursal.

A materialidade e a autoria do delito restaram 
devidamente demonstradas nos autos pelo Boletim de 
Ocorrência de f. 07/08, bem como pela prova oral 
colhida - em especial, diante da confissão judicial da 
apelante (f. 117) -, tanto é assim que a Defesa não traz 
a tese de negativa de autoria em suas razões recursais.

Cinge-se, inicialmente, o mérito do recurso à tese 
de ausência de dolo na conduta da acusada ou, pelo 
menos, na deficiência de provas quanto ao elemento 
subjetivo. A meu ver, todavia, a tese não encontra o 
necessário respaldo no caderno probatório.

A acusada, em interrogatório judicial, confessa a 
autoria do crime, nos seguintes termos:

que a depoente de fato estava se drogando na rua, tendo 
deixado seu filho em casa sozinho; que a mãe da depoente 
viu quando a depoente saiu para a rua; que atualmente o 
menor está com três anos, e está sob a guarda da mãe da 
declarante; que confirma o depoimento que prestou (f. 12); 
que a depoente está presa acusada de tráfico de drogas; que 
não responde a outros processos além de tráfico de drogas; 
que a mãe da depoente estava num bar próximo da casa da 
depoente, e a depoente avisou a sua mãe que estava saindo; 
que a depoente não quis dar droga para sua irmã, e ela ficou 
com raiva, ‘jogando a mãe da depoente contra a depoente’; 
que a depoente disse para sua mãe que estava saindo e tinha 
deixando o filho em casa; que a mãe da depoente nada 
respondeu (f. 117).

A testemunha J.A.P., em depoimento confirmado 
em juízo à f. 113, confirmou o histórico do Boletim de 
Ocorrência de f. 07/08, em que registrou:

constantemente ele presencia a genitora deixar o filho de oito 
meses e sair para a rua, deixando-o sozinho, sem uma pessoa 
responsável para cuidar do mesmo. Hoje não foi diferença, 
digo, diferente, largou o filho e saiu, encontrou com a irmã, 
de 16 anos, e deu a desculpa de que o menino estava com 
uma babá. Comparecemos ao local onde se encontrava o G., 
sua esposa I. e a avó, sendo assim foi acionada a conselheira 
tutelar Regiane; que, de posse de um termo de entrega de 
responsabilidade, passou o menino para I., esposa do G., 
sendo assinado por mim e por ela [...] (f. 08).

No mesmo sentido é o depoimento da conselheira 
tutelar Regiane Ramalho. Veja-se:

que a depoente era e ainda é conselheira tutelar; que recebeu 
uma comunicação da Polícia de que a mãe tinha saído de 
casa e tinha deixado o filho de oito meses sozinho; que a 
depoente se deslocou para o local e constatou que realmente 
o filho estava em casa, sendo que a mãe da genitora já tinha 
chegado acompanhada de uma irmã dela; que a mãe da 
genitora estava visivelmente embriagada; que desta maneira 
a depoente entregou a guarda do menor para uma vizinha 
até que fosse decidido o destino da criança [...] (f. 114).

Corroborando a prova oral supramencionada, 
vieram aos autos o depoimento de G.A.R. Confira-se:

que o depoente é vizinho da genitora; que de fato os policiais 
foram até a casa da genitora, pois ela havia deixado o filho 
dela, com oito meses na época dos fatos, sozinho em casa 
[...] (f. 115).

Portanto, o conteúdo do inquérito policial, 
corroborando esses elementos de prova judicialmente 
produzidos, demonstra claramente que o filho da acusada 
foi por ela deixado em situação de perigo, abandonado 
à própria sorte.

Assim, a conduta, a meu ver, encontra-se provada à 
perfeição, inclusive no aspecto subjetivo.

O elemento subjetivo do tipo penal mostra-se 
claro na conduta praticada pela acusada, demonstrando 
vontade livre e consciente de abandonar o filho menor. 
O art. 133 do Código Penal pune a conduta de quem 
abandona “pessoa que está sob cuidado, guarda, 
vigilância ou autoridade, e, por qualquer motivo, incapaz 
de defender-se dos riscos resultantes do abandono”.

Leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal 
comentado. 8. ed., 2008, p. 633):

abandonar quer dizer deixar só, sem a devida assistência. O 
abandono, nesse caso, não é imaterial, mas físico. Portanto, 
não é o caso de se enquadrar, nesta figura, o pai que deixa de 
dar alimentos ao filho menor, e sim aquele que larga criança 
ao léu, sem condições de se proteger sozinha.

Júlio Fabrini Mirabete ensina que o elemento 
subjetivo (dolo) do crime em questão:

é a vontade de abandonar a vítima, ciente de que por ela é 
responsável e do perigo que pode correr [...]. Nada impede 
a prática do crime com dolo eventual, quer porque o sujeito 
ativo está em dúvida quanto a seu dever de cuidar da vítima, 
quer por assumir o risco de causar-lhe o perigo (Código Penal 
interpretado. São Paulo: Atlas, 2000. p. 749).

Portanto, para a configuração do delito de abandono 
de incapaz (art. 133 do Código Penal), basta que o 
agente direcione sua conduta no sentido de desamparar a 
vítima, de desprezá-la, ainda que momentaneamente. O 
tipo penal não reclama um específico elemento subjetivo. 
Nesse sentido é a lição José Henrique Pierangelli:

A conduta típica é abandonar, que significa deixar sem 
assistência, largar, desamparar, desprezar etc. Há abandono 
quando se coloca o sujeito passivo do crime em situação que 
acarreta privação, ainda que momentânea, dos cuidados 
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que lhe são devidos e dos quais tem necessidade (Manual 
de direito penal. Parte Especial. São Paulo: RT, 2005. 
p. 161/162).

Trata-se, assim, de crime de perigo, de natureza 
concreta, que se consuma com a simples exposição de 
pessoa incapaz a risco contra a sua integridade física. No 
presente caso, o filho era menor, contava apenas 8 (oito) 
meses de idade, incapaz, portanto, de defender-se dos 
riscos resultantes do abandono.

Ora, é evidente que, ao deixar o filho de 8 (oito) 
meses sozinho em casa, a apelante aceitou o risco do 
perigo concreto para a incolumidade do abandonado, 
sendo indiferente o tempo em que o menino ficara sozinho.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira-se:

Apelação criminal. Abandono de incapaz. Relato de 
testemunhas presenciais. Suficiência. Perigo concreto para 
a incolumindade do abandonado. Intenção de abandonar 
caracterizada. Condenação mantida. - Ao abandonar 
um bebê de apenas oito meses de vida no chão de uma 
residência, sozinho, gerando perigo concreto para a 
incolumidade deste, a conduta da recorrente se adequa 
ao tipo descrito no art. 133 do CPB (Apelação Criminal 
1.0414.10.003619.6.001 - Rel. Furtado de Mendonça, 6ª 
Câmara Criminal, j. em 23.04.2013, publ. em 03.05.2013).

Apelação criminal. Abandono de incapaz. Materialidade 
e autoria demonstradas. Ausência de dolo alegada. 
Descabimento. Condenação mantida. Redução da pena-base. 
Possibilidade. Reprimenda reestruturada e reduzida. Isenção 
de custas. Admissibilidade. Acusados assistidos pela 
Defensoria Pública. Recurso provido em parte. - Constatado 
que os pais deixaram o filho menor sozinho em casa, durante 
a madrugada, aceitando o risco de exposição da vítima a 
perigo concreto, resta caracterizado o dolo do crime de 
abandono de incapaz. - Reavaliadas as circunstâncias 
judiciais, sendo todas favoráveis aos réus, imperiosa a 
fixação da pena-base no mínimo legal. - Considerando que 
os apelantes são pobres no sentido legal, estando assistidos 
pela Defensoria Pública, cabível a isenção do pagamento das 
custas processuais, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei 
14.939/03 (Apelação Criminal 1.0625.10.001568.8.001 - 
Rel. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. em 
11.10.2012, publ. em 22.10.2012).

Por sua vez, a majorante do inciso II do § 3º do 
art. 133 do Código Penal foi devidamente reconhecida, 
considerando que a acusada é mãe da vítima.

O fato, como se vê, é típico do art. 133, § 3º, II, do 
Código Penal.

Assim, mantenho a condenação imposta na 
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Insurge-se a Defesa, também, quanto à valoração 
na análise das circunstâncias judiciais procedida na 
sentença recorrida. 

De fato, não há justificativa para que a pena-base 
tenha sido fixada acima do mínimo legal, em 9 (nove) 
meses de detenção, uma vez que as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do CP, ao contrário do que entendeu 

o douto Sentenciante, são, em sua grande maioria, 
favoráveis à apelante.

Diante de tal quadro de circunstâncias judiciais, 
entendo que não apenas cabe a substituição da pena 
privativa de liberdade por penas alternativas, mas que 
a pena-base deve restar fixada mais próxima do mínimo 
legal cominado.

Portanto, verifico haver um equívoco na sentença, 
pois duas das circunstâncias judiciais foram analisadas 
de forma equivocada: a culpabilidade e os antecedentes.

Ressalto que a culpabilidade, enquanto grau de 
reprovabilidade da conduta, não se mostrou elevada, 
estando dentro dos padrões de normalidade; e não há nos 
autos registro de antecedentes - entendidos estes como 
sentenças condenatórias transitadas em julgado que não 
caracterizem reincidência, de modo que a apelante deve 
ser considerada primária e de bons antecedentes.

Assim, não me resta outra saída senão reduzir a 
pena-base imposta à apelante, para fixá-la bem próxima 
do mínimo legal, já que somente a circunstância judicial 
motivo do crime lhe foi considerada corretamente 
desfavorável (f. 138).

Desse modo, redimensiono a pena-base para 
reduzi-la para 7 (sete) meses de detenção.

Já na segunda fase de aplicação da pena, diante 
das reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e 
menoridade relativa, reduzo a pena-base em 1 (um) mês 
de detenção, alcançando o patamar provisório de 6 (seis) 
meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação de pena, diante da 
majorante prevista no § 3º, II, do art. 133 do Código 
Penal, que reconheço presente, elevo a pena provisória 
em 1/3 (um terço), fazendo-a alcançar o quantum 
definitivo de 8 (oito) meses de detenção.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, 
mantenho o regime aberto para o início de cumprimento 
da pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, cujos 
requisitos a apelante preenche, substituo a pena 
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, 
consistente em prestação de serviços à comunidade, em 
entidade a ser designada no juízo da execução.

Finalmente, considerando que a apelante foi 
assistida por defensor público, deve ser isentada do 
pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10, 
II, da Lei estadual nº 14.939/03.

Mediante tais considerações, rejeito as preliminares 
defensivas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso 
para reduzir a pena privativa de liberdade aplicada à 
apelante a oito (meses) de detenção, em regime aberto; 
substituir a pena privativa de liberdade por uma pena de 
prestação de serviços à comunidade, a se dar em instituição 
a ser definida no juízo da execução; e para isentá-la do 
pagamento das custas processuais, mantendo, quanto ao 
mais, todos os termos da r. sentença fustigada.

Sem custas.
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Alega o nobre Causídico, em síntese, que: i) são 
frágeis as provas amealhadas para fins de reconheci-
mento da falta grave e ii) ausência de previsão legal para 
fins de interrupção da contagem do tempo necessário à 
concessão de benefícios da execução.

Requer-se, então, a reforma da decisão de primeiro 
grau, decretando-se a absolvição do apenado, ou, alter-
nativamente, a não interrupção do prazo necessário ao 
gozo de benefícios da execução.

O Magistrado monocrático, após apresentação de 
contrarrazões por parte do agravado (f. 33/38), realizou o 
juízo de retratação, mantendo a decisão agravada (f. 40).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, f. 50/52, 
emitiu parecer opinando para que dado parcial provi-
mento ao recurso.

É o relatório.
Conhecimento.
Conheço do recurso face ao ajuste legal.
Mérito.
Concessa venia, julgo com razão o combativo 

causídico, pelos motivos que passarei, agora, a expor.
A infração disciplinar atribuída ao agravante tem a 

seguinte redação na Lei de Execução Penal:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de 
liberdade que:
[...]
VII - tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefô-
nico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com 
outros presos ou com o ambiente externo.

O rol de infrações disciplinares de natureza grave é 
taxativo, regulamentado pela Lei de Execuções Penais em 
seu art. 50. O próprio texto da LEP indica a sua compe-
tência para definição das faltas graves, ao dispor em seu 
art. 49 que as faltas leves ou médias podem ser especifi-
cadas pela legislação local.

In casu, foram encontrados, na cela onde encarce-
rado o reeducando, três aparelhos celulares e dois carre-
gadores de bateria no interior de um rádio.

Quando ouvido perante o juízo a quo, assim se 
manifestou o reeducando, verbis: “[...] afirma que é 
usuário de drogas; que outro preso ofereceu para que 
o declarante guardasse os celulares em troca da droga, 
tendo aceitado a proposta e guardado os objetos” (f. 10).

Diante do trecho supra, induvidosa a posse dos 
mencionados artefatos pelo agravante, não restando 
controvérsia quanto à materialidade e autoria, espe-
cialmente pela confissão detalhada sobre os fatos e 
suas motivações.

Também não afasta a configuração da transgressão 
a posse isolada de componente indispensável ao funcio-
namento do telefone móvel, tal como se afigura o caso 
em comento (não foram encontrados chip(s) durante a 
vistoria). Pensar o contrário induziria à conclusão de que 
bastaria aos apenados desmontarem o aparelho, desig-
nando a guarda dos objetos a diversos outros internos 

Execução da pena - Falta grave - Posse de 
carregador de aparelho celular - Infração 

disciplinar - Configuração - Interrupção do 
prazo para concessão de nova progressão

Ementa: Agravo em execução. Falta grave. Posse de carre-
gador de aparelho celular. Configuração da infração disci-
plinar. Justificativa inverossímil. Interrupção do prazo para 
concessão de nova progressão. Possibilidade. Precedentes.

- O injustificado porte de aparelho telefônico em estabe-
lecimento prisional caracteriza a falta grave motivadora 
da regressão de regime.

- Consoante jurisprudência pacífica advinda do Supremo 
Tribunal Federal, a fixação de novo marco para fins de 
gozo de nova progressão configura consequência lógica, 
visto que o demérito do apenado poderia ser incentivado, 
principalmente quanto àqueles que já se encontrassem no 
regime fechado.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0481.12.008733-
5/001 - Comarca de Patrocínio - Agravante: W.L.C. - 
Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- 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 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014. - Alexandre 
Victor de Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO 
- Relatório.

Cuida-se de recurso de agravo com fincas no 
art. 197 da Lei das Execuções Penais, promovido por 
W.L.C. contra a r. decisão oriunda do douto Juízo de 
Direito da Vara de Execuções Penais de Patrocínio, que 
reconheceu a prática de falta grave do recorrente.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES SÁLVIO CHAVES e PAULO 
CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES 
DEFENSIVAS E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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de falta grave (fuga). Recontagem do lapso de 1/6 para a 
obtenção do benefício. - Em caso de falta grave, é de ser reini-
ciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do 
benefício da progressão no regime de cumprimento da pena. 
Adotando-se como paradigma, então, o quantum remanes-
cente da pena. Em caso de fuga, este prazo apenas começa 
a fluir a partir da recaptura do sentenciado. Entendimento 
contrário implicaria tornar despidas de sanção as hipóteses 
de faltas graves cometidas por sentenciados que já estivessem 
cumprindo a pena em regime fechado. De modo que não 
seria possível a regressão no regime (sabido que o fechado já 
é o mais severo) nem seria reiniciada a contagem do prazo de 
1/6. Conduzindo ao absurdo de o condenado, imediatamente 
após sua recaptura, tornar a pleitear a progressão prisional 
com apoio em um suposto ‘bom comportamento’. Habeas 
corpus indeferido (grifei) (STF, HC 85141 SP, Relator Min. 
Carlos Britto, data de j. em: 05.04.2005, Primeira Turma, DJ 
de 12.05.2006, p. 00011. Ement. v. 02232-02, p. 00301, 
LEXSTF v. 28, n. 330, 2006, p. 385-392).

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. 
Cometimento de falta grave. Condenado flagrado na posse 
de um aparelho celular sem chip e bateria. Interrupção do 
prazo para o pleito de nova progressão. Ilegalidade. Não 
ocorrência. Precedentes. Fração de 1/3 prevista no art. 127 
da LEP. Limite de revogação dos dias remidos. Precedentes. 
Recurso improvido. Ordem concedida de ofício. - 1. O 
acórdão questionado está em perfeita consonância com a 
jurisprudência desta Corte, consagrada no sentido de que 
a posse pelo detento, no ambiente carcerário, de qualquer 
artefato destinado à comunicação com outros presos ou com 
o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente 
considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar 
grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 
(introduzido pela Lei 11.466/2007). Precedentes. 2. É firme a 
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prática de falta 
grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para 
concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir 
do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do 
prazo para que o condenado possa pleitear novamente o refe-
rido benefício executório. Precedentes. 3. A Lei 12.433/2011 
alterou a redação do art. 127 da LEP para limitar a revogação 
dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão 
de reinício da contagem do prazo para a obtenção de bene-
fícios. A nova lei mais benéfica, portanto, deve retroagir para 
beneficiar o condenado, por força do que dispõe o art. 5º, 
XL, da Constituição Federal. 4. Recurso ordinário improvido. 
Ordem concedida de ofício, para que o juízo da execução 
limite a perda dos dias remidos em até um terço (grifei) 
(RHC 114967, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, 
j. em 22.10.2013, Processo Eletrônico DJe-219, divulg. 
05.11.2013, public. 06.11.2013).

Penal e processual penal. Habeas Corpus. Roubo e homicídio 
qualificados. Progressão de regime. Requisitos. Art. 112 da 
LEP. Cumprimento de pena privativa de liberdade em regime 
fechado. Prática de falta grave. Reinício da contagem do 
prazo para a progressão de regime. Possibilidade. Violação 
do princípio da legalidade. Inocorrência. Análise do requisito 
subjetivo (mérito do condenado) em sede de habeas corpus. 
Análise de matéria fático-probatória. Alegação de inaplicabi-
lidade da Lei n. 8.072/90 não submetida à apreciação das 
instâncias precedentes. Conhecimento da matéria por esta 
Corte. Supressão de instância. Impossibilidade. Ordem dene-
gada. 1. A progressão do regime da pena imposta, in casu 
fechado, reclama o preenchimento dos requisitos elencados 
no art. 112 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84); a 

para, em momento oportuno, procedendo à reunião 
de todos eles, obter a comunicação vedada em lei. 
Nessa esteira:

Habeas Corpus. Execução penal. (1) Impetração substi-
tutiva de recurso especial. Impropriedade da via eleita. (2) 
Posse de bateria de aparelho celular após a entrada em 
vigor da Lei nº 11.466/2007. Falta grave. Precedentes. (3) 
Interrupção do lapso temporal para obtenção de progressão 
de regime. Possibilidade. Matéria pacificada pela Terceira 
Seção. (4) Perda de 1/3 dos dias remidos. Efetiva funda-
mentação. Manifesta ilegalidade não evidenciada. (5) writ 
não conhecido. - 1. É imperiosa a necessidade de racio-
nalização 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 impetrada indevi-
damente a ordem como substitutiva de recurso especial. 
2. Esta Corte, ao interpretar o art. 50, inciso VII, da Lei de 
Execuções Penais, firmou o entendimento de que, após o 
advento da Lei nº 11.466/2007, constitui falta disciplinar de 
natureza grave a posse de aparelho celular, bem como a de 
seus componentes essenciais, como bateria, carregador, chip 
ou placa eletrônica, considerados indispensáveis ao funcio-
namento daquele aparelho. Precedentes. 3. Não fere o prin-
cípio da legalidade a interrupção do lapso temporal para a 
concessão de progressão de regime, em razão do cometi-
mento de falta disciplinar de natureza grave, conforme orien-
tação da Terceira Seção desta Corte (EResp 1.133.804/RS, 
EResp 1.176.486/SP). Ressalva da Relatora. Precedentes. 4. 
A perda dos dias remidos em sua fração máxima (1/3 - um 
terço) exige fundamentação idônea do juízo da execução, 
o que se verifica no caso. 5. Habeas corpus não conhecido 
(grifei) (HC 278.584/SP, Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, j. em 07.11.2013, DJe de 20.11.2013).

Execução penal. Habeas Corpus. Posse de chip de aparelho 
de telefonia celular no interior de estabelecimento prisional. 
Vigência da lei nº 11.466/2007. Art. 50, VII, da LEP. Falta 
disciplinar de natureza grave. - 1. Consoante a iterativa juris-
prudência desta Corte Superior, a partir da entrada em vigor 
da Lei nº 11.466/2007, configura falta disciplinar de natu-
reza grave a posse, pelo apenado, de aparelho celular ou de 
seus componentes essenciais, tais como chip ou carregador, 
no interior do estabelecimento prisional. 2. In casu, tendo sido 
flagrada a paciente, em 27.05.2009, no interior da unidade 
prisional em que recolhida, na posse de dinheiro e aces-
sório para aparelho de telefonia celular - chip, não se revela 
ilegal coator o aresto do Tribunal de origem que, em sede de 
agravo em execução, reconhece como falta disciplinar grave 
a conduta por ela perpetrada. 3. Ordem denegada (grifei) 
(HC 173.327/SP, Rel.ª Ministra Alderita Ramos de Oliveira 
(Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, j. em 
26.06.2012, DJe de 01.08.2012).

Superada essa questão, quanto à fixação de novo 
marco para o gozo de nova progressão, afirmo que 
coaduno com o entendimento advindo do Supremo 
Tribunal Federal, que caminha no mesmo sentido, por se 
tratar de consequência lógica, visto que o demérito do 
apenado poderia ser incentivado, principalmente quanto 
àqueles que já se encontrassem no regime fechado. 
Nessa esteira:

Habeas Corpus. Condenação a 58 anos de reclusão. 
Progressão no regime de cumprimento da pena. Cometimento 
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saber: a) cumprimento de um sexto da pena (requisito obje-
tivo); b) bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). 
2. A prática de falta grave acarreta a interrupção da contagem 
do prazo para a progressão do regime de cumprimento de 
pena. Inobstante a ausência de previsão legal expressa nesse 
sentido, não há que se falar em violação do princípio da 
legalidade. Isso porque a interrupção do prazo decorre de 
uma interpretação sistemática das regras legais existentes 
(Precedentes: HC n. 97.135/SP, Relatora a Ministra Ellen 
Gracie, Segunda Turma, DJ de 24.05.11; HC n. 106.685/SP, 
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 
15.03.11; RHC nº 106.481/MS, Relatora a Ministra Cármen 
Lúcia, Primeira Turma, DJ de 03.03.11; HC nº 104.743/
SP, Relator o Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJ de 
29.11.10; HC nº 102.353/SP, Relator o Ministro Joaquim 
Barbosa, Segunda Turma, DJ de 04.11.10; HC nº 103.941/
SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.11.10). 3. O réu 
que cumpre pena privativa de liberdade em regime menos 
severo, ao praticar falta grave, pode ser transferido para 
regime mais gravoso; todavia, ao réu que já cumpre pena no 
regime mais gravoso (regime fechado) não pode ser aplicado 
o instituto da regressão, sendo permitido, portanto, o reinício 
da contagem do prazo para a progressão, levando-se em 
conta o tempo de pena remanescente. 4. A análise do preen-
chimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação 
do merecimento por parte do condenado, que demanda o 
revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede 
de habeas corpus (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o 
Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; 
HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira 
Turma, DJ de 27.04.01). 5. A alegação referente à inapli-
cabilidade da Lei nº 8.072/90 à hipótese dos autos não foi 
submetida à apreciação das instâncias precedentes, o que 
impede seja conhecida por esta Corte, sob pena de supressão 
de instância (Precedentes: HC n. 104.391/MG, Relatora a 
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06.05.11; 
HC nº 102.981/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 
Primeira Turma, DJ de 24.03.11; HC nº 98.616/SP, Relator 
o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 22.02.11). 6. 
Ordem denegada (grifei) (HC 102365, Relator Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, julgado em 14.06.2011, DJe 146, divulg. 
29.07.2011, public. 01.08.2011, Ement. v. 02556-02, 
p. 00240). 

Conclusão.
Com essas considerações, nego provimento 

ao recurso.
Sem custas, diante da inexistência de previsão 

legal para o recolhimento de custas em sede de agravo 
em execução (neste sentido: Agravo em Execução 
Penal nº 1.0183.06.117471-4/001, Relatora: Des.ª 
Denise Pinho da Costa Val, 6ª Câmara Criminal, j. em 
20.08.2013, publicação da súmula em 28.08.2013).

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES PEDRO COELHO VERGARA e 
ADILSON LAMOUNIER.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Remição da pena - Estudo - Frequência às 
aulas - Aproveitamento escolar - Irrelevância

Ementa: Agravo em execução penal. Remição de pena 
pelo estudo. Aproveitamento escolar. Irrelevância. 
Requisito objetivo. Frequência às aulas. Comprovação. 
Inteligência do art. 126 da Lei de Execução Penal e da 
Súmula nº 341 do Superior Tribunal de Justiça. 

- A simples frequência do reeducando a curso é suficiente 
para que seja beneficiado com a remição, conforme o 
disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal, sendo 
desnecessário o aproveitamento e aprovação final.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0686.10.009039-
4/001 - Comarca de Teófilo Otoni - Agravante: E.P.S. - 
Agravado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- 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 
PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2014. - Rubens 
Gabriel Soares - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - Trata-se de 
agravo em execução penal interposto pela Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais contra decisão do 
Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de 
Teófilo Otoni/MG (f. 71/76), que indeferiu o pedido de 
remição de pena pelo estudo, em razão de não verificar o 
aproveitamento escolar do apenado.

Busca a Defesa, em síntese, a reforma da decisão 
objurgada, sustentando que o agravante participou 
das atividades escolares dentro da unidade prisional 
no período de 18.03.2011 a 06.10.2011, conferindo 
um período de dezoito (18) dias de remição por tempo 
de estudo, visto que preenchidos os requisitos legais 
(f. 02/15).

Contrarrazões ministeriais, às f. 80/84, pela 
modificação da decisão primeva.

Em juízo de retratação, a Magistrada primeva 
manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos 
fundamentos (f. 85).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do 
recurso (f. 91/94).

É o relatório. 
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade e processamento.
Não há preliminares arguidas pelas partes ou que 

devam ser declaradas de ofício.
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Busca a Defesa a reforma da decisão objurgada, 
sustentando que o agravante participou das atividades 
escolares dentro da unidade prisional no período de 
18.03.2011 a 06.10.2011, conferindo um período de 
dezoito dias de remição por tempo de estudo.

Sustenta que o simples fato de frequentar a 
aula dentro do estabelecimento prisional já garante 
ao ora agravante o direito à remição, não estando 
o aproveitamento condicionado necessariamente à 
aprovação, uma vez que a frequência deve ser vista como 
empenho, consoante Súmula 341 do Superior Tribunal 
de Justiça.

E, ademais, 

obteve nota regular nos critérios 1. Assiduidade; 4 
Rendimento escolar; 9. Iniciativa, participação e criatividade, 
e 10. Demonstração de mudança de valores, não lhe sendo 
atribuída nota insuficiente em nenhum dos critérios avaliados 
(f. 13). 

Entendo que razão lhe assiste, senão vejamos.
Depreende-se dos autos que o agravante busca a 

remição de sua pena por dias de estudo, alegando que a 
decisão da d. Magistrada a quo que indeferiu seu pedido, 
sob o fundamento de que não teria direito ao benefício 
em razão de não ter aproveitamento escolar, afronta a lei 
e jurisprudência.

De início, cumpre registrar que, com a edição da 
Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, alterou-se o 
art. 126 da Lei de Execuções Penais, o qual passou a ter 
a seguinte redação:

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; [...].

Infere-se do dispositivo supracitado que a lei 
não estabelece como requisito para a remição o 
aproveitamento ou conclusão do ano letivo, bastando tão 
somente a frequência escolar.

Dessa forma, tenho que o aproveitamento nos 
estudos não pode configurar requisito para concessão do 
referido benefício.

Não obstante, o art. 126, em seu § 5º, ainda 
prevê a possibilidade de o reeducando que obtiver a 
conclusão do curso ter um benefício a mais no cômputo 
da remição, verbis:

§ 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.

Cumpre registrar que, antes mesmo da edição da 
Lei nº 12.433/11, o colendo Superior Tribunal de Justiça 
já havia editado a Súmula nº 341, verbis: “A frequência 
a curso de ensino formal é causa de remição de parte 
do tempo de execução de pena sob regime fechado ou 
semiaberto”.

Explanando sobre a remição pelo estudo, Guilherme 
de Souza Nucci aduz que:

O sucesso nos estudos (conclusão do ensino fundamental, 
médio ou superior) durante o cumprimento da pena, 
devidamente certificado pelo órgão competente do sistema 
de educação, dará direito a acrescer um terço a mais 
de tempo a remir. Cuida-se de um nítido incentivo para o 
sentenciado não somente estudar, mas se esforçar para 
concluir o curso ao qual se integrou. Aliás, esse dispositivo 
indica, com clareza, poder computar-se a remição por estudo 
pela simples frequência a curso, sem necessidade de êxito nas 
provas de avaliação (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual 
de processo penal e execução penal. 8. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.042).

In casu, verifica-se da Certidão Escolar para 
a remissão (f. 48) que o agravante, no período de 
18.03.2011 a 06.10.2011, teve frequência escolar de 
duzentas e vinte e sete horas e trinta minutos (227) horas 
estudadas, fazendo jus, portanto, à remição, conforme 
estabelece a Súmula nº 341 do Superior Tribunal 
de Justiça.

Neste sentido é a jurisprudência deste egrégio 
Tribunal de Justiça:

Agravo em execução penal. Remição de pena pelo estudo. 
Art. 126 da Lei de Execuções Penais. Aproveitamento do 
curso. Desnecessidade. Simples frequência a curso. Suficiente. 
Recurso provido. - A simples frequência do apenado a curso é 
suficiente para que seja agraciado com a remição, na forma 
do art. 126 da LEP, sendo desnecessário o aproveitamento 
e aprovação final (TJMG - Agravo em Execução Penal n° 
1.0035,12,000187-6/001 - Comarca de Araguari - Rel. 
Des. Jaubert Carneiro Jaques, j. em 31.07.2013).

Agravo em execução. Remição pelo estudo. Comprovação 
de aproveitamento escolar. Desnecessidade. Recurso não 
provido. I - Não havendo previsão legal para a remição 
pelo estudo, que é fruto de interpretação extensiva da norma 
de execução penal, impõe-se aplicar - por analogia - as 
diretrizes definidas para a remição pelo trabalho. Precedente. 
II - Recurso não provido” (TJMG - Agravo em Execução Penal 
n° 1.0231.09.145387-9/001 - Comarca de Ribeirão das 
Neves - Rel. Des. Eduardo Brum, j. em 10.11.2010).

Agravo de execução penal. Remição pelo estudo. Aplicação 
analógica à remição pelo trabalho. Aproveitamento escolar 
satisfatório. Requisito dispensável. Benefício concedido. 
Recurso provido. - Por não haver dispositivo legal disciplinando 
a remição pelo estudo, devem-se aplicar, analogicamente, 
os critérios estabelecidos para a remição pelo trabalho, 
inexistindo óbice à concessão do benefício pela ausência de 
prova de aproveitamento escolar satisfatório (TJMG - Agravo 
em Execução Penal n° 1.0231.08.109298-4/001 - Comarca 
de Ribeirão das Neves - Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. em 
26.01.2011).
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Mandado de segurança - Matéria criminal - 
Apreensão de bens - Veículo - Utilização na prática 

de crime - Terceiro prejudicado - Liberação - 
Possibilidade - Bem apreendido - Interesse para o 
processo -  Proprietário - Restituição na condição 

de depositário -  Concessão parcial da ordem

Ementa: Mandado de segurança criminal. Restituição 
de bem apreendido, utilizado para a prática de crime. 
Terceiro prejudicado. Possibilidade de liberação do 
bem na condição de depósitario. Ordem conce-
dida parcialmente.

- Tratando-se de bem de terceiro prejudicado, utilizado na 
prática de delito, cabe impetração de mandado de segu-
rança para garantir direito liquido e certo do paciente que 
não é parte no feito.

- Tendo em vista que o bem apreendido interessa ao 
processo, deve ser o proprietário restituído do bem na 
condição de depositário. 

Ordem concedida parcialmente.

MANDADO DE SEGURANÇA - CRIMINAL Nº 1.0000.
14.013634-2/000 - Comarca de Belo Horizonte - 
Impetrante: M.L.L.S. - Autoridade coatora: Juiz de Direito 
da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte - 
Litisconsortes: N.R.L.A., L.C.F.S., L.L.S., B.S.A.O., A.P.S.R. 
- Relator: DES. DOORGAL ANDRADA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

Execução penal. Remição por estudo. Interpretação extensiva 
do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Possibilidade. 
Aproveitamento insuficiente. Inexigibilidade. 1. A interpretação 
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 aprovação, seria um contrassenso e um desestímulo 
desconsiderar as horas que o mesmo dedicou ao estudo, 
já que, com esforço e autodisciplina, vem buscando 
preparar-se para reingressar na sociedade, aumentando as 
suas chances de vir a desempenhar atividade laboral lícita, 
finalidade essencial da execução penal. 3. Agravo provido 
(Agravo de Execução Penal n° 1.0000.10.000839-0/001. 
Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos. 3ª Câmara Criminal. 
Julgamento: 03.03.2010. Publicação: 17.05.2010).

Nesse sentido, ainda, o entendimento da 
Procuradoria-Geral de Justiça: 

[...] O recurso é próprio e tempestivo, motivo pelo qual deve 
ser conhecido.
A edição da Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2011, alterou a 
redação do art. 126 da LEP, estabelecendo o seguinte:
[...]
À f. 48, foi certificado que o agravante cumpriu o requisito 
objetivo previsto em lei, uma vez que comprovou 227 horas 
e 30 minutos de estudo, totalizando 80 dias de frequência 
escolar e 18 dias a serem remidos.
Anteriormente à entrada em vigor da aludida Lei, o Superior 
Tribunal de Justiça já havia firmado entendimento de que ‘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 n° 341).
Realista quanto à precariedade da execução das penas 
no Brasil, o STJ, com sua interpretação extensiva, delineou 
corretamente que o objetivo da LEP não é outro senão 
incentivar o bom comportamento do preso e sua readaptação 
à vida social, considerando-se que a educação formal é o 
meio mais eficaz de integração do indivíduo à sociedade.
A nova redação do art. 126 da LEP, por sua vez, não exige 
que o apenado tenha um bom aproveitamento escolar para 
a concessão da remição e, uma vez comprovado o esforço 
em estudar, tal como se verifica na espécie, sua deficiência 
intelectual ou dificuldade de adaptação à rotina escolar, 
redobrada venia, não lhe pode ser óbice para a benesse, sob 
pena até mesmo de se incorrer em injustiça.
Sobre o tema, assim se manifesta este e. Tribunal:
[...]
O fato de o § 1º do art. 129 prever que o condenado autorizado 
a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar 
mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade 
de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar não induz 
que esse aproveitamento deva ser satisfatório, mas apenas 
que deve ser certificado pela unidade de ensino.
Convém destacar que o aludido dispositivo diz respeito apenas 
às autorizações para deixar a unidade prisional com vistas a 
frequentar unidade de ensino no meio extramuros. Trata-se 
de um meio para avaliar a viabilidade dessa autorização 
para atividade externa e não de impor um requisito extra 
para a remição de pena pelo estudo, mesmo para aqueles 

que estudam em meio externo. Vale notar que não cabe 
interpretação extensiva da norma de forma a fazer incidir tal 
exigência também em relação ao ensino dentro da unidade, 
como é a hipótese do agravante.
Ante o exposto, opina-se pelo conhecimento e provimento do 
presente agravo (f. 91/94). 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso 
defensivo, reformando a decisão primeva, a fim de remir 
a pena do agravante em dezoito (18) dias, em razão de 
dias de estudo.

Sem custas por ausência de previsão legal.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES FURTADO DE MENDONÇA e 
JAUBERT CARNEIRO JAQUES.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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ao terceiro prejudicado impetrar mandado de segurança 
contra ato judicial, por ter o direito potestativo de se insurgir 
contra o referido decisum e almejar a restituição do veículo 
que alegadamente lhe pertence, cujo perdimento foi decre-
tado em feito no qual não era parte. Incidência do enunciado 
da Súmula nº 202 desta Corte. 2. Entretanto, diante da exis-
tência de dúvidas no que diz respeito à propriedade do bem, 
não se verifica qualquer vulneração ao direito líquido e certo 
da Recorrente, terceira na relação processual, que deverá se 
valer da via processual própria nas hipóteses de apreensão 
de bem em sede de processo penal, cuja propriedade não 
restar, de plano, comprovada, qual seja: o pedido de resti-
tuição de coisas apreendidas, nos termos do disposto no 
art. 118 e seguintes do Código de Processo Penal. 3. Recurso 
desprovido (RMS 32654/RS, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, DJe de 
16.11.2012) - grifo nosso.

No entanto, por ser medida extrema, o confisco 
deve ser tratado com cautela e motivação, sob pena de 
configuração de ilegalidade ou supressão de direito.

Dessa forma, o terceiro prejudicado, que é proprie-
tário de um bem apreendido e utilizado para a prática de 
um delito, deverá tê-lo restituído, uma vez que é terceiro 
de boa-fé, não podendo, portanto, ser apenado indireta-
mente com a infração não cometida por ele. 

Sendo assim, a impetrante não pode ter seu direito 
restringido por conduta ilícita que não praticou, sendo 
que a norma legal nesse caso deverá ser aplicada no 
sentido de proteger o direito de uso e gozo do bem 
pelo proprietário.

Os documentos acostados aos autos comprovam 
que a impetrante é a verdadeira proprietária do veículo, 
não podendo ser privada da posse de seu bem, que com 
certeza poderá sofrer os danos da deterioração e da 
depreciação. 

Assim, os elementos constantes dos autos auto-
rizam concluir pela presença do direito líquido e certo 
da impetrante, impondo-se a restituição da posse do 
veículo apreendido.

No entanto, por ter sido o veículo supostamente 
utilizado na prática de delito e, tendo em vista que esse 
bem interessa ao processo, deve o bem ser restituído à 
impetrante, a qual ficará na condição de depositária, não 
podendo emprestar, ceder ou vender o veículo.

Com essas considerações, ao vislumbrar a alegada 
lesão a direito líquido e certo, concedo parcialmente a 
ordem para determinar seja repassada à impetrante 
a posse do veículo Fiat Uno Mile Fire, cor prata, ano e 
modelo 2003, placa HAY-XXXX, a qual ficará na condição 
de depositária do bem, não podendo emprestar, ceder ou 
vender o veículo.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES CORRÊA CAMARGO e AMAURI 
PINTO FERREIRA (Juiz de Direito convocado).

Súmula - CONCEDERAM PARCIALMENTE 
A ORDEM.

. . .

conformidade da ata dos julgamentos, em CONCEDER 
PARCIALMENTE A ORDEM. 

Belo Horizonte, 7 de maio de 2014. - Doorgal 
Andrada - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de mandado 
de segurança impetrado por M.L.L.S., sob a alegação de 
que estaria sofrendo constrangimento ilegal, em virtude 
do indeferimento do seu pedido de restituição de veículo 
automotor. Afirma que o veículo apreendido é o único 
meio de trabalho para a impetrante, já que trabalha de 
forma autônoma como manicure e cabeleireira, indo 
diretamente às casas de suas clientes em diversos bairros. 
Alega que o referido veículo teria sido pego pelo seu filho 
durante o repouso noturno e sem o consentimento da 
impetrante. Pede pela concessão liminar para que seja 
determinada a imediata restituição do bem apreendido e 
que, ao final, seja concedida a ordem (f. 02/05).

Liminar indeferida (f. 45/46-v.).
Informações prestadas pela autoridade coatora 

(f. 51).
Parecer da Procuradoria no sentido de que a ordem 

seja parcialmente concedida, com o lançamento de 
gravame na pauta do automóvel enquanto não decidido 
seu eventual perdimento e, só então, sua devolução à 
impetrante na condição de depositária (f. 56/57-v.).

Decido.
Busca a impetrante a restituição do veículo Fiat Uno 

Mile Fire, cor prata, ano e modelo 2003, placa HAY-XXXX, 
que teria sido apreendido por ser, supostamente, produto 
de crime praticado por L.L.S., filho da impetrante. 

É sabido que o mandado de segurança deve ser 
impetrado apenas no caso de lesão a direito líquido e 
certo, nos moldes estabelecidos constitucionalmente.

Com efeito, assim dispõe o art. 5º, LXIX, da CF/88:

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.

Registre-se que o direito líquido e certo deve ser 
comprovado de plano, no momento da impetração do 
remédio constitucional, o que, a meu ver, foi feito pela 
impetrante, haja vista a comprovação de que é a proprie-
tária do veículo apreendido (f. 09).

Sendo assim, conheço do presente mandado de 
segurança por ser meio adequado para tutelar direito 
liquido e certo ameaçado de lesão.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Matéria 
criminal. Sequestro de bem utilizado na prática de homi-
cídio. Terceiro prejudicado. Aplicação da súmula nº 202 do 
STJ. Existência de dúvidas quanto à propriedade do bem. 
Necessidade de dilação probatória. Ausência de direito 
líquido e certo. Recurso conhecido e desprovido. 1. É lícito 
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f. 134/151, que julgou procedente a denúncia, conde-
nando-o nas sanções dos arts. 147 e 359, ambos do 
Código Penal, e no art. 19 da Lei de Contravenções 
Penais, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às 
penas de 9 (nove) meses de detenção e 1 (um) mês de 
prisão simples, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia que, no dia 8 de dezembro de 
2010, na rua [...], Barbacena/MG, o denunciado, cons-
ciente e voluntariamente, prevalecendo-se das relações 
domésticas e familiares para ameaçar, causou mal injusto 
e grave à vítima P.F.A., com quem manteve um relaciona-
mento amoroso. 

Consta que, na data e local anteriormente mencio-
nados, por volta das 23h50min, a vítima ouviu o denun-
ciado gritando do lado de fora de sua residência, deter-
minando que ela abrisse a porta. Como houve negativa 
da vítima, o denunciado passou a ameaçá-la de morte 
e, de posse de uma faca, permaneceu do lado de fora 
do imóvel, em frente à porta, até a chegada da polícia 
militar, quando, então, ele foi preso em flagrante delito. 

Segundo a exordial, a vítima foi beneficiada com 
medidas protetivas de urgência em desfavor do denun-
ciado, dentre elas a de que o denunciado não se apro-
ximasse dela por no mínimo 300 metros de distância e 
ainda que não mantivesse qualquer forma de comuni-
cação com ela, conforme se observa às f. 21/25; entre-
tanto, o denunciado deixou de cumprir tais medidas. 

Narra a peça acusatória, por fim, que a faca apreen-
dida em poder do denunciado foi submetida à perícia, 
que constatou sua eficiência e prestabilidade para ferir a 
integridade física de outrem (f. 18). 

Assim, S.J.A. foi denunciado como incurso nas 
sanções dos arts. 147 e 359, ambos do Código Penal, e 
do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, tudo na forma 
do art. 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 27.12.2010 (f. 57), a 
sentença registrada em 20.06.2012 (f. 151), e o réu dela 
pessoalmente intimado às f. 157/158. 

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação 
à f. 153, requerendo, em suas razões de f. 160/164, a 
absolvição do réu das imputações a ele atribuídas, com 
observância ao princípio in dubio pro reo, bem como a 
concessão do benefício da justiça gratuita. 

Contrarrazões da defesa às f. 167/180, pugnando 
pelo não provimento do recurso, mantendo a r. sentença 
inalterada. 

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer da lavra da em. Procuradora Dra. 
Myrian Regina Xavier do Nascimento Carvalhaes, mani-
festou-se pelo não provimento do recurso (f. 187/194).

É o breve relatório.
Presentes as condições e os pressupostos de admissi-

bilidade e processamento, conheço do recurso interposto.
Não foram suscitadas preliminares, e não há qual-

quer nulidade que possa ser decretada de ofício.

Violência doméstica - Ameaça - Embriaguez - 
Medidas protetivas - Desobediência - Porte de 

arma branca - Contravenção penal - Atipicidade - 
Necessidade de regulamentação

Ementa: Apelação criminal. Ameaça. Absolvição. Impossi-
bilidade. Palavra da vítima. Relevância. Crime de desobe-
diência. Configuração. Art. 19 da LCP. Ausência de regu-
lamentação. Conduta atípica. Justiça gratuita. Matéria 
afeta ao juízo da execução. 

- Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, 
a palavra da vítima assume especial relevo no contexto 
probatório, especialmente quando corroborada por 
outros elementos de prova. Nos casos de violência domés-
tica, em que se protege a convivência e harmonia familiar 
e a integridade física das mulheres da família, a embria-
guez do réu não exclui o dolo exigido pelo tipo penal.

- Comete o crime do art. 359 do Código Penal o agente 
que, ciente das medidas protetivas impostas, descumpre 
deliberadamente a ordem judicial de não se aproximar 
da vítima ou de com ela fazer contato por qualquer meio 
de comunicação. 

- Impõe-se a absolvição do réu em relação ao delito 
previsto no art. 19 da Lei das Contravenções Penais, uma 
vez que não existe regulamentação acerca da licença 
para o porte de arma branca, o que torna a conduta 
praticada pelo apelante atípica. 

- O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita 
deve ser apreciado no juízo da execução.

V.v. - Havendo outras formas de sanções de natureza 
administrativa, civil, ou até mesmo processual, como é 
o caso dos autos, o descumprimento de medidas prote-
tivas não caracteriza o delito previsto no art. 359 do 
Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0056.10.016360-1/001 
- Comarca de Barbacena - Apelante: S.J.A. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
P.F.A. - 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, VENCIDA, EM PARTE, A 
DESEMBARGADORA RELATORA.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Denise 
Pinho da Costa Val - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - Trata-se 
de apelação interposta por S.J.A. contra a sentença de 
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acusado, pois em certa data o mesmo quebrou a porta da 
casa da informante, entrou na residência e a agrediu, o que é 
objeto de apuração em um processo aberto no ano de 2008; 
que a informante deixou de sair para festas e mudou-se de 
residência por varias vezes, fugindo do acusado; que a infor-
mante mudou seu horário de chegada e saída ao trabalho por 
varias vezes, para que o acusado não pudesse encontrá-la; 
que a informante tem dois filhos, sendo um de 07 e outro 
de 10 anos, mas os mesmos não moram com a informante 
atualmente devido ao fato ocorrido; que reafirma que não 
viu a faca com o acusado quando o mesmo estava em frente 
à residência da informante; que a informante acredita que 
o acusado nunca agrediria os filhos dela, pois acha que o 
problema do acusado é somente com a informante (f. 78/79).

Corroborando as declarações da vítima, tem-se o 
relato da testemunha A.J.B., a qual estava presente no dia 
dos fatos e viu o réu ameaçar a vítima de morte:

Que confirma as declarações prestadas em sede policial e 
acostadas às f. 08 dos autos; que o depoente era vizinho 
da vítima na época dos fatos, sendo que na data descrita 
na denúncia o acusado chegou em frente à casa da mesma 
e começou a gritar para a mesma abrir a porta e que se a 
vítima estivesse com outro homem que o acusado iria matá-la 
[...] (f. 80).

No mesmo sentido, o policial militar Paulo Rogério 
Santana afirmou “que a vítima disse ao depoente que o 
acusado estava ameaçando-a de morte antes da chegada 
dos militares” (f. 77 e 127).

Dessa forma, não há dúvida de que o réu proferiu 
ameaças de morte contra a vítima, cabendo verificar 
apenas se ele agiu com dolo. 

Extrai-se das provas dos autos que esta não foi a 
primeira vez que o réu proferiu ameaças contra a vítima, 
tendo ele, inclusive, agredido fisicamente a vítima em 
outra oportunidade (f. 27).

A vítima, em juízo, informou que 

Em 04 meses, a informante morou em 04 residências fugindo 
do acusado; que o acusado já quebrou o nariz da informante, 
seu maxilar e a mordeu em seu corpo todo em data poste-
rior à separação do casal e anteriormente aos fatos que são 
objetos de apuração nestes autos (f. 78).

Verifica-se, assim, que o réu não aceitava o término 
do relacionamento com a vítima, e que não foi o fato 
de estar sob o efeito de bebida alcoólica que o levou a 
ameaçar a vítima, pois isso vinha acontecendo constan-
temente: 

[...] que o acusado já agrediu a informante muitas vezes, se 
recordando de pelo menos 06 ou 07 ocasiões; que a infor-
mante já tem as medidas protetivas de urgência; que as 
medidas protetivas foram deferidas em favor da informante 
desde quando ela fora agredida pelo acusado na primeira vez, 
no ano de 2007; que a casa da informante estava toda tran-
cada na data dos fatos; que mesmo pelo fato de a informante 
não ter visto o acusado na posse da faca e mesmo estando 
com a sua casa trancada no dia dos fatos a informante ficou 
com medo das ameaças proferidas pelo acusado, pois em 
certa data o mesmo quebrou a porta da casa da informante, 

Registre-se, inicialmente, que a materialidade das 
infrações penais encontra-se devidamente comprovada 
pelo APFD de f. 06/10, pelo Boletim de Ocorrência de 
f. 13/17, pelo auto de apreensão de f. 20, pelo laudo de 
eficiência de f. 24 e pela prova oral colhida.

Relativamente à autoria, passo à análise separada 
de cada uma das infrações penais.

- Art. 147 do Código Penal.
Pleiteia a defesa a absolvição do réu por ausência 

de dolo, ao fundamento de que ele proferiu a ameaça em 
estado de embriaguez. 

Ao ser ouvido, o acusado disse que não ameaçou 
a vítima e que tinha bebido muito e estava inconsciente:

[...] que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; 
que o interrogando não ameaçou a vítima na data dos fatos 
narrados na denúncia e não portava nenhuma faca; que o 
interrogando foi até a casa da vítima e bateu na janela da 
mesma para conversar com ela; que o interrogando não 
gritou; que o interrogando tinha bebido muito na data dos 
fatos e estava inconsciente; que o interrogando só se lembra 
de quando acordou preso; que a vítima disse para o interro-
gando que ela não acionou a PM, e quem o fez foi o vizinho 
[...] (f. 81/82). 

A vítima P.F.A., por sua vez, foi incisiva em dizer que 
o acusado a ameaçou de morte, além de já ter lhe agre-
dido por várias vezes, contando com detalhes como se 
deram os fatos: 

Que confirma as declarações prestadas em sede policial e 
acostadas às f. 09 dos autos; que a informante estava em sua 
residência dormindo, quando escutou barulhos do lado de 
fora de sua casa; que a informante foi ver o que estava acon-
tecendo, tendo visto que o acusado estava em frente à resi-
dência da informante gritando; que a informante acionou a 
PM, bem como os vizinhos da mesma; que o acusado estava 
ameaçando a informante de morte, dizendo que se ela esti-
vesse com outro homem ele iria matá-la; que nesta data a 
informante não tinha mais nenhum relacionamento com o 
acusado; que se relacionou com o acusado por cerca de 01 
ano e 04 meses; que se separou do acusado há mais de 
02 anos; que em 04 meses a informante morou em 04 resi-
dências fugindo do acusado; que o acusado já quebrou o 
nariz da informante, seu maxilar e a mordeu em seu corpo 
todo em data posterior à separação do casal e anteriormente 
aos fatos que são objetos de apuração nestes autos; que 
para a informante o acusado é um psicopata; que a infor-
mante não estava se relacionando com o acusado quando 
os fatos em tela ocorreram; que a informante se separou do 
acusado pelo fato de o mesmo usar drogas; que a informante 
não ficou frente a frente com o acusado na data dos fatos, 
sendo que por isso não viu se o mesmo portava uma faca a 
qual lhe foi mostrada na Depol; que era quase meia noite 
quando os fatos ocorreram; que o acusado já agrediu a infor-
mante muitas vezes, se recordando de pelo menos 06 ou 07 
ocasiões; que a informante já tem as medidas protetivas de 
urgência; que as medidas protetivas foram deferidas em favor 
da informante desde quando ela fora agredida pelo acusado 
na primeira vez, no ano de 2007; que a casa da informante 
estava toda trancada na data dos fatos; que mesmo pelo fato 
de a informante não ter visto o acusado na posse da faca e 
mesmo estando com a sua casa trancada no dia dos fatos 
a informante ficou com medo das ameaças proferidas pelo 
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vando a referida Lei a aplicação cumulativa do art. 359 
do Código Penal, não é cabível, a meu ver, a punição 
pelo crime de desobediência decorrente do descumpri-
mento de medidas protetivas. 

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência hodierna:

Apelação crime. Violência doméstica. Descumprimento de 
medida protetiva. Delito de desobediência. Atipicidade. - 
O descumprimento de medidas protetivas não caracteriza o 
delito de desobediência, pois a própria Lei Maria da Penha 
prevê sanção específica quando tal ocorrer. Absolvição imposi-
tiva. Apelo provido (TJRS - Apelação Criminal 70050263854, 
Rel. Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, 4ª Câmara 
Criminal, j. em 21.03.2013, p. em 03.04.2013).

Apelação criminal. Medidas protetivas da Lei 11.340/06. 
Descumprimento. Crime de desobediência. Fato atípico. 
Absolvição mantida. - O descumprimento de medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha rende ensejo à decre-
tação da prisão preventiva, mas, isoladamente, não confi-
gura nenhum ilícito penal. Precedentes (Apelação Criminal 
1.0056.10.012442-1/001, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 
2ª Câmara Criminal, j. em 18.10.2012, p. em 29.10.2012).

Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de 
medidas protetivas. Crime de desobediência. Conduta atípica 
na espécie. Previsão de outras punições. Ordem concedida. 
- O descumprimento de medida protetiva deferida com base 
na Lei nº 11.340/2006 não caracteriza, isoladamente, o 
crime de desobediência previsto no art. 330 do CP, quanto 
mais se a proteção conferida pela lei extravagante pode ser 
alcançada por punições de outra natureza. Ordem conce-
dida (Habeas Corpus 1.0000.12.130740-9/000, Rel. Des. 
Antônio Armando dos Anjos, 3ª Câmara Criminal, j. em 
19.02.2013, p. em 26.02.2013).

Assim, a absolvição de S.J.A. pelo delito do art. 359 
do Código Penal é medida que se impõe. 

- Art. 19 da Lei de Contravenções Penais. 
Pugna a defesa, por fim, pela absolvição do réu 

quanto ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções, sob o 
fundamento de que “em nenhum momento portava qual-
quer faca, simplesmente foi achada uma faca próxima a 
ele, sem sequer ficar comprovado que o apelante portava 
tal faca”. 

Da análise das provas dos autos, vejo que não há 
dúvidas de que o réu, no momento de sua prisão em 
flagrante, portava uma faca, pois ele estava deitado na 
porta da cozinha da casa da vítima e a faca se encontrava 
próxima à mão do réu (f. 06, 07 e 127).

Acrescente-se, ainda, que a vítima informou aos 
policiais que tal faca não era de sua propriedade, pois 
as facas da sua casa possuíam cabo de cor verde (f. 06, 
07 e 127). 

Registro, no entanto, que apesar de estar compro-
vado que o réu portava a faca apreendida nos autos, 
entendo que ele deve ser absolvido da contravenção 
prevista no art. 19 da LCP.

É que, para mim, a conduta de portar uma faca 
é atípica, uma vez que o art. 19 da LCP trata de norma 
penal em branco, que carece de regulamentação.

entrou na residência e a agrediu, o que é objeto de apuração 
em um processo aberto no ano de 2008; que a informante 
deixou de sair para festas e mudou-se de residência por 
varias vezes, fugindo do acusado; que a informante mudou 
seu horário de chegada e saída ao trabalho por várias vezes, 
para que o acusado não pudesse encontrá-la [...] (Vítima - 
f. 78/79).

Ademais, nos casos de violência doméstica, em que 
se protege a convivência e harmonia familiar e a integri-
dade física das mulheres da família, a embriaguez do réu 
não exclui o dolo exigido pelo tipo penal.

Só se poderia falar em ausência de dolo se tivesse 
restado comprovado nos autos que o acusado não 
tinha a intenção de intimidar a vítima, fazendo-o em um 
momento de atrito e de ânimos exaltados; no entanto, 
esse não é o caso dos autos.

Dessarte, não há falar em absolvição pelo crime de 
ameaça por ausência de dolo. 

- Art. 359 do Código Penal. 
Requer o apelante, ainda, a sua absolvição do 

crime tipificado no art. 359 do CP, diante da inexistência 
de dolo, ou seja, de vontade ou consciência em praticar 
o desrespeito à norma legal, bem como em respeito ao 
critério da especialidade, visto que a Lei Maria da Penha 
é que deveria nortear tal sanção. 

Da análise dos autos, chego à conclusão de que 
razão assiste à defesa, pois, a meu ver, a conduta ora 
praticada é atípica.

Isso porque, conforme entendimento predominante 
na doutrina e jurisprudência, se já houver sanção pelo 
descumprimento de ordem judicial, seja ela civil ou admi-
nistrativa, ou até mesmo a previsão de sanção de natu-
reza processual, afasta-se a possibilidade de condenação 
pelo crime do art. 359 ou pelo delito do art. 330 do 
Código Penal.

Ao discorrer sobre o tema, ensina Fernando Capez, 
com a maestria que lhe é peculiar, que:

Consoante a doutrina, se a norma extrapenal (administrativa, 
civil, processual) não fizer menção à aplicação cumulativa da 
sanção civil ou administrativa com o crime de desobediência, 
o descumprimento da ordem não configurará o crime em 
estudo. Por exemplo: se o motorista se recusar a retirar o 
automóvel de local proibido, há somente a previsão legal 
de sanção administrativa do CTB. É necessário que a norma 
extrapenal ressalve expressamente a aplicação cumulativa de 
ambas as sanções (administrativa ou civil, juntamente com a 
penal) para que o descumprimento da ordem caracterize o 
crime em apreço (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. 
10. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 559).

O Código de Processo Penal prevê em seu artigo, 
313, inciso III, como uma das hipóteses de cabimento 
da prisão preventiva aquela decretada para garantir a 
execução das medidas protetivas de urgência, quando o 
crime envolver violência doméstica ou familiar. 

Com efeito, sendo a prisão preventiva um instru-
mento adequado e útil para tornar efetivas as medidas de 
proteção, estabelecidas na Lei 11.340/06, e não ressal-
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regulamentação acerca do porte de armas brancas em via 
pública, não há que se falar em punição por tal conduta. - 
Não constatada a justa causa da pretensão acusatória, tendo 
em vista a atipicidade da conduta, imperioso se mostra o tran-
camento da ação penal de origem, nos ditames do art. 648, 
inc. I, do CPP, ante a constatação do alegado constrangi-
mento ilegal (Habeas Corpus 1.0000.13.019043-2/000, 
Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 
em 18.04.2013, publ. em 29.04.2013).

Habeas corpus. Porte ilegal de arma branca. Art. 19 da LCP. 
Trancamento da ação penal. Possibilidade. Normal penal em 
branco. Inexistência de regulamentação acerca do porte de 
armas brancas em via pública. Ausência de justa causa. Atipi-
cidade da conduta. Ratificada a liminar e concedida a ordem. 
- Sendo o art. 19 da LCP norma penal em branco e, inexis-
tindo regulamentação acerca do porte de armas brancas em 
via pública, não há que se falar em punição por tal conduta. - 
Não constatada a justa causa da pretensão acusatória, tendo 
em vista a atipicidade da conduta, imperioso se mostra o tran-
camento da ação penal de origem, nos ditames do art. 648, 
inc. I, do CPP, ante a constatação do alegado constrangi-
mento ilegal (Habeas Corpus 1.0000.13.019043-2/000, 
Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 
em 18.04.2013, publ. em 29.04.2013).

Dessa forma, diante da ausência de complemen-
tação da norma penal em análise, necessário se faz o 
reconhecimento da atipicidade da conduta. 

- Da dosimetria da pena.
Diante da absolvição do apelante com relação às 

infrações penais tipificadas no art. 359 do Código Penal 
e art. 19 da Lei de Contravenções Penais, permanece a 
sanção referente apenas ao crime de ameaça. 

Ao analisar a dosimetria da pena realizada pelo MM. 
Juiz a quo, verifico que, apesar de ele não ter utilizado a 
melhor técnica, ao examinar as circunstâncias judiciais do 
art. 59 do CP, a pena-base restou fixada em patamar justo 
e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, 
diante das consequências graves que o delito praticado 
pelo réu tem causado à vítima, que vive amedrontada 
com as constantes ameaças proferidas pelo réu. 

Dessa forma, mantenho a pena-base em 3 (três) 
meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, à míngua de 
circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena 
no mesmo patamar da etapa anterior. E, na terceira fase, 
não vislumbrando causas de diminuição e de aumento, 
concretizo a reprimenda em 3 (três) meses de detenção.

De acordo com as disposições do art. 33, 
§ 2º, c, do Código Penal, a pena deva ser cumprida em 
regime aberto.

Considerando que o delito foi praticado com 
violência à pessoa, inviável é a substituição da pena nos 
termos do art. 44 do Código Penal. 

Não há empecilho, no entanto, para a aplicação do 
sursis ao caso tem tela. Neste sentido:

Apelação criminal. Art. 129, § 9º do CP. Absolvição. Inad-
missibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conde-
nação mantida. Substituição da pena corporal por restritivas 

Dispõe o referido artigo que:

Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência 
desta, sem licença da autoridade:
Pena - prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, 
de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumula-
tivamente. [...]

No caso em análise, vê-se da peça acusatória que o 
paciente foi denunciado por estar de posse de uma faca.

Ora, mesmo sendo a faca uma arma imprópria, 
ou seja, instrumento capaz de lesar a integridade física, 
não há no nosso ordenamento jurídico um regulamento 
dispondo acerca da licença para portar a referida arma, 
ao contrário do que ocorre com as armas de fogo.

Assim, se não há regulamento acerca da licença 
para o porte de armas brancas, o dispositivo previsto no 
art. 19 da Lei das Contravenções penais é norma penal 
em branco, que necessita de complementação. E, não 
havendo a referida complementação, a conduta prati-
cada pelo paciente deve ser considerada atípica.

Sílvio Maciel, sob a coordenação de Luiz Flávio 
Gomes e Rogério Sanches Cunha, ao comentar o refe-
rido dispositivo nos ensina que:

13. Elemento normativo do tipo
Está contido na expressão, ‘[...] sem licença da autoridade’. 
Por isso, conforme sustentamos acima, só nos parece possível 
punir o porte de arma branca se houve algum diploma legal 
exigindo tal licença. Sem esta norma complementadora do 
tipo, a punição do porte de arma branca constitui flagrante 
e indisfarçável violação ao princípio da legalidade (art. 1.º 
do CP).
[...] a legítima punição do porte de arma branca exige uma 
reformulação do tipo penal em estudo, com a substituição da 
expressão sem licença da autoridade, por outra que indique a 
posse injustificada da arma, como, por exemplo, a expressão, 
sem justa causa.
[...]
Por tais razões, repetimos, é inaplicável a punição do porte 
de armas brancas, já que não existe necessidade de auto-
rização para portá-las. [...] (Legislação criminal especial. 2. 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribu-
nais, 2010. Coleção ciências criminais; 6/Coordenação Luiz 
Flávio Gomes, Rogério Sanches Crunha).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça 
não destoa deste entendimento:

Reexame necessário. Art. 19 da LCP. Norma penal em branco. 
Inexistindo regulamentação para o art. 19 da LCP, configura-se 
norma penal em branco e, assim, correto o trancamento da 
ação penal (Reexame Necessário-Crim. 1.0105.10.022002-
6/001, Rel. Des. Reinaldo Portanova, 1ª Câmara Criminal, j. 
em 29.11.2011, publ. em 20.01.2012).

Habeas corpus. Porte ilegal de arma branca. Art. 19 da LCP. 
Trancamento da ação penal. Possibilidade. Normal penal em 
branco. Inexistência de regulamentação acerca do porte de 
armas brancas em via pública. Ausência de justa causa. Atipi-
cidade da conduta. Ratificada a liminar e concedida a ordem.- 
Sendo o art. 19 da LCP norma penal em branco e, inexistindo 
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Brasileiro, mas nem por isso fica imune à punição pelo 
crime de embriaguez ao volante; ou o funcionário público 
que desvia bem público em proveito próprio também se 
sujeita a punições disciplinares e, simultaneamente, rece-
berá a sanção penal devida. Ademais, a prática de crime 
como um gênero, preenchidos os requisitos legais, cria 
a possibilidade de custódia preventiva do agente, e nem 
por isto o delito deixará de ser punido.

Lado outro, não concebo como seria cabível, para 
a imposição da sanção penal, exigir que a lei específica 
que preveja a sanção civil, processual ou administrativa 
ressalte especificamente a possibilidade de cumulação 
da sanção penal. Ora, a necessidade de reprimenda 
penal decorre diretamente da incursão em delito previsto 
em tipo penal, sendo inexigível condicionar a aplicabili-
dade do preceito criminal a outra norma de esfera jurí-
dica diversa.

Portanto, entendo que a conduta é, de fato, típica, 
ilícita e culpável, estando correta a imposição da pena 
correspondente ao tipo penal previsto no art. 359 do 
Código Penal, por se tratar de tipo penal especial em 
relação ao tipo penal genérico do art. 330 do mesmo 
Codex (aplica-se, portanto, o critério da especialidade 
para solução do conflito aparente de normas). 

Observemos a jurisprudência pátria majoritária:

Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente 
foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor 
na vítima, estando evidenciado o necessário dolo da conduta 
e, ainda, não havendo qualquer excludente de ilicitude ou 
culpabilidade, não há como se falar em absolvição. As 
ordens de afastamento do lar conjugal e distanciamento da 
vítima configuram plena e evidente decisão judicial, encai-
xando seu descumprimento no tipo previsto no art. 359 do CP 
(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.09.685523-4/001, Rel. 
Des. Alberto Deodato Neto, j. em 29.05.2012).

Desobediência à decisão judicial sobre suspensão de direito. 
Lesões corporais. Comete os delitos previstos no art. 359 
e art. 129 do CP o agente que desobedece a ordem judi-
cial de afastamento do lar conjugal e ofende a integridade 
corporal da ex-esposa. Condenação mantida (TJRS, Apelação 
nº 70022223234, Rel. Constantino Lisboa de Azevedo, j. em 
24.01.2008).

Havendo provas de que o réu descumpriu ordem judicial de 
não se aproximar da vítima, em medidas protetivas decre-
tadas, a condenação deve ser mantida. Inexistindo nos autos 
provas incontestes quanto à ocorrência do crime de tenta-
tiva de incêndio deve ser afastada a condenação, ante a 
incidência do princípio in dubio pro reo (TJMG, Apelação 
nº 1.0024.10.118661-7/001, 5ª Câmara Criminal, Rel. 
Desembargador Adilson Lamounier, j. em 19.09.2011).

Assim, mantenho a condenação do apelante no 
preceito do art. 359 do Código Penal e, quanto ao crime 
de ameaça e ao delito previsto no art. 19 da Lei das 
Contravenções Penais, acompanho a il. Relatora.

DES. FURTADO DE MENDONÇA - De acordo com 
a Primeira Vogal.

de direitos. Inviabilidade. Concessão do sursis. Requisitos 
preenchidos. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. - 
Comprovada a autoria e materialidade em relação ao delito 
descrito no art. 129, § 9º, do CP, não há que se falar em absol-
vição. - Restando concretizada a reprimenda em patamar 
inferior a 2 (dois) anos, sendo ainda as circunstâncias judi-
ciais inteiramente favoráveis ao apelante, deve ser suspensa 
a execução da pena, nos termos do art. 77 e § 2º do art. 78 
do Código Penal (TJMG, Ap. 1.0699.09.104946-9/001, Rel. 
Des. Nelson Missias de Morais, j. em 10.08.2012, publ. em 
20.08.2012).

Delego ao Juízo da execução a fixação das condi-
ções a serem cumpridas, em audiência admonitória, a ser 
realizada para este fim.

- Justiça gratuita.
Em relação ao pedido de concessão dos benefí-

cios da justiça gratuita, cumpre registrar que o art. 804 
do Código de Processo Penal é claro ao dispor que: “A 
sentença ou o acórdão, que julga a ação, qualquer inci-
dente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Com efeito, as custas do processo penal constituem 
consequência da condenação.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
no entanto, conforme entendimento recente desta eg. 
Câmara, deve ser delegada ao Juízo da execução, por 
não ser este o momento apropriado para sua apreciação.

Em face do exposto, dou provimento parcial ao 
recurso para absolver S.J.A. das infrações penais tipifi-
cadas no art. 359 do Código Penal e 19 da Lei de Contra-
venções Penais, e conceder a ele a suspensão condicional 
da pena em relação ao crime de ameaça.

Mantenho, no mais, a r. sentença por seus próprios 
fundamentos. 

Custas, ex lege.
É como voto.

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - Peço redobrada vênia à 
ilustre Relatora para discordar de seu entendimento de 
atipicidade da conduta imputada ao apelante de descum-
primento de ordem judicial. 

Com efeito, entendo que a conduta do acusado 
é típica (no sentido formal e material) e não está abar-
cada por qualquer causa de exclusão da ilicitude ou 
culpabilidade; é, portanto, um comportamento configu-
rador de crime. A meu ver, a mera existência de previsão 
de sanções de natureza civil, administrativa ou proces-
sual não afasta a possibilidade de cominação da sanção 
penal correspondente, porquanto as esferas de sanciona-
mento são autônomas e independentes. 

A mera possibilidade (e não obrigatoriedade, 
frise-se) de prisão preventiva daquele que descumpre 
medida protetiva, nos termos do art. 313, III, do Código 
de Processo Penal, não elide a caracterização do crime 
correlato. A autonomia dos ramos jurídicos impede a 
alegação de bis in idem. Por exemplo, aquele que se 
embriaga e conduz veículo automotor está sujeito a pena-
lidades administrativas previstas no Código de Trânsito 
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Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO, VENCIDA, EM PARTE, A DESEMBARGA-
DORA RELATORA.

. . .

Exceção de suspeição - Vício - Juiz - Decisões 
anteriores - Casos semelhantes - Condenação 
anterior - Alegação de parcialidade - Rejeição - 
Motivos de convencimento - Prejulgamento da 

causa - Inexistência 

Ementa: Exceção de suspeição. Alegação de parciali-
dade. Prejulgamento da causa. Inocorrência. 

- A suspeição constitui vício na parcialidade do juiz, 
consubstanciado na sua falta de isenção ou na existência 
de interesse no julgamento do processo. 

- O comportamento do magistrado que, ao sentenciar 
outro processo, faz um resumo de todos os fatos apurados 
na investigação conjunta não se subsume a nenhuma das 
hipóteses de suspeição previstas no art. 254 do Código 
de Processo Penal, não podendo as decisões judiciais 
tomadas no curso de processo distinto e a exposição de 
seus motivos serem consideradas como prejulgamento 
da causa, tampouco como imparcialidade resultante de 
inimizade capital.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL Nº 1.0000.14.
017614-0/000 - Comarca de Poços de Caldas - Excipien-
te: J.A.G.B. - Excepto: N.A.M.C. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Criminal de Poços de Caldas - Interessados: A.A.Q.A., 
J.A.S.S., P.C.P.N., J.J.B., C.R.C.F. - Relatora: DES.ª MARIA 
LUÍZA DE MARILAC 

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A 
EXCEÇÃO. 

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014. - Maria Luíza 
de Marilac - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - Trata-se de 
exceção de suspeição oposta por J.A.G.B., por meio de 
advogado constituído, contra o MM. Juiz de Direito da 
1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas, Dr. 
N.A.M.C. 

Esclarece o excipiente que ele responde a outro 
processo perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Poços de Caldas, Autos 0518.10.018719-5, o qual foi 
sentenciado pelo Dr. N.A.M.C.

Aduz que, por ocasião da prolação da sentença nos 
referidos autos, o excepto 

manifestou sua convicção, não apenas sobre a procedência 
daquela acusação, mas também sobre a procedência das 
irregularidades em outros casos auditados pelo Denasus 
(Ministério da Saúde), incluindo o caso narrado nestes autos 
(f. 03-TJ).

Afirma também que “a linguagem utilizada na 
sentença foge ao padrão do que se espera de um julgador 
isento, comprometendo mesmo a sua imparcialidade para 
conduzir e apreciar outras ações contra o excipiente” e 
que “restou claro que houve quebra da imparcialidade do 
digno Magistrado a partir daquela sentença, portanto, em 
momento anterior ao recebimento da denúncia que inau-
gura o presente feito” (f. 03-TJ). 

Sustenta também que, além da denúncia proferida 
nos Autos 0518.10.018719-5, o Dr. N.A.M.C. também 
proferiu sentença por caso semelhante e, segundo o exci-
piente, “reafirmou sua posição sobre fatos e circuns-
tâncias relacionados a transplantes de órgãos na Santa 
Casa” (f. 04-TJ).

Assevera que as decisões anteriores proferidas pelo 
Dr. N.A.M.C., em casos semelhantes, “não se contenta em 
apreciar as imputações feitas pela denúncia que inaugura 
o referido processo, sentenciando o excipiente também 
por outros fatos” (f. 06-TJ), revelando a parcialidade do 
Magistrado para julgar os Autos 0518.13.008236-6.

Atesta que o Dr. N.A.M.C. apresenta “verdadeira 
obsessão pelo caso dos transplantes”, existindo “evidente 
esforço incomum na condução do feito” (f. 19-TJ).

Consigna que o Dr. N.A.M.C. proferiu vários despa-
chos nos quais “há referências curiosas e absolutamente 
desnecessárias a J.A., demonstrando a gratuita e especial 
“predileção” do excepto para com o excipiente, inclusive 
interesse estranho sobre a vida privada dele” (f. 22-TJ).

Assinala que “o excepto, nas audiências, porta-se 
como inquisidor, data venia, seja indagando mais do que 
a qualquer das partes”, o que “contrasta com a postura 
que o magistrado deve adotar no sistema acusatório” 
(f. 23-TJ). 

Requer, assim, o processamento e acolhimento da 
exceção, para que se reconheça a suspeição/incompati-
bilidade do Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Poços de Caldas, Dr. N.A.M.C., para julgar a Ação 
Penal 0518.13.008236-6, anulando-se o recebimento 
da denúncia e os atos que lhe seguiram. 

A inicial veio instruída com os documentos de 
f. 32/392-TJ. 

Não houve pedido de concessão de liminar ou 
produção de provas.

Em resposta de f. 14-16, o excepto rejeitou a 
arguição de suspeição (f. 394/412-TJ). 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela 
rejeição liminar da suspeição, nos termos do art. 100, 
§ 2º, do Código de Processo Penal e, caso contrário, pelo 
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seu processamento nos termos dos arts. 98 a 101 do 
citado dispositivo legal (f. 490-491). 

O excipiente peticionou nos autos, requerendo 
seja dado efeito suspensivo à presente exceção, deter-
minando a suspensão da Ação Penal 0082366-
09.2013.8.13.05818 (f. 493-501), que restou indefe-
rido, conforme f. 568. 

Vistos e relatados, passo ao voto. 
Conheço da exceção oposta, porque presentes os 

seus pressupostos de admissibilidade. 
Inicialmente, consigno que a procuração outorgada 

pelo excipiente ao subscritor da inicial satisfaz a exigência 
contida no art. 98 do Código de Processo Penal, uma vez 
que confere poderes especiais ao procurador (f. 392-TJ).

Verifico que as partes não requereram a produção 
de prova testemunhal, que também entendo ser comple-
tamente desnecessária, devendo ser o feito julgado na 
forma em que se encontra, nos termos do art. 542, 
§ 2º, do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça 
(“Colhida a prova, ou dela não havendo necessidade, os 
autos serão remetidos ao relator, que fará sucinta expo-
sição da espécie e os colocará em mesa para julga-
mento”) e do art. 100, § 2º, do Código de Processo Penal 
(“Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz 
ou relator a rejeitará liminarmente”). 

Adentrando o mérito, verifiquei cuidadosamente as 
razões apresentadas pelo excipiente e, ao compará-las 
com as informações prestadas, com a documen-
tação acostada aos autos e com o parecer da Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça, não vejo como acolher 
sua pretensão.

A suspeição constitui vício na parcialidade do juiz, 
consubstanciado na sua falta de isenção ou na existência 
de interesse no julgamento do processo.

Nas palavras de Fernando Tourinho Filho: 

[...] suspeição é desconfiança, dúvida. Como os órgãos juris-
dicionais, órgãos do Ministério Público, jurados, peritos, intér-
pretes, funcionários e serventuários da Justiça devem atuar no 
processo com isenção, desinteresse e imparcialidade, diz-se 
que são suspeitos se houver dúvida quanto a este último 
requisito. Evidente que a dúvida deve ser assentada em algum 
motivo. Não há suspeita sem razão para tanto (Código de 
Processo Penal comentado. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2010, v. 1, p. 112).

O Código de Processo Penal enumera, em seu 
art. 254, as causas de suspeição do juiz, dispondo que:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, 
poderá ser recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver 
respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter 
criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, 
até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder 
a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;

V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer 
das partes;
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade inte-
ressada no processo.

No presente caso, alega o excipiente, em síntese, 
que o i. Magistrado singular, ao proferir sentença nos 
Autos 0518.13.018719-5 e 0518.13.001937-6, 
demonstrou parcialidade, prejulgando os fatos narrados 
na denúncia referente aos Autos 0518.13.008236-6. 

Data maxima venia aos argumentos alinhavados 
pelo excipiente em suas razões, não é possível constatar a 
presença da alegada suspeição.

Não se olvida que as denúncias dos Autos 
0518.13.018719-5, 0518.13.001937-6 e 
0518.13.008236-6, este último referente à presente 
exceção, guardam relação entre si, visto que todas fazem 
referência a possível transplante irregular de órgãos ocor-
ridos na Comarca de Poços de Caldas. 

Aliás, a ligação entre os fatos apurados nos três 
processos foi mencionada inclusive na denúncia ofere-
cida nos Autos 0518.13.008236-6 (f. 316/317-TJ):

[...] Em decorrência desses casos, foram instaurados inqué-
ritos policiais diversos, cujos investigados eram médicos inte-
grantes do corpo clínico/cirúrgico da irmandade Santa Casa 
de Poços de Caldas. Em todas as situações havia a coinci-
dência de características quanto aos envolvidos e simila-
ridade de modus operandi. Conforme exposto, tais casos 
deram origem a diversos inquéritos e processos, em dife-
rentes estágios, citando-se, a título de exemplo, o caso P.P., 
Autos nº 0518.13.001937-6, nos quais foram pronunciados 
os médicos J.L.G.S., A.L., J.L.B. e M.A.P.F. e o caso J.D.C., 
Autos nº 0518.10.018719-5, nos quais foram condenados 
A.C.Z. nas sanções dos arts. 15 e 16 da Lei 9.434/97; C.R. 
na Lei 9.434/97; e J.A.G.B. nas sanções do art. 15, pará-
grafo único, da Lei 9.434/97. Os demais casos ainda estão 
em andamento. 

Entretanto, ao contrário do que quer fazer crer a 
inicial, tenho que o fato de o Magistrado, Dr. N.A.M.C., já 
ter julgado casos semelhantes e condenado o excipiente 
em outro processo, não o torna suspeito para julgar os 
Autos 0518.13.008236-6.

Também o fato de, por ocasião da sentença profe-
rida nos Autos 0518.13.018719-5, o Magistrado de 
primeiro grau, ora excepto, ter feito um relato dos “pres-
supostos fáticos/históricos” (f. 64/76-TJ) não implica 
pré-julgamento da Ação Penal nº 0518.13.008236-6. 
Da leitura da sentença, depreende-se que o douto Magis-
trado apenas procurou fazer um relato prévio dos acon-
tecimentos para que a dinâmica dos fatos fosse mais bem 
compreendida, não constituindo tal conduta pré-julga-
mento da referida ação penal (0518.13.008236-6).

Aliás, por ocasião do julgamento da apelação refe-
rente aos autos 0518.13.008236-6, o em. Desembar-
gador Antônio Armando dos Anjos teve a oportunidade 
de se manifestar acerca da imparcialidade do magistrado 
naqueles autos, consignando em seu judicioso voto que: 
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[...] 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 parcialidade para o julgamento do feito.
Com efeito, o magistrado se empenhou em demonstrar todos 
os pontos controvertidos nos autos, evidenciando todas as 
investigações realizadas, desde o surgimento 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 testemunhas 
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, fundamen-
tando devidamente todas as suas decisões.
[...] Assim, não havendo que se falar em parcialidade do 
magistrado sentenciante, rejeito a preliminar arguida.

No caso ora em análise, também não vislumbro 
qualquer conduta que enseje o reconhecimento da 
parcialidade do juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Poços de Caldas. 

Ora, o fato de o magistrado já ter julgado casos seme-
lhantes aos em apuração nos Autos 0518.13.008236-6 
e já ter inclusive condenado o excipiente não implica 
sua suspeição, pois, embora se trate, em tese, de fatos 
praticados em circunstâncias semelhantes, trata-se de 
condutas distintas, tanto que originaram denúncias sepa-
radas e que serão objeto de apuração na instrução 
criminal. 

Não se pode presumir, como quer fazer crer a douta 
defesa, que o fato de um juiz já ter condenado o réu 
por um crime implique a conclusão de que o magistrado 
irá condenar o agente em todos os demais processos. 
Se assim fosse, qualquer magistrado ficaria impedido de 
julgar o mesmo réu, em ações penais distintas, o que não 
encontra amparo legal e, data venia, nem mesmo lógico. 

Ao contrário, ao proferir as sentenças anteriores, 
não se vislumbra que o i. Magistrado prejulgou a causa 
referente aos Autos 01518.13.008236-6 ou demons-
trou a sua parcialidade. Pelo contrário, atento à neces-
sidade constitucional de fundamentação das decisões, 
consignou os motivos pelos quais entendeu pela conde-
nação do excipiente naqueles autos, e não nos de 
01518.13.008236-6. 

Do mesmo modo, a afirmativa do excipiente de que 
o excepto possui “verdadeira obsessão pelo caso dos 
transplantes” (f. 19-TJ) também não restou comprovada.

É que o fato de o douto Magistrado, segundo o exci-
piente, ter realizado, nos outros processos, “audiências 
que começam no início da tarde e se alongam até altas 
horas da noite, quando não terminam no dia seguinte” 
(f. 19-TJ) não conduz em imparcialidade, visto que o fato 
de um magistrado se empenhar em realizar atos proces-

suais em tempo hábil não implica violação aos seus 
deveres funcionais.

Além disso, os fatos relatados pelo excipiente 
foram todos praticados em processo diversos dos de 
nº 0518.13.008236-6, não se podendo presumir, data 
venia, que irão se repetir na nova instrução a ser reali-
zada. 

Enfim, o comportamento do magistrado que, ao 
sentenciar outro processo, faz um resumo de todos os 
fatos apurados na investigação conjunta não se subsume 
a nenhuma das hipóteses de suspeição previstas no 
art. 254 do Código de Processo Penal, não podendo as 
decisões judiciais tomadas no curso de processo distinto 
e a exposição de seus motivos serem consideradas como 
prejulgamento da causa, tampouco como imparcialidade 
resultante de inimizade capital.

A respeito, merece destaque a lição de Guilherme 
de Souza Nucci:

A suspeição é causa de parcialidade do juiz, viciando o 
processo, caso haja sua atuação. Ofende, primordialmente, 
ao princípio constitucional do juiz natural e imparcial. Pode 
dar-se a suspeição pelo vínculo estabelecido entre o juiz e a 
parte ou entre o juiz e a questão discutida no feito. Note-se 
que não se trata de vínculo entre o magistrado e o objeto 
do litígio - o que é causa de impedimento -, mas de mero 
interesse entre o julgador e a matéria em debate [...] não se 
incluem nessas situações meras rusgas, discussões calorosas, 
desentendimentos no ambiente profissional ou antipatia 
gratuita. É fundamental a existência de uma base solidificada 
de atritos e mútuas agressões, físicas e verbais, para que a 
aversão seja considerada profunda, logo capital. As decisões 
jurisdicionais que o magistrado tome contra o interesse das 
partes - decretando a prisão cautelar do réu ou indeferindo o 
pedido nesse sentido feito pelo promotor, por exemplo, ainda 
que com fundamentação entusiasmada - não dá margem à 
inimizade, mormente capital. Relata Espínola Filho a decisão 
do Min. Mário Guimarães sobre o tema: ‘O procedimento 
acaso enérgico do juiz não justifica seja averbado de suspeito’ 
(Código de Processo Penal Brasileiro anotado, v. 2, p. 259) 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e 
execução penal. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2011. p. 544-545 - grifei).

Outro não é o entendimento dos nossos Tribu-
nais Superiores:

Habeas corpus. Suspeição do juízo de primeiro grau. 
Ausência de quaisquer indícios nos autos. Revolvimento de 
matéria fático-probatória. Impossibilidade. Ordem dene-
gada. 1. A alegação de suspeição do juízo a que foi distri-
buída a ação penal de origem não encontra qualquer 
respaldo nos autos. As afirmações negativas quanto à perso-
nalidade e à periculosidade do paciente foram feitas em infor-
mações prestadas ao Tribunal de Justiça local, acompanhadas 
da devida fundamentação. 2. Não constatados, nestes autos, 
indícios de parcialidade ou inimizade capital entre o magis-
trado e o paciente, impossível é o reconhecimento da alegada 
suspeição, que demandaria amplo revolvimento fático-proba-
tório dos elementos contidos na ação penal de origem. 3. 
Ordem denegada (HC 93721, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
Segunda Turma, j. em 09.09.2008, DJe-030 divulg. em 
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Medidas protetivas - Lei Maria da 
Penha - Requerimento - Longo lapso temporal - 

Necessidade - Atualidade - Razoabilidade

Ementa: Apelação criminal. Lei Maria da Penha. Medidas 
protetivas. Princípios da necessidade, atualidade e razoa-
bilidade. Grande lapso temporal decorrido desde o 
pedido. Recurso desprovido. 

- As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 têm 
seu deferimento vinculado à observância dos princípios 
da necessidade, atualidade e razoabilidade, razão pela 
qual seria temerário concedê-las, restringindo direitos 
do suposto agressor, após decurso de relevante lapso 
temporal sem qualquer manifestação da vítima.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.12.023069-3/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: J.G.S.F.- Vítima: 
P.V.S. - Relatora: DES.ª MÁRCIA MILANEZ

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

12.02.2009, publ. em 13.02.2009, Ement. v. 02348-03, 
p. 00460 - grifei). 

Habeas corpus. Acusação pela prática dos crimes de roubo 
qualificado e de formação de quadrilha. Alegada nulidade 
do feito, ante a suspeição do magistrado processante. Art. 
254 do CPP. Ausência de comprovação. - A ausência, nos 
autos, de elementos comprovadores da alegada suspeição 
do magistrado processante, associada a um comportamento 
do julgador que não corrobora a pecha que lhe é debitada, 
impede o reconhecimento, na via estreita do habeas corpus, 
da nulidade do feito criminal. Ordem denegada (HC 86918, 
Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. em 21.11.2006, DJ 
de 23.03.2007, p. 00106, Ement vol 02269-02, p. 00377 
- grifei) 

Habeas corpus. Processo penal suspeição e impedimento. - 
O fato de o juiz ter registrado, em decreto de prisão preven-
tiva, comportamento reprovável do paciente, que revel no 
processo, ficava no corredor, por ocasião das audiências, 
instruindo testemunhas, não configura nem suspeição nem 
impedimento. Suspeição ocorre quando há vínculo do juiz 
com qualquer das partes (CPP, art. 254). Impedimento confi-
gura-se quando há interesse do juiz com o objeto do processo 
(CPP, art. 252) (HC 77622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda 
Turma, j. em 17.11.1998, DJ de 29.10.1999, p. 002, Ement. 
vol 01969-01, p. 00106 - grifei). 

Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Exceção de 
suspeição rejeitada. Constrangimento ilegal. Inexistência. 1. 
Não há constrangimento ilegal a ser reparado se o Desem-
bargador relator, ratificando a decisão do magistrado, rejeita 
liminarmente exceção de suspeição, afirmando que houve 
tão somente fundamentação do indeferimento do pedido de 
relaxamento da prisão em flagrante, sem qualquer prejulga-
mento da questão. 2. Ordem denegada (HC 36.115/MG, 
Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. em 19.10.2004, 
DJe de 08.06.2009 - grifei)

Processual penal. Exceção de suspeição. Rejeição pelo 
tribunal a quo. Habeas corpus. Inexistência de constrangi-
mento ilegal. 1 - Se o magistrado, ao prestar informações em 
outro habeas corpus impetrado pelo paciente, na instância a 
quo, não prejulga a causa, mas, atento aos ditames do art. 312 
do CPP, limita-se a demonstrar, fincado no material coligido 
pelo inquérito policial, a presença dos requisitos para decre-
tação de prisão preventiva, correto foi o acórdão atacado em 
rejeitar a exceção de suspeição, cujas hipóteses estão catalo-
gadas numerus clausus no Código de Processo Penal. Inexis-
tência de constrangimento ilegal. 2 - Ordem denegada (HC 
nº 9.860/RO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJU de 
11.10.1999 - grifei).

Esse também é o entendimento deste eg. Tribunal 
de Justiça:

Exceção de suspeição. Alegação de quebra da imparciali-
dade pelo juiz. Prejulgamento. Inexistência. Fundamentação 
de decisão que denega pedido de prisão preventiva com base 
em posicionamento jurídico do juiz (Exceção de Suspeição 
Criminal n° 1.0000.10.041451-5/000 - Relatora: Des.ª 
Maria Celeste Porto. Publicação: 07.12.2010). 

Exceção de suspeição. Ausência de imparcialidade do 
juiz (excepto) e existência de prejulgamento de sua parte 
alegadas. Suposições, em princípio, relevantes, mas infun-
dadas. - ‘A suspeição assenta na falta de imparcialidade do 

Juiz. O Juiz deve ser imparcial’ (Fernando da Costa Tourinho 
Filho). - ‘Esta é a razão pela qual a exceção de suspeição 
ou de impedimento precede toda e qualquer outra defesa 
indireta contra o processo. Afinal, um juiz parcial não seria 
legalmente aceitável para decidir qualquer outro obstáculo 
ao correto desenvolvimento processual’ (Guilherme de Souza 
Nucci). - Na espécie, conquanto, de início, em tese, se tenha 
revestido de relevância a arguição feita pelo excipiente - e, 
por isso, não foi liminarmente rejeitada (CPP, art. 100, § 2º) 
e nem se viu um agir malicioso de sua parte (CPP, art. 101) 
-, de concreto, na atuação do excepto, incisiva - mas apenas 
assim e sempre fiel a ditames legais e a dados constantes 
do processo -, ao indeferir-lhe benefício anotado na Lei n. 
9.099/95, nada se viu de molde a macular sua imparcia-
lidade ou a mostrar como previamente julgada, em detri-
mento do excipiente, a pretensão punitiva ao órgão ministe-
rial interessante. - Nenhum motivo, pois, para se pensar em 
‘salvaguardar o prestígio profissional e a dignidade da admi-
nistração da justiça’ (Alcalà-Zamora). - Rejeição (Exceção 
de Suspeição Criminal n° 1.0000.08.474352-5/000. Rel.ª 
Des.ª Beatriz Pinheiro Caires. Publicação: 13.11.2008).

Ante tais fundamentos, rejeito a exceção de 
suspeição arguida.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBAR-
GADORES PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO ARMANDO 
DOS ANJOS.

Súmula - REJEITARAM A EXCEÇÃO.

. . .
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tência de comunicação neste feito de algum fato rele-
vante superveniente. 

Nesse sentido, observo que a violência doméstica 
suscitada, gerando situação de conflito familiar, deve ser 
analisada com razoabilidade e atenção aos princípios 
basilares que a norteiam, dentre os quais a necessidade e 
a atualidade, como ressaltou o ilustre Des. Catta Preta na 
Apelação Criminal nº 1.0024.10.775307-1/001: “[...] 
deve-se, no caso concreto, atentar-se aos critérios de 
necessidade, atualidade, razoabilidade e proporcionali-
dade de aplicação da medida protetiva e, principalmente, 
ao fim pretendido pela legislação especial”.

Assim, malgrado o caso sub judice narre situação 
de hipotético risco à vítima, destaco que, após mais de 
dois anos, desde o evento sob apuração, nenhum outro 
fato veio aos autos para demonstrar a permanência de 
um contexto de violência doméstica que justificasse a 
intervenção judicial no presente momento. A vítima nada 
mais trouxe aos autos.

Dessarte, considerando o contexto fático do caso 
concreto e a precariedade do lastro probatório dos autos, 
observando ainda o grande lapso temporal decorrido 
desde o evento delituoso, entendo que improcede, no 
presente momento processual, a estipulação de restri-
ções a direitos do acusado, razão pela qual mantenho a 
decisão combatida.

Outrossim, nada impede que o Juiz da causa, 
no uso de seu poder geral de cautela, observando que 
as medidas protetivas da Lei nº 11.340/06 podem ser 
revistas e impostas em qualquer momento (vide art. 19 
do referido diploma legal), reavalie o cabimento da tutela 
requerida pela vítima, principalmente diante da hipoté-
tica superveniência de fato relevante. Isso porque o inde-
ferimento das medidas protetivas, ora guerreado, não 
tem caráter definitivo, submetendo-se à cláusula rebus 
sic standibus.

Por fim, atendendo ao pedido do defensor dativo 
nomeado, fixo os honorários advocatícios pela apre-
sentação das contrarrazões recursais em R$316,95, 
conforme Termo de Cooperação nº 015/2012, firmado 
entre este Tribunal, a SEF/MG, a AGE e a OAB/MG. 

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, 
nego-lhe provimento, nos termos supradelineados.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES RUBENS GABRIEL SOARES e FURTADO 
DE MENDONÇA.

Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

. . .

Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2014. - Márcia 
Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - Trata-se de apelação 
criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais em face da decisão de f. 13, que indeferiu 
as medidas protetivas requeridas por P.V.S. em desfavor de 
José Geraldo da Silva Ferreira. 

Em razões de f. 17/22, busca o Órgão Ministe-
rial a reforma da decisão, sob o argumento principal de 
que não se exige a produção excessiva de provas para a 
análise do pedido acautelatório formulado pela vítima de 
violência doméstica.

A defesa do apelado, em contrarrazões recursais, 
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, requerendo 
o defensor dativo nomeado, ao final, o arbitramento dos 
honorários advocatícios (f. 31/37).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo despro-
vimento do recurso (f. 45/46).

É o breve relatório. 
Conheço da apelação interposta, já que presentes 

os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. 
Inexistentes quaisquer preliminares suscitadas ou nuli-
dades que possam ser decretadas de ofício, examino o 
mérito. 

Consta dos autos que, em 23 de janeiro de 2012, 
o apelado teria agredido sua ex-companheira P.V.S. 
Boletim de ocorrência foi lavrado (f. 07/10), e a ofendida 
foi ouvida em delegacia, apresentando representação e 
postulando medidas protetivas (f. 04/06). 

O Magistrado a quo indeferiu as medidas e deter-
minou a entrevista da vítima pelo setor técnico do juízo, 
para que prestasse os esclarecimentos necessários à 
concessão das medidas pretendidas (f. 13), sendo que, 
contra essa decisão, ora se insurge o Ministério Público.

Não assiste razão ao recorrente. 
Conquanto seja plausível seu argumento de que 

não se exigem, para o deferimento das medidas prote-
tivas, provas contundentes da autoria e da materialidade 
do suposto delito, não se pode olvidar também que a 
concessão, modificação e manutenção de medidas prote-
tivas estão ontologicamente atreladas à necessidade das 
mesmas para a tutela pretendida pela vítima, de acordo 
com as peculiaridades de cada caso concreto. 

Nesse sentido, compreendo que a pretensão do 
apelante de impor as medidas ao apelado, indefinida-
mente, afigura-se in casu inadequada e até mesmo imper-
tinente no presente momento, dado o relevante lapso 
temporal decorrido desde a suposta infração penal, não 
se podendo presumir que as medidas postuladas há mais 
de dois anos continuem imprescindíveis, ante a inexis-
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Alega a parte impetrante que a decisão hostilizada 
caracteriza flagrante constrangimento à liberdade dos 
pacientes, tendo em vista ser atípico o fato praticado pelos 
acusados. Defende, ainda, que a conduta perpetrada 
pelos pacientes não pode ser considerada uma profissão, 
mas, sim, meio de sobrevivência de quem se encontra 
à margem da sociedade, não se enquadrando, dessa 
forma, no art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Diante 
disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem. 

O pedido de liminar foi indeferido às f. 110/111-TJ, 
tendo a autoridade apontada coatora prestado informa-
ções às f. 117/118-TJ, originais às f. 121/121-v.-TJ. No 
parecer de f. 132/137-TJ, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pela denegação da ordem. 

É o relatório. Decido.
2 - Fundamentação.
Como visto, almeja a parte impetrante o tran-

camento da ação penal, sob o fundamento de que a 
conduta imputada aos pacientes é atípica, tendo em vista 
que “flanelinha” não pode ser considerada uma profissão.

Não obstante as razões apresentadas pela parte 
impetrante, tenho que tal pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o trancamento da ação penal 
através do habeas corpus deve ocorrer somente quando 
se encontrar manifestadamente ausente a justa causa 
para o prosseguimento da ação penal, seja pela compro-
vação da existência de alguma excludente de tipicidade, 
extinção da punibilidade ou inexistência de prova da 
materialidade ou de indícios de autoria.

In casu, da análise dos autos, verifica-se que os 
pacientes foram denunciados, em 10.09.13, como 
incursos nas sanções do art. 47 da Lei de Contraven-
ções Penais (f. 17/18-TJ), sendo que o Magistrado a quo 
rejeitou a referida denúncia (f. 79/80-TJ).

Diante disso, o Ministério Público interpôs recurso 
de apelação (f. 82/88-TJ), o qual foi provido pela 2ª 
Turma Recursal Criminal da Comarca de Belo Horizonte/
MG (f. 99/100-TJ). 

Pois bem. Como se sabe, a profissão de guardador 
e lavador autônomo de carros foi regulamentada pela 
Lei nº 6.242/75, a qual estabelece a necessidade de 
registro da profissão na Delegacia Regional do Trabalho, 
senão vejamos:

Art. 1º O exercício da profissão de guardador e lavador autô-
nomo de veículos automotores, em todo o território nacional, 
depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho 
Competente. (destaquei.)

Dessa forma, verifica-se que, ao contrário do 
alegado pela parte impetrante, a função de “flanelinha” 
exercida pelos pacientes é considerada uma profissão, 
sendo certo que consta na impugnada denúncia que os 
acusados não portavam documento que autorizava o exer-
cício de sua profissão junto à Prefeitura de Belo Horizonte.

Assim, não há falar, ao menos por ora, nessa 
estreita via do writ, em atipicidade da conduta suposta-

Habeas corpus - Exercício ilegal da profissão - 
Art. 47 da LCP - “Flanelinha” - Conduta atípica - 
Trancamento da ação penal - Impossibilidade - 
Profissão de guardador de carro devidamente 

regulamentada por lei - Ordem denegada

Ementa: Habeas corpus. Exercício ilegal da profissão. Art. 
47 da LCP. “Flanelinha”. Conduta atípica. Trancamento 
da ação penal. Impossibilidade. Profissão de guardador 
de carro devidamente regulamentada por lei. Ordem 
denegada. 

- O trancamento da ação penal por meio de habeas 
corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer 
quando a ausência de justa causa para o prosseguimento 
da ação for incontestavelmente demonstrada, seja pela 
comprovação da existência de alguma excludente de tipi-
cidade, pela extinção da punibilidade ou pela inexistência 
de prova da materialidade ou de indícios de autoria. 

- A profissão de guardador e lavador autônomo de carros 
foi regulamentada pela Lei nº 6.242/75, estabelecendo 
a necessidade de registro da profissão na Delegacia 
Regional do Trabalho, motivo pelo qual não há falar em 
atipicidade da conduta imputada ao acusado.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.14.034374-0/000 - Co-
marca de Belo Horizonte - Paciente: R.B.O.S., W.C.T.G., 
C.V.O. - Autoridade Coatora: Juiz de Direito da 2ª Turma 
Recursal do Juizado Especial Criminal da Comarca Belo 
Horizonte - Relator: DES. JÚLIO CÉSAR LORENS

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 3 de junho de 2014. - Júlio César 
Lorens - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - 1 - Relatório.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, 

impetrado em favor de R.B.O.S., W.C.T.G. e C.V.O., obje-
tivando o trancamento da ação penal, apontando como 
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Turma 
Recursal Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG.

Depreende-se dos autos, em suma, que os pacientes 
foram denunciados pela suposta prática do art. 47 da Lei 
das Contravenções Penais, tendo o Juiz de primeiro grau 
rejeitado a referida denúncia e determinado o arquiva-
mento do feito. Contudo, o Ministério Público interpôs 
recurso de apelação, que foi provido pela apontada auto-
ridade coatora, havendo a anulação da decisão de 1º 
grau e dando-se prosseguimento ao feito.
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mente perpetrada pelo paciente, haja vista o tipo penal 
que lhe foi imputado: “Art. 47: Exercer profissão ou ativi-
dade econômica ou anunciar que a exerce, sem preen-
cher as condições a que por lei está subordinado o seu 
exercício”.

Ressalte-se que a denúncia impugnada, constante 
às f. 17/18-TJ, procedeu à individualização dos atos e 
comportamentos concretos dos pacientes, havendo 
menção específica ao tipo penal a eles imputado, aten-
dendo devidamente aos requisitos essenciais à petição 
descritos no art. 41 do CPP.

Dessarte, ante a exposição clara e objetiva do fato 
criminoso imputado aos acusados e de suas circuns-
tâncias, bem como presentes indícios de autoria, da 
materialidade delitiva e da constatação da ocorrência 
de infração penal em tese, não há falar em inépcia da 
denúncia, nem em ausência de justa causa, o que impos-
sibilita, destarte, o trancamento da ação penal. Vejamos 
o seguinte julgado:

[...] O trancamento de ação penal só se justifica em caso de 
evidente arbítrio, perceptível pela simples exposição dos fatos 
contidos na acusação, vislumbrando-se, desde logo, a impu-
tação do fato atípico ou a ausência de quaisquer elementos 
indiciários que fundamentem a acusação (TJMG, HC 
1.0000.09.490348-1/00, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caíres, 
j. em 26.03.09).

Assim sendo, no caso sob exame, o regular pros-
seguimento do feito é medida imperativa, sendo que, no 
decorrer da instrução criminal, as partes terão oportuni-
dade de comprovar as teses levantadas.

3 - Dispositivo.
Diante do exposto, denego o habeas corpus.
Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES PEDRO COELHO VERGARA e 
EDUARDO MACHADO.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

. . .

Acidente de trânsito - Morte da 
vítima - Homicídio culposo - Culpa 

concorrente - Caracterização - Absolvição 
de um dos condutores - Impossibilidade - 
Imprudência comprovada - Compensação 

de culpas - Proibição no sistema penal 
brasileiro - Suspensão da habilitação - Punição 

cumulativa - Art. 302 da Lei 9.503/97

Ementa: Apelação criminal. Acidente de trânsito. 
Homicídio culposo. Culpa concorrente. Amplo conjunto 

probatório. Condenação lançada. Decote da pena de 
suspensão da habilitação. Impossibilidade. Imposição 
legal. Custas. Isenção. Inadmissibilidade. Juízo execução.

- Em acidente de trânsito em que se verifica a morte da 
vítima, por culpa concorrente, deve ser proferido decreto 
condenatório, pois não é permitida em nosso sistema 
penal a compensação de culpas.

- Restando demonstrada a versão sustentada pela 
acusação e sendo certo que a defesa não conseguiu 
contradizer as provas produzidas, a condenação é medida 
que se impõe.

- A pena de suspensão da carteira de habilitação para 
dirigir veículo automotor decorre de imposição legal, 
não se tratando de faculdade conferida ao magistrado, 
prevendo o art. 302 da Lei 9.503/97 a sua aplicação 
cumulativa com a pena privativa de liberdade.

- O título condenatório deve abarcar a condenação do 
réu no pagamento das custas processuais, por expressa 
disposição legal (art. 804 do CPP), relegando-se à fase 
de execução eventual pretensão de isenção do ônus 
(Súmula 58, Câmaras Criminais, TJMG).

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.11.105547-1/001 - 
Comarca de Belo Horizonte -  Apelantes: 1º) Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais; 2º) G.A.P.F. - 
Apelados: Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 
P.F.P. - Vítima: R.E.C.J. - 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 
DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGAR 
PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014. - Silas 
Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se de 
recursos interpostos contra a sentença de f. 255/264, por 
via da qual o MM. Juiz da 12ª Vara Criminal desta Capital 
julgou procedente a pretensão contida na denúncia para 
condenar G.A.P.F. nas sanções do art. 302, caput, da Lei 
nº 9.503/97.

Pelas razões de f. 206/271, o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais pede a reforma da sentença a fim 
de que a ré P.F.P. seja condenada nos termos da denúncia, 
sob fundamento de estar demonstrada a sua contribuição 
para a ocorrência do sinistro.

Às f. 294/298 a defesa de G.A.P.F. requer o decote 
da condenação quanto à suspensão de sua habilitação 
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para dirigir veículo automotor, bem como a isenção das 
custas processuais.

Contrarrazões às f. 277/284 e 300/302.
Pelo parecer de f. 312/318, a douta 

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento 
dos apelos, provimento do recurso ministerial e 
desprovimento do pleito defensivo.

É o relatório.
Conheço dos recursos, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Narra a denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 

2011, por volta das 20h10, no cruzamento entre as Ruas 
Bogotá e Indiana, Bairro Jardim América, nesta Capital, 
os réus G.A.P.F. e P.F.P. praticaram homicídio culposo na 
direção de veículo automotor, em face da vítima R.E.C.J. 
Consta da peça de ingresso:

Com efeito, extrai-se do presente caderno investigatório 
que, na data mencionada, o acusado G.A.P.F. conduzia a 
motocicleta marca Honda, modelo CG 150, Titan, [...], pela 
Rua Indiana, perfazendo o sentido da Rua Garret para a Rua 
Ômega, tendo na garupa a vítima R.E.C.J.
Segundo consta, no cruzamento entre as Ruas Indiana e 
Bogotá, o acusado, inobservando seu dever de cuidado 
objetivo, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória 
que disciplina o tráfego em referida interseção, vindo a 
chocar-se contra o veículo marca GM, modelo Celta, [...], 
conduzido pela acusada P.F.P.
De acordo com o apurado, no momento do acidente, a 
acusada P. fazia uma conversão à esquerda da Rua Bogotá 
para a Rua Indiana.
Verificou-se, todavia, que a acusada P.F.P. também 
inobservou o dever de cuidado objetivo que lhe era exigido 
nas circunstâncias, uma vez que, ao realizar a manobra 
convergente a fim de adentrar a Rua Indiana, a acusada fez 
uso da contramão direcional, fato que diminuiu o ângulo de 
visão e o espaço de reação por parte de ambos os condutores, 
contribuindo também para a ocorrência do acidente.

Após trâmite regular da ação penal, sobreveio a 
sentença, por via da qual P.F.P. foi absolvida das imputações 
contidas na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso IV, 
do Código de Processo Penal, e G.A.P. foi condenado 
nas sanções do art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97, 
recebendo uma pena de 2 (dois) anos de detenção, a 
ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída 
por duas privativas de direito, consistentes em prestação 
de serviço à comunidade e prestação pecuniária. No 
mesmo ato sentencial, foi determinada a suspensão de 
sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 
de 2 (dois) meses.

À ausência de preliminares, aprecio desde logo 
o mérito.

1º Recurso - Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais.

Pelas razões de f. 206/271, pretende o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais que a acusada P.F.P. 
seja condenada pelo crime previsto no art. 302, caput, da 
Lei nº 9.503/97.

Sabe-se que a condenação do agente pela 
prática de um crime culposo pressupõe a existência 
de seis elementos, quais sejam a conduta voluntária, a 
violação do dever objetivo de cuidado, a ocorrência de 
um resultado naturalístico involuntário, o nexo causal, 
a tipicidade da conduta e a previsibilidade objetiva. 
A ausência de quaisquer desses elementos obsta a 
condenação na mesma medida em que a ocorrência de 
todos eles concomitantemente a enseja.

Na hipótese em análise, verifica-se que a 
materialidade do delito de homicídio culposo na direção 
de veículo automotor está devidamente comprovada 
pelo boletim de ocorrência (f. 03/08), laudo pericial de 
acidente de trânsito (f. 22/34) e relatório de necropsia da 
vítima R.E.C.J. (f. 44/45).

Quanto à autoria, em que pesem os relevantes 
argumentos defensivos acerca da culpa de G.A.P.F., 
condutor da motocicleta marca Honda, modelo CG 
150, Titan, [...], esclareço que, no Direito Penal, a culpa 
concorrente não exclui a responsabilidade do agente do 
delito, tendo em vista que o sistema jurídico brasileiro 
não admite a compensação de culpas. A exclusão da 
responsabilidade do agente seria possível apenas se 
comprovada a culpa exclusiva do outro conduto, o que 
não se observa no caso em tela.

O laudo pericial acostado às f. 22/26 aponta 
a contribuição de ambos os envolvidos no acidente 
que vitimou R.E.C.J. Relatam os peritos subscritores do 
referido laudo que o condutor da motocicleta deveria 
ter obedecido à sinalização de parada obrigatória no 
cruzamento, enquanto P.F.P. teria deixado de inobservar o 
dever de cuidado objetivo que lhe era exigido, visto que, 
ao realizar a manobra convergente a fim de adentrar a 
Rua Indiana, fez uso da contramão direcional, fato que 
diminuiu o ângulo de visão e o espaço de reação por 
parte de ambos os condutores, senão vejamos:

Comentários técnicos
[...]. A dispersão dos fragmentos veiculares impossibilitaram 
ao perito determinar, com segurança, sob a ótica técnica, o 
ponto exato da pista onde se efetivou a interação mecânica. 
Todavia, diante do aspecto do local, das trajetórias 
empreendidas pelos veículos, de suas posições finais, bem 
como das sedes de suas partes colidentes, admite o signatário 
que a região de choque entre as unidades materializou-se no 
âmbito do cruzamento, sob a estrutura do automóvel.
Com base no aspecto do local e posicionamento final do 
veículo 01, constatou-se que sua condutora, transitando 
com a unidade pela Rua Bogotá, nos instantes imediatos ao 
início da manobra convergente, fez uso parcial da contramão 
direcional. 

À mesma conclusão chegou o laudo pericial 
complementar ao responder à pergunta número 09, in 
litteris: 

Não é possível, por meios técnicos, definir a específica 
metragem ocupada pelo veículo GM/Celta em contramão 
direcional, visto que o mesmo deixou seu deslocamento 
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de origem (retilíneo) e iniciou a manobra convergente à 
esquerda. Todavia, retrocedendo-se o automóvel de sua 
posição final até o ponto imediatamente anterior ao início da 
conversão, fica definida a ocupação parcial da contramão 
direcional por parte deste automotor, ainda que imprecisa a 
metragem ocupada. 

Nenhuma prova foi produzida no sentido de que o 
acidente se deu por culpa exclusiva de G.A.P.F. Sequer há 
nos autos provas de que o réu conduzia sua motocicleta 
em velocidade acima da permitida para o local.

Nesse contexto, em se tratando de acidente de 
trânsito, ainda que considerássemos que o condutor da 
motocicleta estava em velocidade excessiva, tal fato não 
elidiria a culpa da ré, que comprovadamente conduzia 
seu veículo na contramão direcional, visto que, no Direito 
Penal, conforme já dito, não há compensação de culpas.

A propósito, sobre o tema, com propriedade, 
leciona Cezar Roberto Bitencourt:

Eventual culpa da vítima não exclui a do agente; elas não se 
compensam. As culpas recíprocas do ofensor e do ofendido 
não se extinguem. A teoria da equivalência dos antecedentes 
causais, adotadas pelo nosso Código Penal, não autoriza 
outro entendimento (Manual de direito penal. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, v. 1, p. 231).

Neste sentido também o entendimento 
jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais:

Apelação criminal. Homicídio culposo no trânsito. 
Autoria e materialidade comprovadas. Concorrência de 
culpas. Inocorrência e irrelevância. - Em sede penal, não 
há compensação de culpas. Assim, em se tratando de 
acidente de trânsito, ainda que a vítima tenha concorrido 
para a eclosão do evento danoso, o autor não se exonera 
de responsabilidade, se também agiu culposamente, ao 
estacionar seu veículo ocupando parte da pista de rolamento 
de uma rodovia (Apelação Criminal nº 1.0280.07.023092-
3/001, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, j. em 11.01.2012).

Apelação criminal. Delito de trânsito. Homicídio culposo. 
Inobservância do dever de cuidado. Imprudência 
caracterizada. Condenação mantida. - Comete homicídio 
culposo o motorista que desatenta para as regras básicas 
de trânsito, decorrente da falta do devido cuidado objetivo 
a todos imposto, sendo-lhe inteiramente previsível o evento. 
Ainda que a vítima tenha contribuído para o evento, a culpa 
concorrente não elide a do motorista, já que em direito 
penal não há compensação de culpas (Apelação Criminal 
nº 1.0686.05.141663-0/001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, 
j. em 26.09.08).

Dessa forma, verifica-se que a conduta de P.F.P. foi 
voluntária, uma vez que inobservou o dever de cuidado 
objetivo que lhe era exigido, ao fazer uso da contramão 
direcional, fato que diminuiu o ângulo de visão e o 
espaço de reação por parte de ambos os condutores. No 
crime culposo, a vontade do agente se limita à prática 
de uma conduta perigosa, por ela aceita e desejada, 
pouco importando a produção do resultado naturalístico, 

uma vez que, por óbvio, se o resultado fosse desejado, 
tratar-se-ia de crime doloso, e não culposo.

Ao invadir a contramão direcional, a ré agiu 
imprudentemente, violando o dever objetivo de cuidado, 
entendido como o comportamento imposto pelo 
ordenamento jurídico a todas as pessoas, visando ao 
regular e pacífico convívio social. 

A invasão de contramão direcional é das mais sérias 
violações aos deveres de cuidado afetas à condução e ao 
trânsito de veículos automotores em vias terrestres, sendo 
manifesta a imprudência de quem pratica essa manobra. 
Confira-se a jurisprudência pátria:

Quem trafega na contramão age com culpa crassa, porque se 
mostra perfeitamente previsível a possibilidade de vir a colidir 
com outro veículo, cujo motorista, em sua mão de direção 
normal, o faz sem nunca imaginar o encontro inusitado da 
outra condução (JuTACrim 65/53).

A conduta da ré foi típica (matar alguém), e houve 
um resultado naturalístico involuntário (a morte da vítima).

Restou comprovado nos autos a atitude culposa da 
ré, na modalidade de imprudência, sendo certo que houve 
violação do dever objetivo de cuidado, por ato voluntário 
de invadir a contramão de direção, provocando um fato 
previsível, embora o resultado não tenha sido pretendido.    

Denota-se, ainda, o nexo causal entre a conduta 
voluntária perigosa de P.F.P. e o resultado involuntário da 
morte de R.E.C.J. Consoante asseverado alhures, embora 
em menor proporção se comparado à conduta de G.A.P.F., 
a ré efetivamente deu causa ao resultado indesejado. 

Registre-se que, havendo concorrência de culpas, 
como na hipótese vertente, em que duas ou mais pessoas 
concorreram, culposamente, para a produção de um 
resultado naturalístico, todos os envolvidos que tiveram 
atuação culposa respondem pelo resultado produzido, 
razão pela qual condeno P.F.P. nas sanções do art. 302, 
caput, da Lei nº 9.503/97.

Passo a dosar as penas da ré, nos moldes dos arts. 
59 e 68, ambos do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 
do CP, não obstante a reprovabilidade do ato praticado 
pela ré e o seu lamentável resultado, depreende-se que 
a culpabilidade da agente é normal à espécie; a ré 
possui bons antecedentes, haja vista a inexistência de 
sentença condenatória anterior transitada em julgado; 
sua conduta social reputa-se boa, ante a ausência de 
informações sobre sua integração comunitária; nada 
consta sobre sua personalidade; o motivo não se cogita 
em crimes culposos; nada há de especial quanto às 
circunstâncias do crime; as consequências do delito não 
podem ser consideradas, pois integrantes do próprio 
delito; não tendo o comportamento da vítima contribuído 
para o delito. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos 
de detenção.
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Na segunda fase, não existem agravantes 
ou atenuantes a serem valoradas, mantenho a 
pena intermediária.

Na terceira fase, inexiste causa de diminuição e de 
aumento de pena a ser sopesada, torno-a definitiva, à 
míngua de outras causas modificadoras, em de 2 (dois) 
anos de detenção.

Nesse mesmo contexto, determino a suspensão de 
sua habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 
de 2 (dois) meses.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da 
sanção carcerária (art. 33, § 2º, c, do Estatuto Repressivo).

Presentes os requisitos do art. 44 do Codex e 
considerando que a medida se mostra suficiente às 
finalidades da sanção, substituo a pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em 
prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 
do CP, em condições e critério do Juízo da execução, 
e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo 
vigente ao tempo do pagamento a instituição a ser 
definida pelo Juízo da execução.

Feitas tais considerações, dou provimento ao 
recurso ministerial.

Sem custas.
2º Recurso - G.A.P.F.
A defesa de G.A.P.F. pleiteia o decote da pena 

de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo 
automotor, bem como a isenção das custas processuais. 

Cumpre inicialmente salientar que dúvidas não 
existem quanto à autoria e materialidade do delito 
imputado ao segundo recorrente, sobretudo diante das 
razões recursais apresentadas pela defesa, a qual restringiu 
a sua irresignação no decote da pena de suspensão da 
carteira de habilitação para dirigir veículo automotor.

A despeito das judiciosas razões da defesa, a meu 
ver, data venia, incabível o pleito defensivo. Denota-se 
que o preceito secundário do delito de homicídio culposo 
prevê não só a pena privativa de liberdade, mas também 
a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, 
sendo certo que essa última é punição cumulativa com 
a primeira, imposta obrigatoriamente por expressa 
disposição do art. 302 da Lei 9.503/97.

Diante da determinação legal, a aplicação da 
pena de suspensão da carteira de habilitação não é 
mera faculdade do juiz, mas sanção penal cumulativa 
prevista para todos aqueles que infringirem o tipo previsto 
no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pouco 
importando se o agente precisa de habilitação para 
exercer sua atividade profissional.

Ressalte-se que o intuito do legislador ao editar o 
referido dispositivo foi justamente proteger a sociedade 
contra os motoristas negligentes, imprudentes ou 
imperitos, que, como no caso dos autos, desrespeitam 
a sinalização, colocando em risco a vida daqueles que 
cruzam o seu caminho. 

Confira-se precedente do colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

Recurso especial. Crime de trânsito. Homicídio culposo. 
Aplicação concomitante da pena privativa de liberdade com 
a de suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo. 
Obrigatoriedade. Motorista profissional. Causa de aumento 
de pena. 1. O art. 302, caput, da Lei 9.503/97, por tratar 
de hipótese evidentemente mais reprovável, além da sanção 
corporal, impõe concomitantemente a pena de suspensão da 
habilitação ou proibição de obter a permissão para dirigir 
veículo automotor. 2. Segundo o disposto no inciso IV do 
parágrafo único do art. 302, o fato de ser o infrator motorista 
profissional, ao invés de se constituir como uma regalia, 
afigura-se como causa de aumento de pena, uma vez que, 
segundo Damásio Evangelista de Jesus, ‘nessa hipótese é 
maior o cuidado objetivo necessário, mostrando-se mais 
grave o seu descumprimento’ (Crimes de trânsito. 5. ed., 
2002, p. 91). 3. Recurso provido para determinar a aplicação 
da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir 
veículo automotor ao réu, bem como a majorante prevista 
no inciso IV do parágrafo único do art. 302 do Código de 
Trânsito Brasileiro (REsp. 685.084/RS, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 
DJ de 28.03.05, p. 309).

Nesse mesmo sentido, este egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais já teve oportunidade 
de decidir:

Apelação criminal. Crime de trânsito. [...]. Decote da pena 
de suspensão do direito de conduzir veículo automotor. 
Inviabilidade. Redução da sanção acessória de suspensão 
da habilitação para dirigir veículo automotor. Possibilidade. 
Recurso parcialmente provido. - [...]. - Inviável o acolhimento 
do pleito defensivo de decote da pena de suspensão para 
dirigir veículo automotor, pois esta sanção restritiva é 
prevista no art. 306 do CTB cumulativamente com pena 
privativa de liberdade e multa. [...]. (Apelação Criminal 
nº 1.0518.09.171525-1/001, Rel. Des. Matheus Chaves 
Jardim, j. em 13.12.2012).

Apelação criminal. Crime de trânsito. Homicídio culposo. 
Suspensão da habilitação. Decote. Impossibilidade. Pena 
principal cumulativa - [...]. - A aplicação da pena de 
suspensão da carteira de habilitação não é mera faculdade 
do juiz, mas sanção penal cumulativa prevista no preceito 
secundário do tipo insculpido no art. 302 da Lei 9.503/97, 
pouco importando se o agente é motorista profissional ou 
amador [...] (Apelação Criminal nº 1.0470.09.060034-
2/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. em 25.01.2012).

Por fim, deixo de conceder ao recorrente a pretendida 
isenção de custas processuais, registrando que tal ônus 
decorre da sentença condenatória, por expressa previsão 
legal (art. 804 do Código de Processo Penal), devendo o 
pedido ser formulado perante o Juízo da execução. 

Pelo exposto, em conclusão, dou provimento ao 
primeiro recurso (Ministério Público) para condenar P.F.P. 
nas sanções do art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97, às 
penas de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no 
regime aberto, bem como a suspensão de sua habilitação 
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) 
meses. Substituo a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direito, consistentes em prestação de 
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Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - Perante 
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conselheiro Lafaiete, 
M.A.S.T., alhures qualificado, foi denunciado por suposta 
prática do crime previsto no art. 339 do CP.

Quanto aos fatos, narra a denúncia de f. 02-03 
que, no dia 23.10.2008, “a denunciada deu causa à 
instauração de inquérito policial contra policiais civis, 
imputando-lhes crime que sabiam serem inocentes”.

Regularmente processada, ao final, sobreveio a r. 
sentença de f. 68-71, julgando parcialmente procedente 
a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta 
atribuída à ré, condenando-a pela prática do delito 
previsto no art. 340 do CP, declarando, ato contínuo, 
extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Inconformado, a tempo e modo, interpôs o Minis-
tério Público regular recurso de apelação (f. 73). Em suas 
razões recursais (f. 78-82), busca o Parquet a condenação 
da apelada nas sanções do art. 339 do CP.

Em contrarrazões, pugna a defesa pela manutenção 
da r. sentença (f. 83-88).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 
da lavra do Dr. Leonel Cavanellas (f. 95-96), il. Procurador 
de Justiça, opina pelo provimento de recurso.

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço do recurso apresentado.
Não foram arguidas preliminares e não vislumbro 

nulidades nem irregularidades a serem sanadas de ofício. 
Passo ao exame do mérito do recurso.

Como visto alhures, busca o Parquet a condenação 
da acusada pela prática do delito de denunciação calu-
niosa, aduzindo que a conduta praticada pela ré confi-
gura o tipo penal previsto no art. 339 do CP, e não o do 
art. 340 do CP.

Em que pese o zelo e acuidade da aguerrida Promo-
toria de Justiça, examinando as provas amealhadas 
ao longo da instrução criminal em confronto com a r. 
sentença, a exemplo do douto Magistrado sentenciante, 
entendo que a conduta praticada pela ré é comunicação 
falsa de crime, e não denunciação caluniosa.

Afere-se dos autos que M.A.S.T. dirigiu-se até a 
7ª Promotoria de Justiça da Comarca de Conselheiro 
Lafaite, narrando que:

por volta das 06:00, foi abordada na porta de sua casa por 
dois homens e duas mulheres, que não se identificaram, 
apenas perguntaram pelo filho da declarante de nome B.; 
que a declarante informou que o mesmo não se encontrava 
em casa; que um dos homens disse-lhe apenas que era da 
policia e em seguida deu-lhe um soco e colocou a arma em 
sua cabeça, empurrado a declarante para dentro de casa, 
dizendo que iria levar a declarante presa por abuso de auto-
ridade; que tais policiais revistaram toda a sua casa; que a 
declarante perguntou o porque daquela atitude, sendo-lhe 
informado que estavam com mandado de prisão em desfavor 
de B. [...] A declarante comparece perante o Ministério 

Denunciação caluniosa - Não ocorrência - Meros 
atos investigatórios da autoridade policial - 

Ausência de indiciamento - Suposto crime não 
definido - Desclassificação para o delito de 

comunicação falsa de crime - Decisão mantida

Ementa: Denunciação caluniosa. Desclassificação para 
comunicação falsa de crime. 

- Correta a decisão que desclassifica a conduta prevista 
no art. 399 do CP para a prevista no art. 340 do CP, uma 
vez que a conduta da agente, ao noticiar crimes que não 
ocorreram, provocou meros atos investigatórios da auto-
ridade policial. 

Recurso não provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.08.155750-0/001 - 
Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Apelado: M.A.S.T. 
- 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, em 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de abril de 2014. - Antônio 
Armando Anjos - Relator.

serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor 
de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento 
a instituições a serem definidas pelo Juízo da execução. 
Nego provimento ao segundo apelo (G.A.P.F.).

Determino ainda, com o trânsito em julgado, 
que o Juízo a que for acometida a execução promova 
informações oficiais ao Juízo Eleitoral da Comarca em 
que for eleitora a ré, para que conste dos cadastros 
eleitorais a suspensão dos direitos políticos enquanto 
durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 15, 
III, da Constituição Federal. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais 
(art. 804 do Código de Processo Penal).

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES ALBERTO DEODATO NETO e 
FLÁVIO BATISTA LEITE.

Súmula - 1º RECURSO PROVIDO E 2º RECURSO 
NÃO PROVIDO.

. . .
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tório de f. 17-118, os policiais nem sequer foram indi-
ciados, nem ao menos se definiu o crime supostamente 
praticado por eles.

Aliás, como bem ressaltou o Procurador de Justiça:

Contudo, como salientado no decreto sentencial, o inqué-
rito policial instaurado para apuração dos fatos demonstrou 
desde o início que os fatos noticiados pela relativa à diligência 
policial não se revestiam sequer de um mínimo de indícios, 
tanto que relatado ao final, sem o indiciamento formal.
Neste sentido, mais consentânea nos parece esta a desclas-
sificação operada no decreto sentencial, para a modalidade 
prevista no art. 340 do Código Penal, pelos exatos funda-
mentos consignados no decreto sentencial, que perfilho 
(f. 96).

Dessarte, tendo a acusada feito imputação falsa de 
crimes, provocando atos investigatórios da autoridade, 
entendo deva manter a desclassificação para o delito 
previsto no art. 340 do CP.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos 
autos consta, meu voto é no sentido de se negar provi-
mento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus 
próprios fundamentos.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES FORTUNA GRION e MARIA LUÍZA DE MARILAC.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Público solicitando providências com relação à agressão 
sofrida (f. 07). 

Diante de tais declarações, o Ministério Público soli-
citou à autoridade policial que instaurasse o inquérito 
policial para apurar os fatos noticiados por M.A. (f. 06).

No decorrer da investigação, M.A. apresentou 
versão diversa dos fatos, alegando que não foi agredida.

Sendo que restou constatado a legalidade da 
operação policial, razão pela qual houve uma inversão, 
e M.A. passou a ser investigada e, ao final, constatando 
que a versão dela não era verdadeira, foi denunciada 
pelo crime do art. 339 do CP.

Depois de regularmente processada, o MM. Juiz, 
com fulcro no art. 383 do CPP, alterou a capitulação, 
enquadrando a conduta da ré na prevista no art. 340 do 
CP, in verbis:

Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe 
a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se 
ter verificado:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Com a devida vênia à il. Promotora de Justiça, 
tenho que não há como acolher sua irresignação, uma 
vez que a conduta praticada pela ré subsume-se ao tipo 
penal do art. 340 do CP.

Ora, na espécie, dúvidas não há de que a ré 
procurou a Promotoria de Justiça e imputou aos policiais 
a prática de crimes que não ocorreram, provocando, 
dessa forma, a ação de autoridade.

Todavia, o simples fato de a autoridade ter reali-
zado alguns atos investigatórios, em razão da comuni-
cação feita pela apelada, não é suficiente para configurar 
o crime de denunciação caluniosa. Sobre o assunto, 
oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Investigação policial: a investigação policial, referida no tipo 
penal, necessita ser o inquérito policial - que é procedimento 
administrativo de persecução penal do Estado, destinado à 
formação da convicção do órgão acusatório, instruindo a 
peça inaugural da ação penal - não se podendo considerar 
meros atos investigatórios isolados, conduzidos pela autori-
dade policial ou seus agentes, proporcionados pelo simples 
registro de uma ocorrência. Seria demais atribuir o delito de 
denunciação caluniosa a quem não conseguiu efetivamente 
seu intento, vale dizer, a sua narrativa foi tão infundada que 
autoridade policial, nos primeiros passos da investigação, 
prescindindo de inquérito, chegou à conclusão de se tratar de 
algo inadequado ou impossível. A administração da justiça 
não chegou a ser afetada, configurando, no mínimo, hipó-
tese de aplicação do princípio da insignificância (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10. ed. Ver, 
atual, ampL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 1.179).

In casu, constata-se que, após a acusada procurar 
o Ministério Público e narrar crimes que não ocorreram, 
a autoridade policial realizou meros atos investigatórios, 
colhendo alguns depoimentos. Conforme consta do rela-

Roubo - Desclassificação para 
furto - Impossibilidade - Prova de grave 

ameaça durante a prática delitiva - Concurso 
formal - Afetação de patrimônios de vítimas 
distintas - Mesmo contesto fático - Art. 70 

do Código Penal - Inteligência - Atenuante de 
confissão espontânea - Ausência - 

Reconhecimento da tentativa - Impossibilidade - 
Inversão da posse da res furtiva da vítima - 

Regime fechado - Manutenção - Recurso em 
liberdade - Descabimento - Art. 312 do Código 

de Processo Penal - Aplicação - Isenção de 
custas - Análise prejudicada - Concessão em 
1ª instância - Nulidade da sentença - Princípio 

da individualização das penas - Violação - 
Inocorrência

Ementa oficial: Apelação criminal. Roubo. Concurso 
formal. Preliminar. Nulidade da sentença. Violação ao 
princípio da individualização das penas. Inocorrência. 
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Preliminar rejeitada. Mérito. Desclassificação para furto. 
Impossibilidade. Afastamento do concurso formal.  Reco-
nhecimento do crime único. Descabimento. Patrimônios 
distintos atingidos em um mesmo contexto fático. Reco-
nhecimento da atenuante da confissão espontânea. 
Descabimento. Reconhecimento da tentativa. Impossibili-
dade. Inversão da posse da res. Regime fechado mantido. 
Recorrer em liberdade. Descabimento. Isenção de custas. 
Análise. Descabimento. Pedido observado na 1ª instância. 
Recurso desprovido. 

- Inviável é o reconhecimento da nulidade da sentença 
porquanto a fixação de uma única pena para crimes 
iguais com identidade das circunstâncias judiciais prati-
cadas em continuidade delitiva não viola o princípio da 
individualização da pena. 

- O pedido de desclassificação para o delito de furto resta 
inviável, já que comprovada foi a grave ameaça exercida 
durante a prática do crime. 

- Mantém-se o concurso formal uma vez que as condutas 
dos apelantes afetaram os patrimônios de vítimas distintas 
em um mesmo contexto fático nos termos do art. 70 do 
Código Penal. 

- Inviável é o reconhecimento da atenuante da confissão 
espontânea uma vez que não foi confessada a prática do 
delito. 

- Consuma-se o delito de roubo quando o agente retira 
mediante violência ou grave ameaça a res furtiva da 
vítima, invertendo a posse, sendo prescindível a posse 
mansa e pacífica. 

- O regime fechado deve ser mantido se o apelante é 
reincidente e a pena é superior a 4 (quatro) e inferior a 8 
(oito) anos. 

- Prejudicado se encontra o direito de recorrer em liber-
dade uma vez que o processo está pronto para julga-
mento, estando presentes ainda os requisitos do art. 312 
do Código de Processo Penal. 

- A análise do pedido de isenção de custas resta inviável 
porquanto já deferido na primeira instância. 

Recurso desprovido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.12.161360-8/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: M.A.M. - Ape-
lado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Ví-
timas: A.A.A., L.M.P.S. - 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, em 
REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2014. - Pedro 
Coelho Vergara - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO COELHO VERGARA - I - Do relatório. 
Cuida-se de ação penal pública promovida pelo Minis-
tério Público do Estado de Minas Gerais contra M.A.M. 
como incurso nas sanções do art. 157, na forma do 
art. 70 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 3 de junho de 2012, 
por volta das 5 horas, no local conhecido por Avenida 
Vilarinho, na altura do nº 1.581, Bairro Venda Nova, na 
Comarca de Belo Horizonte, o apelante, mediante grave 
ameaça exercida por meio de porte simulado de arma 
de fogo, subtraiu para si as bolsas de propriedade das 
vítimas A.A.A. e L.M.P.S., como consta do anexo inquérito 
policial (f. 02-03).

Recebida a denúncia, o apelante foi citado, apre-
sentando a defesa preliminar de f. 68-76 (f. 46 e 66). 

As testemunhas arroladas foram ouvidas, interro-
gando-se o apelante, nada requerendo as partes em dili-
gência (f. 113-115, 124 e 125).

O Órgão Ministerial pede, nas alegações finais, a 
condenação, rogando a defesa a desclassificação para 
o delito de furto, o afastamento do concurso de crimes, 
a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da 
atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da 
tentativa e a isenção das custas (f. 130-136 e 137-145).

Proferida a sentença, o apelante foi condenado: 
a) nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena 

de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao 
pagamento de 11 (onze) dias-multa; e

b) nas sanções do art. 157 do Código Penal à pena 
de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao 
pagamento de 11 (onze) dias-multa, totalizando a repri-
menda pelo concurso formal em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) 
meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 22 
(vinte e dois) dias-multa no regime fechado (f. 148-155).

Inconformado com a decisão, recorreu o apelante, 
pretendendo preliminarmente a nulidade da sentença e, 
no mérito, a desclassificação para o delito de furto, o 
afastamento do concurso formal, o reconhecimento da 
atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento 
da tentativa, a alteração do regime para o semiaberto, 
o direito de recorrer em liberdade e a isenção das custas 
processuais, rogando o Parquet o desprovimento do 
pleito, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça 
de igual forma (f. 157-177, 184-194 e 208-219).

É o breve relato.
II - Da admissibilidade. Conheço do recurso já que 

presentes estão os pressupostos para sua admissão.
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III - Das preliminares. Submeto à apreciação da 
Turma Julgadora a preliminar suscitada pela defesa de 
nulidade da sentença por ofensa ao princípio constitu-
cional da individualização judicial das penas.

A defesa alega que, ao proceder à dosimetria da 
pena, não aplicou o sistema trifásico para os dois crimes 
supostamente cometidos. 

A tese defensiva, todavia, não merece prosperar.
Não obstante o Juiz sentenciante não tenha indivi-

dualizado as penas para cada um dos 2 (dois) delitos de 
roubo, analisando-as de forma global, tal proceder não 
acarretou a nulidade da decisão. 

As circunstâncias em que se desenvolveram as 
ações foram as mesmas para as duas vítimas, o que 
torna desnecessária a fixação da pena para cada um dos 
delitos. 

Este é o entendimento jurisprudencial: 

Apelação criminal. Processual penal. Sentença. Não indi-
vidualização de condutas e fixação da mesma pena para 
todos os delitos da série do crime continuado. Nulidade. 
Inocorrência. Roubo circunstanciado em continuidade deli-
tiva. Absolvição em relação a dois crimes da série. Impos-
sibilidade. Coautoria comprovada. Domínio funcional do 
fato. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Delitos ante-
riores que não constituíram meio necessário ou normal fase 
de preparação do crime final. Participação de menor impor-
tância. Não caracterização. Continuidade delitiva. Aumento 
pela fração máxima. Impossibilidade. Prática de apenas três 
crimes. Aumento de 1/5. - Não é nula, por falta de indivi-
dualização das condutas de cada réu, a sentença na qual 
sua prolatora expôs o desenvolvimento de seu raciocínio, 
para chegar à conclusão condenatória, demonstrando sua 
convicção, mediante percuciente análise da prova coletada. 
- Tratando-se de crimes iguais, praticados em continuidade 
delitiva, não é necessário fixar a pena de cada um deles em 
separado, máxime quando o juiz entende que há identidade 
de circunstâncias judiciais. [...] (TJMG Apelação Criminal 
nº 1.0452.01.001687-4/001, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro 
Caires, publ. em 24.03.2011) (grifei). 

O Magistrado, ademais, justificou o desenvol-
vimento de seu raciocínio, destacando que se “os dois 
crimes ocorreram nas mesmas circunstâncias fáticas, 
consideram-se as circunstâncias analisadas para ambos 
os delitos” (f. 153). 

A fixação de uma única pena para os delitos da 
série do concurso formal não acarreta a nulidade da 
sentença, uma vez que se trata de crimes iguais com iden-
tidade de circunstâncias judiciais praticados em continui-
dade delitiva.

A sentença, portanto, fixou devidamente a repri-
menda do apelante, sendo respeitado o que dispõe o 
art. 5º, inciso XLVI, da CR/88. 

A pena-base, ademais, foi fixada no mínimo legal, 
não acarretando qualquer prejuízo ao apelante.

Rejeita-se, assim, a preliminar.
IV - Do mérito. Cuida-se de delito de roubo cuja 

norma penal incriminadora se encontra insculpida no 
art. 157 do Código Penal. 

Resume-se a questão à análise da possibilidade de 
desclassificação para o delito de furto, do afastamento 
do concurso formal, do reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea, do reconhecimento da tentativa, 
da alteração do regime para o semiaberto, do direito de 
recorrer em liberdade e da isenção das custas processuais.

Do pedido de desclassificação para o delito de 
furto. A defesa pede a desclassificação do delito de roubo 
para o de furto. 

Razão não lhe assiste.
Inviável é a desclassificação pretendida, porquanto 

evidente in casu a existência de grave ameaça empre-
gada pelo apelante.

A vítima A.A.A. esclareceu que o apelante simulou 
estar armado:

que a declarante juntamente com a outra vítima Luana cami-
nhavam em via pública, quando foram surpreendidas por um 
rapaz que chegando por trás anunciou o assalto e exigindo 
a bolsa de ambas que por medo, já que eram 4h30min 
da manhã, e não havia ninguém na rua, entregaram suas 
respectivas bolsas ao meliante [...] que se recorda ter o assal-
tante levando a mão à cintura e feito o gesto de estar armado 
durante o assalto [...] (f. 124). 

A declaração da vítima L.M.P.S. é no mesmo sentido:

[...] Na data de hoje, por volta das 5 horas, a declarante 
e sua amiga A.A. vinham pela Av. Vilarinho, quando foram 
abordadas pelo conduzido presente, o qual, simulando estar 
armado, colocando a mão sob a cintura, anunciou assalto 
e subtraiu a bolsa da declarante e de sua amiga, empreen-
dendo fuga [...] (f. 06).

A subtração mediante grave ameaça exercida com 
simulação de emprego de arma de fogo foi capaz de 
gerar temor e pânico, sendo suficiente para a configu-
ração do delito de roubo.

A grave ameaça perpetrada pelo apelante na prática 
do delito restou, portanto, comprovada, sendo inviável a 
desclassificação para as sanções do delito de furto.

Esta é a jurisprudência:

Apelação criminal. Roubo simples. Pretendida desclassifi-
cação para o delito de furto. Impossibilidade anúncio e simu-
lação de arma. Grave ameaça comprovada. Condenação 
mantida. Reconhecimento da tentativa. Improcedência. 
Recurso não provido. I - Confirmando a vítima que, para 
efetuar a subtração, o réu anunciou e simulou o porte de uma 
arma, dificultando a sua defesa, configurada está a grave 
ameaça caracterizadora do crime de roubo, não havendo 
que se falar em desclassificação para furto. II - A consu-
mação do crime de roubo se dá no exato momento em que 
a vítima perde a posse de seus bens, mediante a cessação da 
violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a inexistência 
de posse mansa e pacífica da res furtiva (Apelação Criminal 
nº 1.0702.10.000784-9/001. Rel. Des. Alberto Deodato 
Neto - TJMG - j. em 25.02.14).

Afastado se encontra destarte o rogo defensivo. 
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Do pedido de afastamento do concurso formal. A 
defesa pede a exclusão do concurso formal disposto no 
art. 70 do Código Penal.

Esta salienta que a conduta do apelante evidencia a 
prática de crime único.

Razão, contudo, não a socorre.
A prova acostada aos autos demonstra que a 

conduta ilícita do apelante violou o patrimônio de mais 
de uma vítima - A.A.A. e L.M.P.S. -, não havendo falar, 
assim, no afastamento do concurso em análise.

Mediante uma só ação e em um mesmo contexto 
fático, o apelante atingiu, assim, o patrimônio de mais de 
uma vítima, o que impõe a aplicação da regra disposta 
no art. 70 do Código Penal, como verificado na sentença 
fustigada. 

Júlio Fabbrini Mirabete leciona sobre a questão:

[...] Praticando o agente uma só conduta (ação ou omissão) 
que cause dois ou mais resultados típicos, ocorre o denomi-
nado concurso formal ou concurso ideal de crimes. Para se 
reconhecer a existência de unidade da ação, deve-se consi-
derar o fator final, que é à vontade regendo uma pluralidade 
de atos físicos isolados, que compõem a conduta, dolosa ou 
culposa, e o fator normativo, que é a estrutura do tipo penal 
em cada caso particular. Assim, quando no mesmo compor-
tamento se infringe várias vezes a mesma norma ou normas 
penais diversas, há concurso formal, aplicando-se o sistema 
de exasperação da pena. [...] (Código Penal interpretado. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 398 e 399).

Esta é a jurisprudência: 

Apelação criminal. Roubo. Recurso ministerial. Concurso 
formal próprio. Pluralidade de vítimas. Reconhecimento. - 
A jurisprudência pátria já se manifestou no sentido que, no 
roubo, a pluralidade de vítimas enseja o concurso formal 
de crimes, devendo ser aplicada a regra do art. 70. Sendo 
o contexto fático único, é de se reconhecer a unidade de 
desígnio caracterizadora do concurso formal próprio. Prece-
dentes do STF. Recurso ministerial parcialmente provido 
(Apelação Criminal nº 2.0000.00.484469-7/000, Rel. Des. 
Alexandre Victor de Carvalho, 5ª Câmara Criminal do TJMG, 
DJ de 09.08.05). 

Impõe-se, desta forma, a manutenção do concurso 
formal, visto que o apelante subtraiu objetos pertencentes 
a vítimas distintas quando da prática do delito de roubo 
em questão.

Destaco as ponderações da Procuradoria-Geral de 
Justiça sobre o tema:

[...] Pretende a defesa, ainda, o afastamento do concurso 
formal de delitos. No entanto, houve subtração de objetos 
pessoais de ambas as vítimas, não se tratando, pois, de bens 
comuns, o que evidencia o concurso formal de delitos [...] 
(f. 215).

Afastado se encontra, assim, o rogo defensivo, não 
havendo que se falar em crime único. 

Do pedido de reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea. O apelante pede ainda o reconhe-
cimento da atenuante da confissão espontânea.

Razão não lhe assiste.
O apelante, ao ser ouvido, afirma que sua intenção 

era apenas furtar, eximindo-se de sua responsabilidade 
na grave ameaça exercida na empreitada criminosa, 
como se lê do interrogatório judicial de f. 125. 

Referida atenuante só deve ser observada para 
reduzir a pena quando a confissão for voluntária e espon-
tânea, revelando todas as elementares do delito.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o tema:

[...] A confissão, para valer como meio de prova, precisa 
ser voluntária, ou seja, livremente praticada, sem qualquer 
coação. Entretanto, para servir de atenuante, deve ser ainda 
espontânea, vale dizer, sinceramente desejada, de acordo 
com o íntimo do agente. [...] Não é possível que o réu se 
beneficie de uma circunstância legal para amenizar sua pena 
se houver agido sem qualquer espontaneidade, apenas para 
locupletar-se de algum benefício legal. [...] (Código Penal 
comentado. 10. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: 2010, 
p. 443).

A condenação do apelante ademais não se encontra 
fundamentada nas suas declarações, porquanto exis-
tentes nos autos outros elementos de prova a comprovar 
a autoria e a materialidade.

Inviável é assim o rogo defensivo.
Do pedido de reconhecimento da forma tentada. A 

defesa requer ainda o reconhecimento da tentativa nos 
termos do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Referida tese, contudo, não merece prosperar.
O delito se consumou, visto que houve a inversão 

da posse da res furtiva, sendo prescindível a sua posse 
mansa e pacífica.

O crime de roubo se consuma com o mero apossa-
mento da res mediante violência ou grave ameaça, não 
importando o tempo que o agente esteve na posse da 
coisa subtraída e se essa saiu ou não da esfera de vigi-
lância da vítima.

Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema, in verbis:

Mas, já ganha corpo na jurisprudência, inclusive do STF, a 
orientação de que não é necessário que a coisa saia da esfera 
de disponibilidade da vítima, bastando que cesse a violência 
para que o poder de fato sobre ela se transforme de detenção 
em posse, consumando-se o delito (RT 677/428) (Manual de 
direito penal. São Paulo: Atlas, 2007, v. 2: Parte Especial, arts. 
121 a 234 do CP, p. 223).

Esta é a jurisprudência:

Penal. Roubo majorado. Consumação. Apossamento da 
res mediante violência. Recurso improvido. - Conforme 
entendimento francamente dominante na jurisprudência, o 
crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da 
res, mediante violência ou grave ameaça, sendo prescin-
dível que os agentes tenham a posse mansa e pacífica do 
objeto subtraído. Recurso improvido (Apelação Criminal 
nº 2.0000.00.492281-8/000, Rel. Des. Hélcio Valentim, 5ª 
Câmara Criminal do TJMG, DJ de 03.09.06).
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O apelante abordou as vítimas, subtraiu seus bens 
e empreendeu fuga, evidenciando assim a inversão 
da posse.

As vítimas, ao narrarem a dinâmica dos fatos, 
confirmaram a inversão de posse da res (f. 05, 06 e 124).

O policial condutor Tassio Queiroz dos Santos 
esclareceu ademais que o apelante foi detido após já ter 
efetuado a subtração, a saber: 

[...] Na data de hoje, por volta das 5 horas, o depoente e 
componentes da viatura em patrulhamento pela Av. Vilari-
nhos foram solicitados pela vítima, que relatou que naquele 
momento um elemento, simulando estar armado, subtraiu 
suas bolsas; de imediato avistaram o conduzido presente 
empreendendo fuga; o qual, ao avistar a viatura, jogou ao 
solo as bolsas das vítimas [...] (f. 02A).

O apelante só foi preso, portanto, depois do 
rastreamento policial, momento em que o delito já havia 
se consumado, pouco importando, assim, o tempo que 
estes estiveram na posse da res furtiva.

Este é o entendimento jurisprudencial:

Apelação criminal. Roubo. Autoria e materialidade compro-
vadas. Recurso visando ao reconhecimento da modali-
dade tentada do delito. Impossibilidade. Efetivo desapossa-
mento dos bens. Inversão da posse. Prisão em flagrante do 
réu momentos após a prática delitiva. Irrelevância. - O roubo 
se consuma no instante em que o agente se torna, mesmo 
que por pouco tempo, possuidor da res subtraída mediante 
grave ameaça ou violência. A rápida recuperação dos bens 
subtraídos e a prisão do autor do delito não caracterizam a 
forma tentada (Apelação Criminal nº 1.0702.11.060425-
4/001, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, TJMG, publ. em 
26.03.13).

Afastada se encontra, portanto, a tese defensiva de 
que o delito não se consumou por circunstâncias alheias 
à vontade do agente nos termos do art. 14, inciso II, do 
Código Penal.

Do pedido de fixação do regime semiaberto. O 
apelante requer a fixação do regime semiaberto.

A sanção corporal superior a quatro anos e infe-
rior a oito determina a aplicação da regra insculpida no 
art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, in verbis:

Art. 33. 
[...]
§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas 
em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, 
observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses 
de transferência a regime mais rigoroso.
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 
quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, 
cumpri-la em regime semi-aberto;
[...].

O apelante, entretanto, é reincidente, justificando-se 
a manutenção do regime fechado.

Esta é a jurisprudência:

Apelação criminal. Roubo. Desclassificação. Impossibilidade. 
Autora e materialidade comprovadas. Crime consumado. 
Tentativa não reconhecida. Reanálise das circunstâncias judi-
ciais. Pena-base reduzida. Atenuante da confissão espon-
tânea. Não incidência. Quantum de pena superior a quatro 
anos. Réu reincidente. Regime inicial fechado de cumpri-
mento de pena mantido. Recurso parcialmente provido. [...] 6 
- Deve ser mantido o regime inicial fechado de cumprimento 
de pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do CP, quando 
o quantum de pena é superior a 4 (quatro) anos e o réu é rein-
cidente (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0024.12.053202-
3/001. Rel. Des. Júlio César Lorens, j. em 09.04.13).

O regime semiaberto, portanto, não se afigura 
possível ao caso do apelante em razão da reincidência, 
devendo ser mantido o regime fechado.

Mantenho, assim, o regime de cumprimento da 
reprimenda do apelante no fechado.

Do pedido de recorrer em liberdade. O apelante 
pleiteia o direito de recorrer em liberdade por não 
estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de 
Processo Penal.

Referida tese, todavia, não merece prosperar.
O recurso já se encontra pronto para julgamento, 

restando prejudicado o pedido do apelante de aguardar 
em liberdade.

Este é o entendimento jurisprudencial: 

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Doze pedras de crack. 
Direito de recorrer em liberdade. Pedido prejudicado - [...] I - 
Resta prejudicada a análise do pedido de apelar em liberdade 
quando o processo encontra-se na iminência de ser prola-
tada a decisão do recurso aviado. [...] (Apelação Criminal 
nº 1.0188.09.089745-8/001, Rel.ª Des.ª Jane Silva, TJMG, 
publ. em 08.10.10).

O Juiz a quo, ao prolatar a sentença, negou ainda 
ao apelante o direito de recorrer em liberdade, justi-
ficando a necessidade de manutenção da custódia 
cautelar, a saber:

[...] Tendo estado o acusado acautelado durante o curso do 
processo, recomendo-o onde já se encontra para apelar, 
dada a ausência de alteração relevante no contexto fático que 
justificou a convolação da prisão em flagrante em preventiva 
(f. 38/39). Ademais, o acusado é reincidente e praticou um 
crime grave, cometido mediante grave ameaça, com simu-
lação de porte de arma de fogo, sendo, portanto, necessária 
a segregação provisória para a garantia da ordem pública 
[...] (f. 155).

O paciente é reincidente conforme CAC de f. 146.
O inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal, 

ademais, dispõe que será admitida a prisão preventiva “se 
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado”.

A reincidência na prática criminosa intranquiliza a 
sociedade e demonstra desrespeito pela mesma, sendo 
necessário manter-se o acautelamento para garantir a 
ordem pública.
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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 AO RECURSO.

Belo Horizonte, 11 de junho de 2014. - Catta Preta 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. CATTA PRETA - Trata-se de recurso em sentido 
estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais em face da decisão em que o Exmo. Juiz 
de Direito indeferiu pedido de prisão preventiva solicitado 
pelo Parquet (f. 60/61).

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu 
a reforma da r. decisão, a fim de que seja decretada 
a prisão preventiva de S.A.S., tendo em vista estarem 
presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código 
de Processo Penal, em especial o prejuízo à efetividade 
da instrução criminal e a obstacularização da aplicação 
da lei penal (f. 63/68).

Em contrarrazões, a defesa pleiteou o não provi-
mento do recurso aviado pela acusação (f. 78/84).

Mantida a decisão no juízo de retratação (f. 69), 
subiram os autos, tendo a d. Procuradoria, no seu parecer, 
se manifestado pelo provimento do recurso ministerial 
(f. 87/88).

É o relatório.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos 

de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
Da análise dos autos, observa-se que S.A.S. foi 

denunciado pela prática do crime previsto no art. 34, 
parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.605/98, uma vez 
que, no dia 2 de outubro de 2006, por volta das 10h, na 
Av. Professor Maurílio de Jesus Peixoto, na orla da Lagoa 
Boa Vista, em Sete Lagoas/MG, juntamente com o corréu 
R.F.C., utilizava de uma tarrafa para a pesca, material de 
uso proibido para a pesca amadora, momento em que foi 
abordado por policiais militares (f. 1D/2D).

O recorrido assinou termo se comprometendo a 
comparecer, sob as penas da lei, em dia previamente 
determinado, à sala do Juizado Especial Criminal de Sete 
Lagoas (f. 5). 

Constata-se, entretanto, que S.A. não foi encon-
trado no endereço por ele indicado quando de sua oitiva 
na fase inquisitorial (f. 21, 38).

Procedida a intimação por edital (f. 43), o il. Magis-
trado de primeiro grau suspendeu o processo quanto ao 
recorrido, bem como o prazo prescricional, tudo na forma 
do art. 366 do Código de Processo Penal.

Em fevereiro de 2013, S.A. compareceu aos autos 
para atualizar o seu endereço (f. 45), entretanto, conforme 
certidão da oficial de justiça Nicoly Silva Santos, ele não 
residia no local indicado há aproximadamente 2 (dois) 
anos, e os moradores não tinham como localizá-lo (f. 49).

Crime contra o meio 
ambiente - Réu não localizado - Intimação 
por edital - Não comparecimento - Prisão 

preventiva - Desproporcionalidade - Ausência dos 
requisitos - Princípio da presunção da inocência

Ementa: Recurso em sentido estrito. Crime ambiental. 
Pesca mediante a utilização de aparelhos, petrechos 
e métodos não permitidos. Não comparecimento ao 
processo. Irrelevância. Pedido de prisão preventiva inde-
ferida pelo magistrado. Ausência dos requisitos descritos 
no art. 312 do CPP. Medida desproporcional. Pena de 
prisão abstrata de um a três anos.

- A prisão antes do trânsito em julgado da sentença 
condenatória constitui medida excepcional de cunho 
acautelatório, sendo justificável apenas quando os requi-
sitos descritos no art. 312 do CPP estiverem demons-
trados com base em elementos concretos dos autos.

- O não comparecimento do réu aos atos processuais, 
por si só, não constitui motivo idôneo para a decretação 
da prisão preventiva.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0672.07.265134-
8/001 - Comarca de Sete Lagoas - Recorrente: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Recorrido: S.A.S. - 
Relator: DES. CATTA PRETA

A situação do apelante se encontra, dessa forma, 
inalterada, permanecendo os motivos do acautelamento 
antes do trânsito em julgado da sentença condena-
tória, como a garantia da ordem pública, nos termos do 
art. 312 do Código de Processo Penal.

Impossível se encontra, assim, o deferimento do 
direito de recorrer em liberdade.

Do pedido de isenção das custas. A defesa requer, 
por fim, a isenção das custas processuais.

Referido pedido, contudo, se encontra prejudicado 
já que foi concedido pelo Magistrado primevo na decisão 
fustigada (f. 155).

V - Do provimento. Ante o exposto, rejeito a preli-
minar defensiva e, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO MACHADO.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NO MÉRITO 
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014 |        289

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES BEATRIZ PINHEIRO CAIRES e RENATO 
MARTINS JACOB.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Oficiada a Receita Federal, não se encontrou qual-
quer novo endereço do recorrido (f. 59).

Foi solicitada a prisão preventiva do acusado de 
forma a garantir a ordem pública (f. 56/58). O Magis-
trado a quo optou por indeferir o pedido, por entender 
que a prisão, no caso, era desnecessária, especialmente 
considerando que, ainda que o recorrido seja conde-
nado, a pena seria cumprida em regime aberto.

Em que pesem os relevantes argumentos do Órgão 
Ministerial, entende-se que a irresignação não merece 
acolhida, uma vez que o acusado não é obrigado a 
acompanhar os atos processuais, não constituindo a sua 
simples ausência motivo idôneo para a decretação da 
prisão preventiva. Neste sentido:

Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Acusado 
citado por edital. Não comparecimento. Prisão preventiva 
não decretada. Requerimento do Ministério Público para 
garantia da aplicação da lei penal. Desnecessidade. Recurso 
conhecido e desprovido. - O não comparecimento do réu aos 
atos processuais não implica de forma obrigatória a decre-
tação de sua prisão preventiva, que somente se justifica na 
presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. - A 
decretação da prisão cautelar deve observar a existência de 
pressupostos mínimos, isto é, se a liberdade do processado 
ou indiciado realmente ameaça o tranquilo desenvolvimento 
e julgamento da ação ou aplicação da lei penal, ou mesmo 
a garantia da ordem pública (TJMG, Apelação Criminal 
nº 1.0024.12.293639-6/001, Rel. Des. Adilson Lamounier, 
j. em 26.02.2013 e publ. em 04.03.2013).

Habeas corpus. Prisão preventiva. Decretação. Não compare-
cimento da paciente à audiência para a qual foi regularmente 
citada. Motivo que não autoriza a decretação da custódia. 
Decreto prisional revogado. - O não comparecimento de ré 
à audiência para a qual foi regularmente citada, por si só, 
não autoriza a sua prisão preventiva, devendo ser decretada 
a sua revelia, nos termos do artigo 367, CPP, seguindo-se 
o processo sem a sua presença (TJMG, Habeas Corpus 
nº 1.0000.08.484055-2/000, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro 
Caires, j. em 27.11.2008, publ. em 09.01.2009).

Destaca-se que o juiz pode dar seguimento aos 
autos, não gerando o não comparecimento do réu qual-
quer prejuízo ao andamento processual.

Ademais, o recorrido foi denunciado apenas pela 
suposta prática de pesca predatória (pena de detenção 
de 1 a 3 anos) e é primário e de bons antecedentes. 

Assim, considerando que prisão antes do trânsito 
em julgado da sentença condenatória constitui medida 
excepcional de cunho acautelatório, justificável apenas 
nos estritos casos descritos no art. 312 do Código de 
Processo Penal, em respeito ao princípio constitucional 
da presunção de inocência, entende-se que a medida 
extrema, nesse momento, não se mostra adequada 
e necessária.

Diante do exposto, com respaldo no princípio do 
livre convencimento motivado e da fundação dos atos 
jurisdicionais, nega-se provimento ao recurso, mantendo 
a r. decisão proferida, que indeferiu o pedido de decre-
tação de prisão preventiva.

Crime de estupro - Desclassificação para
contravenção penal - Importunação 

ofensiva ao pudor - Art. 61 do Decreto-Lei 
3.888/41- Condenação - Sentença proferida - 
Nulidade - Incompetência absoluta da Justiça 

comum - Remessa dos autos ao Juizado 
Especial Criminal - Arts. 383, § 2º, do CPP e 

98, l, da Constituição Federal - Aplicação

Ementa: Embargos infringentes. Crime de estupro desclas-
sificado em sentença para importunação ofensiva ao 
pudor. Art. 61 do Decreto-Lei 3.888/41. Acórdão que, por 
maioria, negou provimento ao recurso da defesa. Resgate 
do voto minoritário que reconheceu a incompetência 
absoluta da Justiça comum. Necessidade. Competência 
dos Juizados Especiais Criminais para julgamento de 
crime de menor potencial ofensivo. Embargos acolhidos.

- Desclassificado o delito de estupro para a contravenção 
penal de importunação ofensiva ao pudor, faz-se mister 
a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal nos 
termos do art. 383, § 2º, do Código de Processo Penal.

- Segundo determina o art. 98, I, CR, compete ao Juizado 
Especial Criminal o julgamento das infrações de menor 
potencial ofensivo.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 1.0558.
11.000540-9/003 - Comarca de Rio Pomba - Embargante: 
R.R.F. - Embargado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - 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 ACOLHER OS 
EMBARGOS INFRINGENTES, VENCIDO O REVISOR.

Belo Horizonte, 17 de junho de 2014. - Flávio 
Batista Leite - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - Trata-se de embargos 
infringentes interpostos pela Defensoria Pública do 
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Estado de Minas Gerais em favor de R.R.F. para resgatar 
o voto vencido do eminente Desembargador Alberto 
Deodato Neto.

A sentença julgou parcialmente procedente a 
denúncia, desclassificando a capitulação inicial, com 
fulcro no art. 383 do CPP, para condenar R.R.F. como 
incurso no crime do art. 61 do Decreto-Lei 3.688/41, 
fixando-lhe a pena pecuniária em 30 (trinta) dias-multa, 
no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente 
à data do fato, corrigido quando do efetivo paga-
mento, consoante o disposto no art. 60 do Código Penal 
(f. 95/101).

A decisão transitou em julgado para a acusação.
O réu manifestou interesse em apelar (f. 105). A 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apelou, 
requerendo, em suas razões (f. 111/120), preliminar-
mente, a anulação da sentença em razão da incompe-
tência absoluta do Juízo. Pediu, por isso, a remessa dos 
autos ao Juizado Especial Criminal, Juízo competente 
para julgar crimes de menor potencial ofensivo (f. 109 e 
110/112). No mérito, pleiteou a absolvição do réu.

Rejeitada a preliminar, a apelação defensiva foi 
conhecida, mas não provida, vencido o Vogal, Des. Alberto 
Deodato Neto, que deu parcial provimento ao recurso 
para acatar a preliminar e anular a sentença apenas na 
parte em que fixou a pena do apelante, determinando a 
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, a fim de 
que se proceda nos termos da Lei 9.099/95.

O presente recurso aviado pela defesa busca 
resgatar tal voto.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhe-
cimento e não provimento dos embargos (f. 185).

Esse é, em síntese, o relatório.
Passo à decisão.
Conheço do recurso, uma vez que presentes suas 

condições de admissibilidade e procedibilidade.
O embargante pretende resgatar o voto parcial-

mente vencido do Vogal, Des. Alberto Deodato Neto, 
proferido na apelação, que anulou a sentença na parte 
em que, depois de operada a desclassificação do crime 
de estupro para a contravenção penal de importunação 
ofensiva ao pudor, foi fixada a pena de multa em 30 
(trinta) dias, no valor de um trigésimo do salário mínimo 
vigente à data do fato.

Com razão o embargante.
O Juízo a quo, ao afastar na sentença a hipótese 

de estupro narrada na denúncia e reconhecer a ocor-
rência da contravenção penal de importunação ofensiva 
ao pudor, concluiu que o fato narrado na exordial acusa-
tória encontra, em tese, adequação a um tipo penal de 
menor potencial ofensivo, cujo julgamento é da compe-
tência do Juizado Especial Criminal.

O art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal, 
acrescentado pela Lei 11.719/2008, prevê que: “Se, 
em consequência de definição jurídica diversa, houver 
possibilidade de proposta de suspensão condicional do 

processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na 
lei”.

Por isso, a remessa dos autos ao Juízo competente 
para julgar os delitos previstos na Lei 9.099/95 é medida 
que se impõe.

Peço vênia para transcrever o voto vencido em 
parte, proferido pelo eminente Colega, Des. Alberto 
Deodato Neto:

É que, ao desclassificar a conduta de estupro para a contra-
venção penal de importunação ofensiva ao pudor, o d. 
Sentenciante tão somente deu nova adequação típica ao fato, 
reconhecendo a ausência de provas suficientes para condenar 
o acusado como incurso nas sanções do art. 213 do CP. Ao 
fazê-lo, todavia, não se imiscuiu no mérito da contravenção 
penal de importunação ofensiva ao pudor, mesmo porque 
a competência para tal é do Juizado Especial Criminal, 
conforme determina a Lei 9.099/95 e a Constituição Federal 
de 1988, em seu art. 98, I.
Explicando-me de maneira simplificada, equivale a afirmar: 
‘não se trata de crime de estupro, havendo a possibilidade 
pela narrativa dos fatos e pela prova material e testemu-
nhal produzida de o réu ter praticado a contravenção penal 
prevista no art. 61 da Lei nº 3.688/41’.
Assim, não cabia ao Magistrado a quo condenar o recor-
rente pela contravenção penal, tampouco fixar as respec-
tivas penas, mas tão somente encaminhar o feito ao Juizado 
Especial Criminal, para que lá se procedesse à análise do 
mérito propriamente dito.

Esse também é o meu entendimento. Ressalte-se, 
ademais, que a competência do Juizado Especial para 
julgamento das infrações penais de menor potencial ofen-
sivo está prevista na Constituição. A incompetência do 
Juízo prolator da sentença é, portanto, absoluta.

Posto isso, acolho os embargos infringentes para 
resgatar o voto do eminente Des. Alberto Deodato Neto.

Custas, isentas.

DES. WALTER LUIZ DE MELO - Voto divergente.
Rejeito os embargos infringentes, nos termos do voto 

proferido por mim no julgamento da apelação criminal.
É como voto.

DES.ª KÁRIN EMMERICH - De acordo com o Relator.

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Acompanho 
o eminente Desembargador Relator para acolher os 
embargos infringentes.

Após detida análise dos autos, tenho por acertado 
me reposicionar, a fim de anular a sentença na parte 
em que fixou a pena do embargante, determinando a 
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para 
que se proceda nos termos da Lei 9.099/95.

É que, com o advento da Lei 11.719/08, quando for 
dada ao fato nova definição jurídica, alterando a compe-
tência para seu julgamento, os autos devem ser reme-
tidos ao Juízo competente, o que ocorreu, in casu, com a 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014 |        291

do Estado de Minas Gerais e pelos denunciados D.A.S. e 
D.J.S. contra a respeitável sentença que condenou estes 
nas iras do art. 184, § 2º, do Código Penal (f. 190/193).

D.A.S. foi condenado a expiar uma pena de reclusão 
de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, em regime aberto, 
além de 12 (doze) dias-multa, enquanto impôs-se a D.A.J. 
uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, 
além de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena carcerária 
por prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo em 
favor do Conselho da Comunidade de Bom Despacho/
MG, além de mais 20 (vinte) dias-multa.

O Ministério Público pede o aumento da pena de 
D.A.S. e recrudescimento do regime prisional, e, com 
relação a D.J.S., pugna pela modificação das penas subs-
titutivas por outras de caráter não pecuniário (f. 196/205).

Por sua vez, a defesa dos réus afirma que D.A.S. não 
agiu com dolo e estava no local ali apenas para fechar a 
banca, desconhecendo a existência do material apreen-
dido, que pertencia apenas a D.J.S., seu genitor. Assim, 
pugna pela absolvição por atipicidade.

Ambos ainda pedem a absolvição por força do 
princípio da adequação social. Subsidiariamente, pedem 
a desclassificação para o delito do art. 184, caput, do 
Código Penal, por ausência de tutela ao videofonograma 
no § 2º do referido dispositivo. Caso mantida a conde-
nação, D.A.S. requer o afastamento do bis in idem, pelo 
fato de a reincidência ter elevado a pena e, concomi-
tantemente, obstado as penas substitutivas e o sursis 
(f. 217/232).

Contrarrazões apresentadas (f. 234/236 e 
252/259).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela 
absolvição de ambos os réus, por ausência de provas 
da materialidade e por força do princípio da adequação 
social (f. 266/269).

A denúncia foi recebida em 19.10.2011 (f. 71), e 
a sentença condenatória foi publicada em 14.02.2013 
(f. 194).

Conheço dos recursos, porque presentes os pressu-
postos de admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito dos apelos, tenho preli-
minar de nulidade, que ora submeto à elevada apre-
ciação da egrégia Turma Julgadora.

Segundo se depreende dos autos, os recorrentes 
D.A.S. e D.J.S., apesar de apresentarem teses defensivas 
conflitantes, tiveram suas defesas patrocinadas pelos 
mesmos advogados, o que acarreta flagrante ofensa ao 
art. 5º, LV, da Constituição da República.

Embora D.A.S. tenha afirmado que o material 
contrafeito pertencia a D.J.S., que, por sua vez, confessou 
a propriedade, certo é que o exercício da ampla defesa 
restou prejudicado, haja vista que os advogados dos 
acusados adotaram tese defensiva em que as declara-
ções de um foram preponderantes para a condenação 
do outro, ou seja, a tese que favoreceu o primeiro preju-
dicou o segundo.

Violação de direito autoral - Preliminar de ofício - 
Teses antagônicas - Defensor único - Defesas 

colidentes - Ofensa ao princípio do contraditório 
e da ampla defesa - Nulidade absoluta

Ementa: Apelação criminal. Art. 184, § 2º, do CP. 
Preliminar de ofício. Teses defensivas conflitantes. Defensor 
comum aos réus. Ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição 
da República. Nulidade absoluta.

- Constitui nulidade absoluta, por ofensa ao art. 5º, LV, 
da Constituição da República, quando um único defensor 
patrocina os interesses de dois réus com teses antagônicas.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0074.11.001977-0/001 - 
Comarca de Bom Despacho - Apelantes: 1º) Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - 2os) D.A.S. e outro, 
D.J.S. - Apelados: D.A.S. e outro, D.J.S., Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - 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, DE OFÍCIO, 
ANULAR O PROCESSO, A PARTIR DA F. 81, INCLUSIVE.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Renato 
Martins Jacob - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RENATO MARTINS JACOB - Em exame, 
recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público 

desclassificação da conduta do art. 213 do Código Penal 
para a do art. 61 do Decreto-Lei 3.688/41.

Com efeito, preceitua o art. 383, § 1º, do Código 
de Processo Penal, acrescentado pela referida Lei 
11.719/2008: “Se, em consequência de definição jurí-
dica diversa, houver possibilidade de proposta de 
suspensão condicional do processo, o juiz procederá de 
acordo com o disposto na lei”.

Por isso, a remessa dos autos ao Juízo competente 
para julgar os delitos previstos na Lei 9.099/95 é medida 
que se impõe.

Nesses termos, reposiciono-me, acolhendo os 
embargos infringentes.

DES. ALBERTO DEODATO NETO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - ACOLHERAM OS EMBARGOS 
INFRINGENTES, VENCIDO O REVISOR.

. . .
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Falsificação de documento público - Uso de 
documento falso - CRLV - Recebimento da 

denúncia - Ausência de laudo pericial - Falta 
de justa causa - Inocorrência - In dubio pro 
societate - Apresentação espontânea do 
documento falso - Irrelevância - Autoria e 

materialidade comprovadas - Conduta social - 
Desvaloração indevida - Redução da pena-base 

Ementa: Apelações criminais. Falsificação de docu-
mento público (art. 297 do CP). Uso de documento falso 
(art. 304 do CP). CRLV. Preliminar. Alegação de nulidade 
decorrente da ausência de justa causa e de fundamen-
tação da decisão de recebimento da denúncia. Inocor-
rência. Rejeição. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e 
materialidade devidamente comprovadas. Apresentação 
espontânea do documento falso à autoridade policial. 
Irrelevância. Crime de uso de documento falso configu-
rado. Ausência de dolo. Inocorrência. Ciência da falsi-
dade documental. Redução da pena-base. Necessidade. 
Desvaloração indevida da conduta social. Ausência de 
condenações definitivas. Honorários do defensor dativo. 
Atuação na segunda instância. Fixação de ofício. Recursos 
parcialmente providos. 

- A ausência de justa causa só pode ser reconhecida 
quando, de pronto, restar evidenciada flagrante e inequí-
voca atipicidade do fato, a ausência de indícios aptos 
a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção de 
punibilidade, o que não se verifica no caso dos autos. 

- A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona 
acerca da prescindibilidade de fundamentação complexa 
no ato de recebimento da denúncia, por entender tratar-se 
de decisão com natureza interlocutória, e não decisória, 
estando, portanto, dispensadas as exigências previstas no 
art. 93, IX, da Constituição da República. 

- Pratica o crime previsto no art. 297 do Código Penal 
aquele que falsifica, no todo ou em parte, documento 
público, ou altera documento público verdadeiro. Assim, 
incabível o pleito absolutório quando demonstrado pelo 
arcabouço probatório que o acusado alterou dados cons-
tantes em CRLV, adulteração que foi confirmada pelo 
laudo pericial. 

- Para a configuração do art. 304 do Código Penal, basta 
a apresentação do documento falso, sendo irrelevante o 
fato de o documento ter sido apresentado mediante soli-
citação da autoridade policial ou de forma espontânea. 
O dolo nesta espécie é genérico, ou seja, consubstancia-
-se na conduta livre e consciente de usar o documento 
com ciência da contrafação. 

O prejuízo para um dos réus é patente, na medida 
em que, para viabilizar a absolvição do codenunciado 
D.A.S., seu filho, que foi flagrado no local, DJ.S. teve que 
assumir a propriedade do estabelecimento comercial e de 
todo o material contrafeito ali apreendido (CDs, DVDs e 
jogos de videogame), e ainda descrever todos os detalhes 
da aquisição do produto pirateado.

Somem-se, ainda, as dissonâncias entre os 
acusados, na medida em que, por exemplo, D.A.S. 
afirmou que estava ali apenas para “fechar o estabeleci-
mento” (f. 162), enquanto D.J.S. já sustentou que pediu a 
D.A.S. para que, naquele dia, “tomasse conta da banca 
para o declarante” (f. 14). Noutro ponto, D.J.S. disse 
que quando adquiriu a banca de D.A.S., “lá já existiam 
os DVDs/CDs, sendo que ia acabar com eles” (f. 165), 
enquanto D.A.S. disse que “não sabe a origem das refe-
ridas mercadorias” (f. 07/08, confirmado às f. 161/162). 

Verifica-se, pois, que a ilustrada defesa estava 
impossibilitada de patrocinar, com eficiência, os inte-
resses de ambos os acusados, circunstância que enseja 
o reconhecimento da nulidade do processo, como bem 
assevera Ada Pellegrini Grinover:

A nomeação de um só defensor para os réus que apresentem 
versões antagônicas para os fatos apresentados sacrifica irre-
mediavelmente o direito de defesa [...]. A nulidade, no caso, 
surge como absoluta, não havendo que se perquirir a respeito 
da ocorrência do prejuízo. E, sendo assim, será decretada em 
qualquer fase do procedimento [...] (As nulidades no processo 
penal. 5. ed., 1996, p. 78-79 - destaquei).

Assim, em razão da ofensa ao preceito constitu-
cional estatuído no art. 5º, LV, da CR/88, revela-se impe-
riosa a anulação do processo a partir da defesa prévia, 
restando prejudicado o exame meritório dos recursos.

Mercê de tais considerações, em preliminar de 
ofício, anulo o processo a partir da defesa prévia 
(f. 81/83), determinando a remessa dos autos à Comarca 
de origem, a fim de que seja renovada a instrução, desta 
feita, com os acusados patrocinados por advogados ou 
defensores públicos distintos.

Deixo de expedir alvará de soltura, pois ambos já 
respondem ao presente feito em liberdade.

Custas recursais, pelo Estado.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e 
BEATRIZ PINHEIRO CAIRES.

Súmula - DE OFÍCIO, ANULARAM O FEITO A 
PARTIR DE F. 81, INCLUSIVE.

. . .
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uma CRLV, referente ao licenciamento 2003, do veículo auto-
motor, marca Fiat modelo Fiorino, cor verde, placa GSI-4969-
-Belo Horizonte/MG, conforme Laudo Pericial de f. 35/40; 
consta, ainda, que o segundo denunciado [H.S.S.], proprie-
tário do veículo acima citado, fez uso do referido documento, 
quando o apresentou à autoridade policial como documento 
de porte obrigatório, a qual efetuou a apreensão do veículo.
Tendo o primeiro denunciado incorrido nas sanções do 
art. 297, caput, do Código Penal e o segundo denunciado 
incorrido nas sanções do art. 304 do Código Penal, requer 
seja o mesmo devidamente citado para se ver processar apre-
sentando a defesa que tiver, ouvindo-se as testemunhas que 
abaixo se arrola e, a final, condenado-o nas sanções que lhe 
couber (f.  02).

A denúncia foi recebida em 07.06.2004 (f. 57). 
Processado o feito, sobreveio sentença de 

f. 211/225, para condenar:
S.S.A., nas iras do art. 297 do Código Penal, à pena 

de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime 
aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, sendo 
a pena privativa de liberdade substituída por duas restri-
tivas de direito; 

H.S.S., nas sanções do art. 304 do Código Penal, 
à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em 
regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituindo a 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inconformados, ambos recorreram, apresentando 
suas razões. S.S.A. às f. 285/287 e H.S.S. às f. 256/270, 
requerendo, igualmente: em sede preliminar, a nulidade 
da sentença por falta de fundamentação na decisão que 
recebeu a peça acusatória, bem como ausência de justa 
causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez 
que inexistente prova da materialidade dos delitos, ante a 
ausência de laudo. 

No mérito, ambos os apelantes pugnam pela 
absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, 
a redução da pena-base no mínimo legal; a fixação do 
regime prisional aberto e a concessão da suspensão condi-
cional da pena. O apelante S. alega, ainda, ausência de 
falsificação, afirmando que o documento é verdadeiro e 
H., a ausência de dolo, afirmando o desconhecimento 
da falsidade do documento, bem como a inexistência do 
crime de uso de documento falso, tendo em vista a apre-
sentação espontânea do documento quando solicitado 
pela autoridade policial. 

Nas contrarrazões de f. 289/294, o Ministério 
Público pugna pelo não provimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer de f. 300/303-v., opina pelo conheci-
mento e não provimento dos recursos.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de admissibilidade. 
Preliminarmente, ambos os apelantes suscitam nuli-

dade da sentença de primeiro grau, alegando ausência 
de justa causa, afirmando que a denúncia foi recebida 

- Provadas a autoria e materialidade do delito de uso 
de CRLV falso, não pode o acusado se escusar sob a 
alegação de desconhecimento da falsidade documental, 
sendo incabível acolher a tese de ausência de dolo. 

- Constatado equívoco na análise das circunstâncias judi-
ciais do condenado, necessário proceder a sua reanálise, 
devendo a pena-base ser reduzida. 

- Verifica-se que não consta da Certidão de Antecedentes 
Criminais registro de condenação transitada em julgado, 
tendo o juízo se utilizado de outros registros lá constantes 
para desvalorar a conduta social do acusado, exaspe-
rando-lhe a pena-base, em desacordo com o entendi-
mento das cortes superiores no sentido de que “inquéritos 
policiais ou ações penais em andamento não se prestam a 
majorar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, 
conduta social negativa ou personalidade voltada para 
o crime, em respeito ao princípio da presunção de não 
culpabilidade” (STJ, HC 206.442/SP, Rel.ª Min.ª Laurita 
Vaz, Quinta Turma, DJe de 02.04.2013). 

- No que tange à fixação dos honorários do dativo, 
cumpre registrar a importância da valorização da advo-
cacia, sobretudo de profissionais que atuam no sentido 
de dar vigência ao comando constitucional de facilitação 
de acesso à Justiça. Assim, comprovada a efetiva pres-
tação de serviço pelo profissional nomeado, por óbvio, 
faz jus à remuneração pela sua atuação. Quando não 
requeridos os honorários, devem ser fixados de ofício. 
Recursos parcialmente providos.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0281.03.002813-4/001 - 
Comarca de Guapé - Apelantes: 1º) S.S.A.; 2º) H.S.S. 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relatora: DES.ª KÁRIN EMMERICH

Acórdão 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2014. - Kárin Emme-
rich - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª KÁRIN EMMERICH - O Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra 
S.S.A. e H.S.S., imputando ao primeiro a prática do crime 
previsto no art. 297 (falsificação de documento público) 
e ao segundo a prática do delito previsto no art. 304 
(uso de documento falso), ambos do Código Penal, pelos 
seguintes fatos delituosos: 

Consta que no ano de 2003, nesta cidade, o primeiro denun-
ciado [S.S.A.] falsificou documento público, consistente em 
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Rel. Min. Gilson Dipp, julgamento: 17.12.2002, T5 - Quinta 
Turma, Publicação: DJ de 24.02.2003, p. 252). 

Assim, a alegação de ausência de justa causa por 
falta de comprovação da materialidade delitiva não 
merece prosperar, visto que admissível o oferecimento e o 
recebimento da denúncia sem o laudo pericial, que pode 
ser juntado na fase instrutória.

Além disso, cumpre ressaltar que a ausência de justa 
causa só pode ser reconhecida quando, de pronto, restar 
evidenciada flagrante e inequívoca atipicidade do fato, a 
ausência de indícios aptos a fundamentarem a acusação 
ou, ainda, a extinção de punibilidade, o que não se veri-
fica no caso dos autos. 

Nesta esteira o entendimento jurisprudencial:

Recurso ordinário em habeas corpus. Moeda falsa. 1. Tran-
camento da ação penal. Medida excepcional. 2. Denúncia 
oferecida com base no laudo de apresentação e apreensão. 
Ausência de prova da materialidade. Laudo de exame para 
atestar a falsidade da moeda. Ausência. Medida excepcional. 
3. Recurso ordinário improvido. 1. O trancamento da ação 
penal, por ser medida de exceção, somente é cabível quando, 
à luz da evidência, se demonstrar a atipicidade da conduta, 
a extinção da punibilidade ou outras situações comprová-
veis de plano, suficientes para o prematuro encerramento da 
persecução penal, o que não ocorre no caso em tela. [...] 3. 
Recurso a que se nega provimento (RHC 31.738/DF, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. em 11.04.2013, DJe 
de 18.04.2013).

Diante do exposto, entendo que se encontra 
presente o suporte probatório mínimo necessário para 
o oferecimento e o recebimento da denúncia, estando, 
portanto, configurada a justa causa para o processa-
mento da ação penal.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar 
suscitada pelos apelantes.

Também não merece guarida a alegação de 
ausência de fundamentação da decisão que recebeu a 
denúncia. 

Na esteira do entendimento das cortes superiores, 
entendo que a decisão de recebimento da denúncia não 
demanda fundamentação complexa, visto que destinada 
a impulsionar a ação penal. 

Com efeito, a manifestação judicial que recebe a 
denúncia prescinde de manifestação complexa até mesmo 
para se evitar a antecipação do julgamento do mérito da 
ação penal, antes da realização da instrução processual.

Sobre a questão, vale trazer a lição de Guilherme 
Souza Nucci:

Motivação para o recebimento da peça acusatória: desne-
cessidade. Continua-se a utilizar o mesmo procedimento, 
ou seja, a fundamentação para o recebimento da denuncia 
ou queixa não é exigível. Presume-se que, acompanhada 
de provas pré-constituídas, o juiz delas tenha se valido 
para analisar a existência de justa causa para a ação penal 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal 
comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p. 780).

sem prova da materialidade, consistente no laudo da 
falsificação. Alegam, ainda, ausência de fundamentação 
na decisão que recebeu a denúncia.

As preliminares suscitadas pelos apelantes não 
merecem acolhimento. Senão vejamos.

Inicialmente, sustentam os apelantes que não 
haveria justa causa para o processo criminal por ausência 
de elementos para comprovação da materialidade deli-
tiva, pois não estaria provada a falsidade do documento, 
já que não teria sido realizada a perícia.

Sem razão a Defesa.
Analisando os autos, verifica-se que, quando a 

denúncia foi oferecida, não havia o laudo pericial sobre a 
autenticidade do documento apreendido, tendo este sido 
juntado posteriormente (f. 65/70).

Tal fato, contudo, não impede que a denúncia seja 
oferecida nem recebida. Pois, como sabido, nesta fase 
a dúvida beneficia a acusação, diferentemente do que 
ocorre na decisão final, em que a dúvida beneficia o réu.

Assim, diferentemente do que alegam os apelantes, 
não se faz imprescindível o laudo documental para o 
oferecimento da denúncia e seu recebimento.

Com efeito, a ausência de exame de corpo de delito 
quando do oferecimento e recebimento da denúncia não 
pode obstar a persecutio criminis in judicio, visto que tais 
atos requerem lastro probatório mínimo, haja vista que a 
materialidade delitiva só pode ser averiguada com certeza 
após o correto procedimento inquisitorial, com a devida 
apuração dos fatos.

Destarte, a ausência de laudo pericial não inibe o 
oferecimento da denúncia ou seu recebimento, desde que 
outros elementos certifiquem a existência de crime, como 
se verifica in casu.

No caso em tela, dentro dos elementos necessá-
rios para o oferecimento da denúncia e seu recebimento, 
estão todos eles preenchidos, lembrando que qualquer 
dúvida sempre recai em favor da sociedade.

Ademais, a realização de laudo documental não 
é condição de procedibilidade da ação penal, uma vez 
que a produção de tal prova pode ocorrer no curso da 
instrução criminal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça:

Criminal. RHC. Uso de documento falso. Trancamento da 
ação penal. Nulidade. Falta de exame pericial. Irrelevância. 
Prova que poderá ser produzida durante a instrução criminal. 
Ausência de justa causa não evidenciada de plano. Recurso 
desprovido. - A realização de laudo pericial de documento 
reputado falso não é condição de procedibilidade da ação 
penal, uma vez que a referida prova pode ser produzida no 
curso da instrução criminal. Precedente. A falta de justa causa 
para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de 
pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 
fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a 
ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, 
a extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas in casu. 
Recurso desprovido (STJ - RHC: 13075 PE 2002/0078652-0, 
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não ocorreu a falsificação, afirmando que o CRLV é 
verdadeiro e H. sustenta a ausência de dolo, alegando 
o desconhecimento da falsidade do referido documento, 
bem como a inexistência do crime de uso de documento 
falso, tendo em vista a apresentação espontânea do 
documento quando solicitado pela autoridade policial.

Subsidiariamente, ambos os apelantes requerem 
a redução das suas penas-base no mínimo legal, bem 
como a fixação do regime prisional aberto e a concessão 
da suspensão condicional da pena.

Razão não assiste aos apelantes. 
Como exposto alhures, o apelante S. foi conde-

nado pela falsificação de certificado de Registro e Licen-
ciamento de veículo-CRLV (art. 297 do CP), referente ao 
veículo Fiat/Fiorino.

O apelante H., por sua vez, foi condenado pela 
prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal 
por fazer uso do referido documento falso.

Consoante é cediço, o art. 297 do Código 
Penal penaliza aquele que falsifica, no todo ou em 
parte, documento público ou altera documento 
público verdadeiro.

E, nos termos do art. 304 do Código Penal, comete 
o crime de uso de documento falso aquele que faz uso 
de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se 
referem os arts. 297 a 302 do mesmo código.

A materialidade dos delitos foi devidamente 
comprovada, pela Portaria de f.  04/07, do documento 
emitido pelo Detran/MG (f. 10/13 e 41/42), do Laudo de 
Perícia Criminal - Exame Documentoscópico de f.  66/69, 
no qual concluíram os experts que o CRLV foi alvo de alte-
ração de dados, muito embora seu papel seja autêntico. 
Confiram-se as conclusões do exame técnico: 

[...] podendo constatar, ao final de criterioso estudo pericial, 
[...] que os impressos nº ‘4831608377’ que deram origem ao 
CRLV impugnado é autêntico [...] as signatárias procederam 
a uma minuciosa varredura técnica no documento questio-
nado, quando puderam constatar que o mesmo foi alvo de 
alteração documental, caracterizada pela supressão da Sigla 
estadual junto ao timbre Detran e ao nº do bilhete, através de 
rasura mecânica, com perda da massa do papel, não tendo 
sido possível recuperar o lançamento suprimido (f. 68).

Conforme se extrai do trecho retrocitado, os peritos 
concluíram que o impresso do CRLV, ainda que autên-
tico, foi alterado por meio de rasura mecânica com perda 
da massa de papel, impossibilitando a recuperação do 
lançamento suprimido.

Com efeito, restou cabalmente demonstrado que o 
CRLV apresentado pelo apelante H. à autoridade policial 
estava adulterado, atestada a inautenticidade dos dados 
nele insertos, razão pela qual há de se concluir que se 
tratava de um documento público falso. 

Assim, descabida a alegação do apelante S. no 
sentido de que o crime de falsificação de documento não 
ocorreu, haja vista o laudo ter atestado a autenticidade 
do CRLV, visto que, comprovado que houve adulteração 

A jurisprudência dos tribunais superiores é uníssona 
acerca da prescindibilidade de fundamentação complexa 
no ato de recebimento da denúncia, por entender tratar-se 
de decisão com natureza interlocutória e não decisória, 
estando, portanto, dispensadas as exigências previstas no 
art. 93, IX, da Constituição da República. Confira-se:

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de formação 
de quadrilha (CP, art. 288, caput) e corrupção passiva (CP, 
art. 317, caput e § 1º). Pretensão ao reconhecimento de nuli-
dade da decisão de recebimento da denúncia, diante de 
proclamada ausência de fundamentação válida (CF, art. 93, 
IX). Decisão do Superior Tribunal de Justiça negando conhe-
cimento ao writ por ser ele substitutivo do recurso ordinário 
cabível. Precedentes da Corte. Nulidade inexistente. Ausência 
de prejuízo. Recurso não provido. 1. Não discrepa do enten-
dimento dominante perante a Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal o acórdão proferido por aquela Corte de 
Justiça no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus 
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Prece-
dentes. Ressalva do entendimento do Relator. 2. É firme a 
jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a ‘a 
decisão de recebimento da denúncia prescinde de funda-
mentação por não se equiparar a ato decisório para os fins 
do art. 93, inc. IX, da Constituição da República’ e de que 
‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que 
possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que 
suscita o vício’. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provi-
mento (RHC 118379, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 
j. em 11.03.2014, Processo eletrônico DJe-063. Divulg em 
28.03.2014. Publicação em 31.03.2014). 

Habeas corpus. Crimes de porte ilegal de arma de fogo, lesão 
corporal e ameaça. Nulidade da decisão de recebimento da 
denúncia. Natureza interlocutória. Motivação sucinta. Vício 
inexistente. Tese de atipicidade da conduta, no tocante ao 
segundo delito. Necessidade de reapreciação do conjunto 
fático-probatório. Impossibilidade da via eleita. Exclusão de 
agravante e aplicação de atenuantes. Temas sequer ventilados 
perante a corte a quo. Supressão de instância. Efeito devolu-
tivo do recurso de apelação criminal limitado pela pretensão 
deduzida nas razões recursais ou nas contrarrazões. Impossi-
bilidade de conhecimento do writ, no ponto. Habeas corpus 
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. 1. Esta 
Corte Superior de Justiça, em consonância com o posiciona-
mento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou o 
entendimento da inexigibilidade de fundamentação complexa 
no despacho de recebimento da denúncia, dada a sua natu-
reza interlocutória. Precedentes desta Corte e do Supremo 
Tribunal Federal. [...] 4. Ordem de habeas corpus parcial-
mente conhecida e, nessa extensão, denegada (HC 228.034/
RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 22.10.2013, 
DJe de 05.11.2013). 

Analisando-se a decisão de f. 57, observa-se que 
correto o procedimento adotado pelo Juízo monocrá-
tico, que, após exercer o juízo positivo de admissibili-
dade, recebeu a denúncia de imediato, em obediência 
ao previsto na lei processual penal, razão pela qual não 
há que se falar em nulidade. 

Com essas considerações, rejeito as preliminares.
Mérito.
No mérito, os apelantes pugnam pela absolvição, 

alegando ausência de provas. O apelante S. alega que 
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rogando os documentos arrumados, certos; depois disso 
apresentou os documentos, quando solicitados, tendo sido 
surpreendido, ‘visto que eram falsos’; o interrogando confirma 
integralmente as declarações que prestou perante a autori-
dade policial de f. 08/09 ora lidas; [...] (H.S.S. - f. 74/75).

Em contraponto à versão dos apelantes, há os 
depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, as 
quais confirmaram as declarações extrajudiciais, desta-
cando-se os testemunhos de L.M. (f. 101/102), R.L.B. 
(f. 103/104) e P.B. (f. 105/106), a saber:

[...] a declarante sabe que H. foi várias vezes atrás do primeiro 
denunciado para obter documento, mas nada conseguiu; 
em determinada oportunidade, a declarante presenciou 
S. na casa do segundo denunciado, conversando com ele 
a respeito da realização de uma viagem a Boa Esperança 
para obterem o documento do veículo, como de fato foram 
até aquela cidade e obtiveram referido documento, tendo a 
declarante emprestado R$100,00 ao segundo denunciado 
para que pagasse a gasolina do veículo em que se dirigia 
àquela cidade; confirma integralmente as declarações que 
prestou à autoridade policial de f.  16/17; a pessoa que 
chama de B. nas declarações em referência é reconhecida 
nesta oportunidade pela declarante como sendo o primeiro 
denunciado; a declarante confirma que passou importân-
cias em dinheiro a ele, conforme relatou às f. 16/17 por 
três vezes; duas vezes entregou-lhe cheques de sua emissão 
e uma vez dinheiro em espécie no valor de R$100,00; o 
primeiro denunciado prometeu ao segundo denunciado e a 
J.R., que vendeu a caminhonete para H. ‘que poderiam ficar 
sossegados que ele iria providenciar o documento do veículo 
para o comprador [...]’ (L.M. - f. 101/102).

[...] o depoente sabe que S. tinha uma caminhonete cor verde, 
Fiorino, para negociar há uns 3 ou 4 anos e até chegou a 
oferecê-la ao depoente; ele pretendia permutá-la por uma 
Monza 1986; então, perguntou-lhe sobre a documentação 
do veículo, e ele respondeu que havia problemas com os 
documentos, pois a caminhonete estava ‘em inventário’ e 
a documentação ia demorar um certo tempo para ser libe-
rado; por isso não se interessou pelo negócio; [...] depois 
de passados 3 ou 4 meses, S. retornou com H. na casa do 
depoente propondo a permuta da caminhonete com um 
Verona que o depoente tinha para vender; porém, desta 
vez, ele apresentou os documentos dela ‘em dia’; então, o 
depoente ‘puxou a placa dela na delegacia’ e verificou que 
ela possuía débito de IPVA; ela estava em nome da mesma 
pessoa que constava do documento apresentado por S.; S. 
é quem estava à frente do negócio; esclarece que ele e H. 
estavam andando juntos há muito tempo; [...] apesar de os 
dados constantes do documento emitido pelo Detran serem 
os mesmos que constavam no documento do veículo apre-
sentado por S., o depoente não fez o negócio, porque a 
obtenção do documento ocorreu muito rápido por S.; acha 
que o veículo estava com dois anos de atraso no paga-
mento do IPVA; entretanto, através dos documentos apresen-
tados por S., o depoente verificou através deles que o IPVA 
do veículo estaria em dia; assim, melhor esclarecendo, havia 
uma divergência entre os dados constantes nos documentos 
apresentados por S. e o emitido pelo Detran na delegacia; 
quando há débito de IPVA de anos anteriores, não é possível 
se obter documento do veículo sem o respectivo pagamento; 
o documento que estava com S. parecia com documento 
emitido pelo Detran [...] (R.L.B. - f. 103/104).

no documento público, está configurado o crime tipifi-
cado no art. 297 do Código Penal. 

Nesta esteira:

Recurso do Ministério Público. Sentença que condenou o 
réu pela prática dos crimes previstos no art. 307 do CP e 
art. 309 da Lei 9.503/97. Absolvição quanto aos delitos 
previstos nos arts. 297 e 304 do CP. Insurgência ministerial. 
Uso de carteira nacional de habilitação adulterada devida-
mente comprovado. Perícia que constatara a adulteração do 
documento, a despeito de ser autêntico seu papel. Conde-
nação. Medida de rigor. Princípio da consunção. Absorção da 
falsificação pelo uso. Prescrição retroativa quanto ao delito 
previsto no art. 309 do CP. Ocorrência. Extinção da punibi-
lidade decretada de ofício. Recurso parcialmente provido. - 
Restando devidamente comprovado por perícia que a carteira 
de habilitação utilizada pelo acusado continha dados e foto-
grafia adulterados, a despeito de ser autêntico seu papel, a 
condenação do apelado nas sanções do art. 304 do CP é 
medida de rigor. - Consistindo a falsidade simples meio a 
possibilitar o uso de documento falso, verdadeiro ideal do 
agente infrator, há de responder o acusado apenas pelo delito 
de uso de documento falso, aplicando-se à espécie o prin-
cípio da consunção. - Se mediara lapso temporal superior 
a dois anos (art. 109, VI do CP, com redação anterior à Lei 
12.234/10) entre a publicação da sentença condenatória 
e a data de julgamento do presente recurso, consumara-se 
a prescrição sob a modalidade retroativa (TJMG, Apelação 
Criminal nº 1.0024.08.240576-2/001, Rel. Matheus Chaves 
Jardim, j. em 18.04.2013, 2ª Câmara Criminal). 

A autoria, igualmente, encontra-se fartamente 
comprovada, em especial pela prova oral produzida. 
Senão vejamos.

Enquanto S. negou a autoria, H. afirmou a veraci-
dade dos fatos descritos na denúncia, consoante se extrai 
dos depoimentos prestados em juízo, respectivamente:

[...] os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros; o 
interrogando já trabalhou com venda de alguns veículos, 
mas não faz trabalho de despachante; nega ter sido contra-
tado pelo segundo denunciado para providenciar o CRLV do 
veículo descrito na denúncia; o veículo em questão já foi de 
propriedade do interrogando; na verdade, o segundo denun-
ciado procurou o interrogando para lhe dar informações 
sobre o atual proprietário à época, da caminhonete; porém, 
não lhe pagou qualquer importância em dinheiro para que 
providenciasse o documento em questão; depois desse fato 
chegou a vender um veículo para ele; [...] o interrogando 
não entregou qualquer documento referente ao veículo Fiat 
ao segundo denunciado, visto que não lhe vendeu o veículo 
em questão; o interrogando só teve posse do veículo Fiat 
em 2002, durante 20 dias e não providenciou qualquer 
documento para ele, pois estava com o IPVA pago; não o 
transferiu para B. porque estava financiado e havia presta-
ções ainda a serem pagas; o interrogando vendeu o veículo 
para B. e o adquiriu do Dr. M.A. de BH [...] (S.S.A. - f. 76/77).

[...] os fatos descritos na denúncia são verdadeiros; o primeiro 
denunciado é vendedor de carros e o interrogando lhe pediu 
para que o ajudasse ‘a arrumar os documentos do veículo, 
embora o interrogando o tenha adquirido de terceiros, pois 
já havia sido dele’; o interrogando só queria ‘que ele pagasse 
os impostos, tendo-lhe entregue a importância de R$500,00 
para tanto’; pouco tempo depois Sidnei entregou ao inter-



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014 |        297

Assim, tais circunstâncias atestam o conhecimento 
de H. acerca da falsidade do CRLV, pois, ante o corrente 
conhecimento que tem de tal fato o homem médio, não 
é crível que este tenha contratado uma pessoa conhecida 
por vender “veículos com documentação irregular para 
várias pessoas” (f. 105/106), exatamente para regularizar 
documento de seu veículo. E, nem há falar que H. desco-
nhecia que S. agia dessa forma, pois o acompanhou na 
negociação de troca proposta a R., o que demonstra que 
ele não só conhecia S. como também a forma como este 
fazia seus negócios. 

Com efeito, a justificativa de H. de desconheci-
mento da falsidade documental não se mostra coerente 
com as circunstâncias do caso concreto, sendo certo que, 
mesmo ciente do procedimento legal, optou pela via mais 
fácil, ou seja, a ilegal. 

Nessa esteira:

Apelação criminal. Uso de documento falso. Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV). Absolvição. 
Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas pelo 
conjunto probatório, em especial pela confissão do acusado 
de que sabia da irregularidade do documento. Apresentação 
do documento aos policiais como documento verdadeiro. 
Dolo comprovado. Isenção das custas. Matéria afeta ao juízo 
da execução. Fixação de honorários ao advogado dativo. 
Inviabilidade. Defensor constituído. Recurso não provido 
(Apelação Criminal 1.0079.10.013251-7/001, Rel. Des. 
Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. em 24.01.2012, publi-
cação da súmula em 03.02.2012). 

Apelação criminal. Uso de documento falso. Suficiência 
do conjunto probatório. Exibição de CNH mediante solici-
tação da autoridade policial. Circunstância que não exclui 
o dolo. Falsificação capaz de enganar pessoa comum. Meio 
eficaz para a prática do delito. Conduta típica. Condenação 
mantida. Redução das penas impostas. Necessidade. Recurso 
provido em parte. - Comprovado o uso e a ciência do falso 
documental, não há como se falar em absolvição. - Sendo a 
CNH documento de porte obrigatório do motorista, sua solici-
tação pela autoridade policial constitui uma das modalidades 
de seu uso, não podendo o agente invocar em seu bene-
fício a ausência de dolo específico. - Para a configuração 
do delito do art. 304 do CP, não se exige que a falsidade 
seja perfeita, bastando uma razoável imitação do documento 
verdadeiro, idônea para enganar a maioria das pessoas. - 
Verificada a incorreção do juízo primevo quando da análise 
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, deve ser redu-
zida a reprimenda imposta ao agente (Apelação Criminal 
1.0142.07.018192-0/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 
1ª Câmara Criminal, j. em 12.03.2013, publicação da 
súmula em 21.03.2013).

Destarte, deve ser afastada a tese apresentada por 
H. de ausência de dolo, pois, pela forma como obteve o 
documento, não há dúvida de que tinha ciência da falsi-
dade, quando o apresentou ao policial, não havendo, 
portanto, falar em absolvição, devendo ser mantida sua 
condenação nas iras do art. 304 do Código Penal.

[...] o depoente sabe que o primeiro denunciado [S.] mexe 
com venda de carro; [...] confirma integralmente as declara-
ções que prestou perante a autoridade policial de f. 35/36; 
reafirma que o primeiro denunciado vendeu o veículo 
com documentação irregular para o depoente, conforme 
mencionou às f. 35/36; já soube de vários casos em que 
o denunciado S. agiu da mesma forma, vendendo veículos 
com documentação irregular para diversas pessoas, como o 
depoente e R.; [...] o primeiro denunciado chegou até a apre-
sentar documento do Detran em branco para o depoente, 
dizendo-lhe que tinha documentos do Distrito Federal, do 
Estado de São Paulo e Minas Gerais; ‘ele tinha o formulário’; 
esse formulário é aquele documento do carro ‘verdinho’; 
quanto à fama dele o depoente tem a dizer ‘que ele faz a 
sujeira’ e depois procura a vítima como se não houvesse 
acontecido nada; [...] (P.B. - f. 105/106). 

Conforme se extrai da prova oral colhida, ficou 
comprovado que H. fazia uso do CRLV adulterado por 
S., documento que foi apresentado pelo primeiro quando 
solicitado pela autoridade policial, tendo a falsidade 
documental sido atestada pelo laudo pericial de f. 66/69.

Resta claro, ainda, que H. tinha ciência da falsi-
dade documental, tendo em vista que, juntamente com S., 
tentou trocar o veículo que estava com a documentação 
adulterada por outro de propriedade da testemunha R. 

Tal negócio, contudo, não foi realizado, pois a 
testemunha R. constatou que havia divergência entre os 
dados contidos nos documentos apresentados por S. e o 
emitido pelo Detran. 

Além disso, a negociação entre os apelantes foi 
presenciada pela testemunha L., conforme afirmado em 
seu depoimento transcrito alhures.

A versão sustentada pela Defesa de H. de que este, 
por se tratar de pessoa simples, residente no meio rural e 
com pouca instrução, que mal sabe assinar seu nome, não 
teria condições de suspeitar da falsidade do documento, 
não merece prosperar. As provas carreadas aos autos 
rechaçam a tese apresentada por H. de ausência de dolo, 
por desconhecimento da falsidade do CRLV.

Consoante é cediço, para a exclusão do dolo, é 
necessário que o agente não tenha plena ou nenhuma 
consciência de que está praticando uma conduta típica. 
Assim, ao fazer uso de um documento que acredita ser 
autêntico, o agente, em tese, incidiria em erro de tipo, o 
que, sem dúvida, não é o caso dos autos.

No caso em tela, restou evidenciado o dolo de 
H. quanto à ciência da falsidade. As circunstâncias do 
ocorrido deixam claro que o apelante fez uso do CRLV, 
sabendo tratar-se de documento falso, em especial pelo 
fato de ter acompanhado S. até um município diverso 
daquele contido no falso documento para sua regulari-
zação, pela comprovação da negociação do documento 
por R$500,00 feita entre os apelantes, esta presenciada 
pela testemunha L., bem como pela proposta de troca 
do veículo com documentação falsa feita a R. por ambos 
os apelantes.
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no REsp 1369983/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta 
Turma, j. em 06.06.2013, DJe de 21.06.2013).

Apelação criminal. Nulidade da sentença. Inobservância do 
princípio da identidade física do juiz. Inocorrência. Dirigir 
veículo automotor sem habilitação. Prescrição retroativa da 
pretensão punitiva. Ocorrência. Extinção da punibilidade do 
réu. Necessidade. Uso de documento falso. Carteira Nacional 
de Habilitação. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e mate-
rialidade demonstradas pelo conjunto probatório, em espe-
cial porque o acusado confessou que pagou a pessoa desco-
nhecida pela aquisição da CNH sem realizar exames regu-
lares no órgão de trânsito local. Apresentação espontânea do 
documento falso ao policial ou a pedido deste. Irrelevância 
para configuração do tipo penal. Inteligência da Súmula 48 
do TJMG. Recurso parcialmente provido (Apelação Criminal 
1.0301.07.027507-0/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara 
Criminal, j. em 25.02.2014, publicação da súmula em 
07.03.2014).

Apelação criminal. Uso de documento falso. Carteira 
Nacional de Habilitação. Preliminar de nulidade. Rejeição. 
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade compro-
vadas. Apresentação do documento de forma não espon-
tânea. Irrelevância. Isenção de custas. Descabimento. 
Recurso improvido. 1. Não tendo a defesa técnica apresen-
tado, em momento processual oportuno, requerimento de 
oitiva de testemunhas, operando-se a preclusão consumativa, 
não merece ser acolhida a preliminar de nulidade do feito. 
2. Não existindo dúvidas de que o réu tinha total ciência da 
origem ilícita da Carteira Nacional de Habilitação, imperativa 
é a sua condenação pelo delito de uso de documento falso. 
3. O ilícito penal de uso de documento falso, especificamente 
o de Carteira Nacional de Habilitação para conduzir veículos 
automotores, consuma-se quando o agente, portando o 
documento, exibe-o, ao ser solicitado. 4. Tendo o apelante 
sido acompanhado por advogado constituído durante todo o 
processo e, inclusive, na fase recursal, não logrando, ainda, 
comprovar sua insuficiência de recursos, de rigor o indeferi-
mento da isenção das custas, não bastando a mera alegação 
de que não possui condições de arcar com as despesas 
processuais (TJMG, Apelação Criminal 1.0456.11.004186-
4/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. em 17.09.2013). 

Portanto, não há falar em inexistência de crime ao 
argumento de que o documento foi apresentado esponta-
neamente à autoridade policial quando solicitado, o que 
caracterizaria a ausência absoluta de dolo, uma vez que a 
simples apresentação do documento, com ciência de sua 
falsidade, já se mostra suficiente para a consumação do 
crime previsto no art. 304 do Código Penal.

Na hipótese, é incontroverso o fato de que H. apre-
sentou voluntariamente o CRLV falsificado, utilizando-o 
como se verdadeiro fosse, restando, portanto, configu-
rado o crime de uso de documento falso.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e 
a autoria delitiva dos apelantes, a manutenção das suas 
condenações é medida que se impõe.

Prosseguindo, requerem as defesas redução da 
pena-base ao mínimo legal, alegando não constar 
dos autos elementos desabonadores das condutas dos 
apelantes. Sustenta que as circunstâncias judiciais foram 

Não merece acolhida, outrossim, a alegação do 
apelante H. de inexistência do crime em razão da apre-
sentação espontânea do documento falso, levando-se em 
conta que, ao trazê-lo consigo, restou clara a intenção do 
apelante H. em utilizá-lo, não restando descaracterizado 
o crime pela sua apresentação espontânea após solici-
tação da autoridade policial.

Isso porque, para a configuração do art. 304 
do Código Penal, basta a apresentação da documen-
tação contrafeita, sendo irrelevante saber se o agente 
fez uso de forma unilateral ou por exigência de autori-
dade policial. O dolo nessa espécie é genérico, ou seja, 
consubstancia-se na conduta livre e consciente de usar o 
documento com ciência da contrafação.

Nesse sentido, o entendimento das cortes superiores 
e deste egrégio Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Processual penal. Competência. Conexão. 
Crimes de uso de documento ideologicamente falso (CP, 
art. 304 c/c 299) e de moeda falsa (CP, art. 289). Reiteração 
de tema ventilado em impetração anterior. Uso de documento 
falso. Apresentação por exigência da autoridade. Conduta 
típica. Disponibilidade do agente na utilização efetiva do 
documento para fins penalmente relevantes. Crime configu-
rado. Prescrição inocorrente. Writ parcialmente conhecido e, 
nessa parte, denegado. 1 - Matéria relativa à competência 
que é objeto de habeas corpus pretérito impetrado perante 
esta Suprema Corte. Reiteração inadmissível. Precedentes. 
Pedido não conhecido. 2 - Alegação de que o documento 
foi apresentado pelo paciente por exigência da própria auto-
ridade policial, a qual não comporta acolhimento. Fazendo 
o agente uso livre e consciente de documento de identidade 
falsificado, no intuito de ocultar sua vida pregressa, comete o 
crime em comento. Precedente. Prescrição da pretensão puni-
tiva não verificada. 3 - Habeas corpus parcialmente conhe-
cido e denegado (HC 103313, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, j. em 23.11.2010, DJe-047, divulg. 11.03.2011, 
public. 14.03.2011, Ement. v. 02480-01, p. 00197). 

Agravo regimental. Recurso especial. Direito penal. Art. 304 
do CP. Uso de documento falso. Entrega realizada mediante 
solicitação de agente policial ou de forma espontânea. Não 
afastamento da consumação do delito de uso de documento 
falso. Meio de autodefesa. Impossibilidade. Tipicidade da 
conduta. Acórdão a quo em consonância com a jurispru-
dência deste tribunal. Súmula 83/STJ. Confissão espontânea 
não existente. Súmula 7/STJ. 1. A Sexta Turma deste Supe-
rior Tribunal firmou o entendimento de que a atribuição de 
falsa identidade - por meio de apresentação de documento 
falso - não constitui mero exercício do direito de autodefesa, 
a tipificar, portanto, o delito descrito no art. 304 do Código 
Penal. 2. A circunstância de o documento falsificado ser soli-
citado pelas autoridades policiais não descaracteriza o crime 
do art. 304 do Código Penal. 3. A confissão na qual a parte 
nega a utilização do documento falso não motiva a incidência 
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). 
4. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 5. O agravo regimental 
não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insur-
gência são incapazes de infirmar o entendimento assentado 
na decisão agravada. 6. Agravo regimental improvido (AgRg 
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de habeas corpus concedida. 1. O julgador deve, ao indi-
vidualizar a pena, examinar com acuidade os elementos 
que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos 
os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para 
aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que 
seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para repro-
vação do crime. Especialmente quando considerar desfavo-
ráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, 
motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa 
regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da 
Constituição Federal. 2. No que se refere ao aumento da 
pena-base, na primeira etapa de dosimetria da pena, em 
virtude da ‘ameaça sofrida pela vítima e perda total da coisa 
roubada’, tem-se que se trata de circunstância inerente ao 
tipo penal do roubo, não podendo, portanto, ser utilizada 
como circunstância judicial desfavorável. 3. ‘A aferição 
da personalidade e da conduta social somente é possível 
se existem, nos autos, elementos suficientes que efetiva-
mente possam levar o julgador a uma conclusão segura a 
esse respeito’ (HC 233.077/RO, Rel.ª Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, julgado em 12.03.2013, DJe 19.03.2013.). 
4. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não se 
prestam a majorar a pena-base, seja a título de maus ante-
cedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada 
para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não 
culpabilidade. Incidência do Enunciado nº 444 da Súmula 
desta Corte. Precedentes. 5. Ordem de habeas corpus conce-
dida para, mantida a condenação do paciente, redimen-
sionar a pena privativa de liberdade, fixando-a em 5 (cinco) 
anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto 
e 13 (treze) dias-multa, nos termos explicitados no voto (HC 
206.694/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado 
em 03.09.2013, DJe de 11.09.2013).

Diante de tais considerações, afasto a valoração 
negativa da conduta social dos apelantes para fins de 
majoração da pena-base, passando ao redimensiona-
mento das reprimendas dos apelantes:

S.S.A.
Uma vez afastada a mácula da conduta social, 

restaram favoráveis ao apelante todas as circunstân-
cias judiciais, razão pela qual reduzo sua pena-base, 
fixando-a no mínimo legal previsto para o crime previsto 
no art. 297 do Código Penal: 2 (dois) anos de reclusão e 
10 (dez) dias-multa, no mínimo legal (1/30).

Ante a ausência de atenuantes ou agravantes a 
serem reconhecidas na segunda fase e minorantes e 
majorantes na terceira, concretizo a reprimenda de S. 
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no 
mínimo legal (1/30).

H.S.S.
Uma vez afastada a mácula da conduta social, 

restaram favoráveis ao apelante todas as circunstân-
cias judiciais, razão pela qual reduzo sua pena-base no 
mínimo legal previsto para o crime previsto no art. 304 
do Código Penal: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, no mínimo legal (1/30).

Ante a ausência de atenuantes ou agravantes a 
serem reconhecidas na segunda fase e minorantes e 
majorantes na terceira, concretizo a reprimenda de H. 

indevidamente utilizadas para majorar as penas-base, 
visto que todas lhes são favoráveis.

Neste ponto, entendo que razão assiste aos 
apelantes. Senão vejamos.

Consoante é cediço, ao individualizar a pena, deve 
o julgador examinar de forma cuidadosa os elementos 
referentes ao fato, obedecidos e sopesados todos os 
critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para 
aplicar, de forma fundamentada, uma reprimenda justa, 
proporcional, que seja suficiente para reprovação do 
delito. Quando considerar qualquer uma dessas circuns-
tâncias judiciais desfavoráveis, o magistrado tem o dever 
de expor suas razões, de forma devidamente motivada, 
como prescreve o art. 93, inciso IX, da Constituição 
da República.

No caso dos autos, o Juiz de primeiro grau, na 
primeira fase da dosimetria, utilizando da mesma funda-
mentação para ambos os apelantes, em que pese ter 
considerado os antecedentes deles favoráveis, utilizou-se 
das anotações constantes nas CACs para desvalorar a 
conduta social de ambos, nos seguintes termos:

[...] verifica-se não existir qualquer condenação criminal 
contra o acusado, razão pela qual há que se entender 
não existir qualquer mácula aos antecedentes do acusado, 
devendo ser considerados como bons. 
[...]
Conduta Social, consta da CAC (f. 192/193), anotações 
contra o acusado, demonstrando não ter comportamento 
adequado em sociedade, devendo ser reputado como nega-
tiva sua conduta social (f. 221 e 223).

Assim, o Juízo a quo desvalorou a conduta social 
de ambos os apelantes em razão de anotações cons-
tantes nas respectivas Certidões de Antecedentes Crimi-
nais, exasperando-lhes as penas-bases, a de S. em 1 ano 
e a de H. em 6 meses.

Entretanto, analisando as CACs de S. (f. 191/192) 
e de H. (f. 189/190), observa-se que delas não constam 
condenações transitadas em julgado; o Juízo de primeiro 
grau, valendo-se de registros criminais sem a existência 
de condenações definitivas, exasperou as penas-base de 
ambos, pela valoração negativa da conduta social, o que 
constitui afronta à Súmula 444 do STJ: “É vedada a utili-
zação de inquéritos policiais e ações penais em curso 
para agravar a pena-base”.

Com efeito, a orientação das cortes superiores é no 
sentido de que inquéritos policiais ou ações penais sem 
trânsito em julgado e condenações por fatos posteriores 
ao examinado não podem levar à valoração negativa 
das circunstâncias dos antecedentes, conduta social ou 
personalidade, para fins de exasperação da pena-base, 
em observância ao princípio da presunção de não culpa-
bilidade. Confira-se:

Habeas corpus. Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Exas-
peração da pena-base com fundamento em circunstâncias 
inerentes ao tipo penal. Ilegalidade. Maus antecedentes: 
ausência de condenações transitadas em julgado. Ordem 
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29.07.2013, razão pela qual mantenho o valor aludido 
no referido instrumento, porquanto vigente à época. 

Assim, de ofício, fixo os honorários da defen-
sora dativa, Dr.ª Lidiane Pereira dos Santos Carlota 
(OAB 134.320), referentes aos serviços prestados nesta 
instância revisora, no valor de R$400,00 (quatrocentos 
reais).

Diante do exposto, dou parcial provimento aos 
recursos dos apelantes: S.S.A. e H.S.S., para reduzir as 
respectivas penas, fixando-as em 2 (dois) anos de reclusão 
e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal (1/30) e, de ofício, 
arbitrar os honorários da defensora dativa que assistiu o 
primeiro apelante.

Sem custas, ante o resultado do julgamento.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES SILAS RODRIGUES VIEIRA e ALBERTO 
DEODATO NETO.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AOS RECURSOS.

. . .

em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no 
mínimo legal (1/30).

Quanto ao pedido de alteração do regime prisional 
formulado por ambos os apelantes, julgo-o prejudicado, 
tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau já fixou 
aquele pretendido por ambos o apelante (aberto).

Mantenho a substituição das penas privativas de 
liberdade por restritivas de direito, nos termos fixados na 
sentença a quo.

Ante a concessão da substituição da pena priva-
tiva de liberdade por restritivas de direitos, incabível a 
concessão de sursis, nos termos do art. 77, inciso III, do 
Código Penal. 

Quanto ao pedido de isenção do pagamento de 
custas processuais, entendo que a avaliação de possibili-
dade de pagamento deve ser feita pelo Juízo de execução, 
que é o competente para condenar o acusado nas custas 
processuais e, se for o caso, suspender a sua exigibili-
dade, caso o condenado mantenha, comprovadamente, 
a condição de miserabilidade.

Isso porque, conquanto seja possível a obtenção 
dos benefícios da assistência judiciária, a teor do art. 804 
do CPP, a condenação ao pagamento das custas é um 
dos efeitos da condenação e a análise de tais condições, 
repito, deve ser remetida ao Juízo da execução.

Por fim, apesar de não requeridos, fixo, de ofício, os 
honorários da defensora nomeada dativa ao apelante S., 
às f. 283, Dr.ª Lidiane Pereira dos Santos Carlota (OAB 
134.320), estes atinentes a sua atuação nesta instância 
recursal, apresentando suas razões de apelação.

No que concerne à fixação dos honorários do 
dativo, cumpre consignar que defendo a importância da 
valorização da advocacia, sobretudo de profissionais que 
atuam no sentido de dar vigência ao comando constitu-
cional de facilitação de acesso à Justiça. 

Consoante é cediço, o Estado responde pelo paga-
mento da verba honorária de advogado nomeado pelo 
magistrado para atuar na defesa de necessitados nas 
comarcas em que a Defensoria Pública, por sobrecarga 
de trabalho ou pelo simples fato de não existir, não atende 
a contento àqueles que precisam dessa assistência estatal. 

No caso dos autos, a nomeação pelo Magistrado 
restou comprovada, bem como a efetiva prestação de 
serviço pelo profissional nomeado, que, por via de conse-
quência, por óbvio, faz jus à remuneração pela atuação 
nas duas instâncias.

Sobre o quantum a ser arbitrado, contudo, impõe 
ressaltar que, conquanto se tenha notícia de recente crise 
instaurada entre a Seccional Mineira da Ordem dos Advo-
gados do Brasil e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
no tocante à forma de pagamento dos defensores dativos, 
hei por bem, adotar como parâmetro o valor constante 
no Termo de Cooperação Mútua celebrado entre órgãos 
estatais, de R$400,00 (quatrocentos reais).

Isso posto, a par da animosidade instaurada, veri-
fica-se que a nomeação do profissional remonta a 

Crime contra o meio ambiente - Provocar 
incêndio em mata ou floresta - Infração que deixa 

vestígios - Perícia - Ausência de especificação 
do tipo de vegetação incendiada - Materialidade 

do delito - Não ocorrência - Insuficiência 
de provas - Atipicidade - Absolvição

Ementa: Apelação criminal. Art. 41 da Lei nº 9.605/98. 
Provocação de incêndio em mata ou floresta. Absolvição. 
Possibilidade. Conduta formalmente atípica. Prova peri-
cial. Delito que deixa vestígios. Imprescindibilidade da 
prova técnica. Não comprovação, no laudo pericial, de 
que a área incendiada era de floresta. Recurso provido.

- Nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, 
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o 
exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 
supri-lo a confissão do acusado.

- O elemento normativo do tipo penal do art. 41 da 
Lei nº 9.605/1998, pelo qual o apelante foi denun-
ciado, “floresta”, é conceito técnico cuja comprovação 
demanda laudo pericial atestando se a vegetação do 
local é compatível com o objeto material protegido pela 
norma jurídica.

- Não havendo, no laudo pericial, discriminação de qual 
o tipo de vegetação destruída pelo incêndio, impõe-se 
a absolvição do acusado pela insuficiência de provas 
para condenação.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0259.09.005107-1/001 
- Comarca de Ferros - Apelante: J.M. - Apelado: Minis-
tério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: DES. 
NELSON MISSIAS DE MORAIS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVI-
MENTO AO RECURSO. COMUNICAR.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Nelson 
Missias de Morais - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se de 
apelação criminal interposta por J.M., inconformado com 
a sentença de f. 86/93, proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Ferros, que o condenou pela prática do 
delito tipificado no art. 41 da Lei nº 9.605/1998 à pena 
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime 
inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída 
por duas restritivas de direitos, consistente em prestação 
pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais, f. 106/111, o apelante afirma 
que não há prova da materialidade do delito, pois o 
laudo pericial atesta apenas a prática de incêndio, sem 
especificar se o mesmo ocorreu em mata ou floresta.

Alega, também, a ausência de dolo do agente.
Requer, ao final, a absolvição do delito pelo qual 

foi condenado; subsidiariamente, pugna pela desclassi-
ficação do crime para a modalidade culposa, o decote 
da qualificadora consistente na prática “no interior de 
espaço territorial especialmente protegido”, a conversão 
da pena de prestação de serviços à comunidade em 
prestação pecuniária, a suspensão condicional da pena 
e a cassação da condenação à reparação dos danos 
causados pela infração.

Contrarrazões às f. 114/116.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso, f. 127/128.
É o relatório.
Conheço do recurso, porque preenche os requisitos 

legais de admissibilidade.
Quanto ao mérito, a denúncia de f. 02/03 narra, 

nos seguintes termos, o delito imputado ao réu:

Consta no incluso inquérito policial que, no dia 19 de 
novembro de 2008, em hora que não se pode precisar, na 
‘Fazenda XXX’, zona rural de Carmésia, nesta comarca, o 
denunciado, de forma livre e consciente, provocou explo-
ração florestal em forma de queimada em 06.00 hectares de 
formação florestal, em médio estágio de regeneração, sendo 
que 1,0 hectare está em área de preservação permanente, às 
margens do Córrego XXX, sem autorização do órgão compe-
tente, conforme consta no BO de f. 04/06, auto de infração 
de f. 07/08.

Ao final da exordial, J.M. foi denunciado pela 
prática dos delitos previstos nos arts. 38 e 41 da Lei 
nº 9.605/1998.

Procedida a instrução criminal, o Magistrado de 
origem julgou parcialmente procedente a denúncia, 
condenando o acusado pelo crime tipificado no art. 41 
da Lei nº 9.605/1998, o que ensejou a interposição de 
apelação por parte da defesa.

Pois bem.
Em suas razões recursais, o apelante requer sua 

absolvição ao argumento de que não há provas da autoria 
do delito. A meu ver, tal alegação merece ser acolhida.

O art. 41 da Lei nº 9.605/1998 tipifica a conduta 
em que o recorrente foi dado como incurso nos 
seguintes termos:

Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

O tipo penal em questão possui como objeto mate-
rial dois elementos normativos, quais sejam “mata ou 
floresta”. Para que uma conduta subsuma-se à hipótese 
da norma penal em questão, é imprescindível que haja 
prova tanto da provocação de incêndio quanto de que o 
fogo causado tenha atingido mata ou floresta, conforme 
tenha sido narrado na denúncia.

No caso em tela, como transcrito alhures, o réu foi 
denunciado por “provocar exploração florestal em forma 
de queimada em 06.00 hectares de formação florestal” 
(f. 02), e, portanto, para comprovação da materialidade 
delitiva, mostra-se necessária prova de que o local incen-
diado possuía, ao tempo do delito, uma floresta, ainda 
que em estágio de regeneração.

A respeito de tal elemento normativo do tipo, Luiz 
Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha lecionam que:

Florestas são grandes extensões de área constituídas (enco-
bertas) por árvores de grande porte. Estão excluídas do 
conceito as vegetações rasteiras ou constituídas de arbustos 
ou árvores de pequeno porte. Nesse sentido:
‘O elemento normativo ‘floresta’, constante do tipo de 
injusto do art. 38 da Lei nº 9.605/98, é a formação arbórea 
densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou 
menos extensa. O elemento central é o fato de ser consti-
tuída por árvores de grande porte. Dessa forma, não abarca 
a vegetação rasteira (STJ, REsp 783652/SP, Rel. Ministro Felix 
Fischer, DJU de 19.06.2006, p. 196)’ (GOMES, Luiz Flávio; 
CUNHA, Rogério Sanches). 

Floresta é, portanto, conceito técnico, cuja compro-
vação demanda laudo pericial que ateste se a vegetação 
do local é compatível com o objeto protegido pela norma 
jurídica. Tratando-se, ainda, de infração que deixa vestí-
gios, a realização de perícia é imprescindível, não havendo 
falar em suprimento da prova técnica pela testemunhal.

No caso, não há provas de que o réu incendiou 
floresta - entendida como grande aglomerado de árvores 
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Quesito genérico. Obrigatoriedade. Autonomia dos 
jurados para decidir pela absolvição. Jurisprudência pací-
fica do STJ. Julgamento contrário às provas dos autos. 
Elementos probatórios que sustentam a absolvição. 
Manutenção da sentença. Rejeitada a preliminar e, no 
mérito, negado provimento ao recurso. 

- Nos termos do entendimento já consolidado no Superior 
Tribunal de Justiça, a formulação do terceiro quesito 
(quesito genérico, atinente à absolvição) é obrigatória. 

- A resposta dos jurados ao quesito genérico (art. 483, III, 
CPP) não necessita estar amparada pelas teses defensivas 
sustentadas em Plenário, sendo eles livres para absolver o 
réu, nessa ocasião, ainda que a negativa de autoria seja 
a única tese defensiva. Jurisprudência do STJ. 

- Segundo a Súmula 28 deste e. Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, somente se deve entender a decisão como 
manifestamente contrária à prova dos autos quando “a 
decisão dos jurados for escandalosa, arbitrária e total-
mente divorciada do contexto probatório”. 

Rejeitada a preliminar e, no mérito, negado provimento 
ao recurso. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0704.12.007648-1/001 - 
Comarca de Unaí - Apelante: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Apelado: B.J.P.C. - Vítimas: E.P.S., R.P.S. 
- 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 REJEITAR A 
PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Marcílio 
Eustáquio Santos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Perante 
o Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da 
Comarca de Unaí, B.J.P.C., devidamente qualificado, foi 
denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, 
§ 2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 
12 de agosto de 2012, por volta das 19h30min, às 
margens da rodovia MG-188, próximo ao km 54, na 
Cidade e Comarca de Unaí, F.W.O.S., de maneira livre 
e consciente, com animus necandi, mediante recurso que 
dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, 
efetuou seis disparos de arma de fogo, sendo que três 
deles atingiram a vítima E.P.S., resultando em sua morte.

Consta que outros três disparos atingiram a vítima 
R.P.S., causando-lhe os ferimentos descritos no exame 

Tribunal do Júri - Quesitos - Contradição - 
Nulidade - Inocorrência - Lei 11.689/2008 - Nova 
sistemática - Decisão manifestamente contrária 
à prova dos autos - Absolvição - Possibilidade - 

Veredicto popular - Prevalência - Súmula 28/TJMG

Ementa: Apelação criminal. Homicídio qualificado e tenta-
tiva de homicídio qualificado. Nulidade. Contradição. 

-, pois o laudo pericial de f. 13/14 não discrimina o tipo 
de formação vegetal da área incendiada.

Confira-se:

No dia 12 de fevereiro de 2009, estive na área em questão 
para procedimento de perícia técnica.
O proprietário vez queimada de vegetação nativa em área 
Seis (6,00Ha.) em Estágio médio de Regeneração, sendo que 
um (1,00Ha) em Área de Preservação Permanente (margens) 
córrego xxx.
A Fazenda XXX não possuía uma autorização para citada 
operação, porém, de acordo com as coordenadas citadas, 
23K 7888593 e UTM 688672, a atividade esta ilegal (sic, 
f. 14). 

Não há como se proceder aqui, em atenção ao prin-
cípio da legalidade estrita, à extensão analógica ao termo 
“floresta”, a fim de que englobe outro tipo de vegetação.

Da simples leitura da Lei nº 9.605/98, nota-se 
que o legislador acrescentou o termo “florestas e demais 
formas de vegetação” nas hipóteses em que quis ser mais 
abrangente. É o que se vê, por exemplo, nos arts. 42, 48 
e 51 da Lei nº 9.605/98. Todavia, não o fez no disposi-
tivo legal em debate.

Ainda destaco, por oportuno, que a caracterização 
do terreno como área remanescente de Mata Atlântica, 
no auto de infração de f. 10/11, configuraria, em tese, 
o crime tipificado no art. 38-A da Lei nº 9.605/1998. 
Entretanto, tal circunstância não foi descrita na denúncia, 
e já se encontra ultrapassada a fase em que seria possível 
emendatio libelli.

Dessarte, não comprovado se tratar de floresta, não 
resta outra opção que não a absolvição do apelante, 
ante a atipicidade formal da conduta e a insuficiência de 
provas para a condenação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 
absolver o apelante com fulcro no art. 386, VII, do 
Código de Processo Penal.

Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem.
Sem custas. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MATHEUS CHAVES JARDIM e CATTA PRETA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
COMUNICAR.

. . .
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pelo Tribunal do Júri, passando todas as teses absolutó-
rias sustentadas em Plenário a serem concentradas em 
um único questionamento. Assim, após a formulação dos 
quesitos referentes à materialidade e autoria do delito, 
devem os Jurados ser questionados se absolvem o réu. 

Confira-se, a propósito, o que dispõe o 
art. 483 do Código de Processo Penal, após a mencio-
nada reforma legislativa:

Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, 
indagando sobre: 
I - a materialidade do fato;
II - a autoria ou participação;
III - se o acusado deve ser absolvido;
IV - se existe causa de diminuição de pena alegada 
pela defesa;
V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento 
de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões poste-
riores que julgaram admissível a acusação.

Diante disto, prevê o mesmo dispositivo, em seu 
§ 2º, que a resposta afirmativa aos dois primeiros quesitos 
leva ao terceiro, relativo à absolvição do réu:

§ 2º Respondidos afirmativamente por mais de 3 (três) jurados 
os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo 
será formulado quesito com a seguinte redação: (Incluído 
pela Lei nº 11.689, de 2008) O jurado absolve o acusado?

A doutrina vem entendendo que se trata de quesito 
obrigatório, cuja formulação não pode ser suprimida 
ainda que o defensor tenha sustentado tese única de 
negativa de autoria.

Vejamos ensinamentos de Guilherme de Souza 
Nucci a respeito:

A Lei 11.689/2008 introduziu uma modificação considerável 
no contexto do Tribunal do Júri, simplificando o questionário, 
ao menos no que tange às teses de defesa. 
Não é mais necessário que o defensor sustente, por exemplo, 
a legítima defesa e o magistrado elabore vários quesitos a 
esse respeito. Basta um: ‘o jurado absolve o acusado?’
Entretanto, continuam a valer as outras teses defensivas, em 
formato de quesitos, quando disserem respeito às circunstân-
cias do crime, implicando na quantificação da pena.
É lógico poder a defesa sustentar, como tese única, a negativa 
do fato principal, ou seja, que o réu não agrediu, de qualquer 
forma, a vítima. Por isso, à pergunta formulada pelo juiz, refe-
rente à autoria ou participação, pedirá a defesa a resposta 
‘não’. Nesse caso, tornar-se-ia desnecessária a elaboração 
de outro quesito específico, pois bastaria negar a pergunta já 
constante do questionário.
Porém, a lei exige seja incluído o quesito referente à possi-
bilidade de absolvição do réu em todos os questionários. E 
será ele submetido à votação sempre que forem respondidas 
afirmativamente as questões concernentes à materialidade do 
fato e sua autoria.
Evidencia-se, desse modo, a necessidade de ter a defesa, em 
todas as situações, uma tese subsidiária - ainda que a prin-
cipal seja a negativa de autoria. Afinal, se os jurados afir-
marem a autoria por parte o réu, o juiz perguntará se este 
deve ser absolvido. Ora, para tanto, torna-se imperiosa a 
sustentação de qualquer tese pelo defensor que, ao menos 
em teoria, propicie o acolhimento dessa proposição.

de corpo de delito de f. 52/53, sendo que o crime de 
homicídio somente não se consumou por circunstâncias 
alheias à vontade do agente. 

Infere-se ainda que a motocicleta Honda/CG 
150 Titan, placa XXX, utilizada no evento criminoso, era 
conduzida pelo ora apelante, B.J.P.C., amigo do também 
denunciado F., que, em unidade de desígnios, deu todo o 
suporte operacional para o desfecho dos fatos. 

Após instrução, sobreveio a r. decisão de pronúncia 
de f. 319/330, determinando que o apelado fosse 
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes 
narrados na denúncia. 

Em julgamento realizado em 02 de outubro de 2013, 
foi publicada a sentença que absolveu o ora apelado.

Inconformado com a r. sentença condenatória, o 
Parquet recorreu, f. 614, buscando, em suas razões recur-
sais de f. 615/627, a nulidade do julgamento, decor-
rente da contradição na votação dos quesitos. No mérito, 
requereu a cassação do julgamento, por ser a decisão dos 
jurados manifestamente contrária às provas dos autos. 

A defesa, em suas contrarrazões de f. 629/650, 
manifesta-se pelo não provimento do recurso.

A denúncia foi recebida no dia 12 de setembro de 
2012, f. 143, a decisão de pronúncia foi publicada em 
mãos do escrivão no dia 18 de abril de 2013 e a sentença 
foi publicada no dia 2 de abril do mesmo ano.

O réu foi intimado da sentença em plenário (f. 590).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, 

f. 660/664, pelo provimento do recurso ministerial. 
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Preliminar de nulidade do julgamento.
Sustenta o Parquet a nulidade do julgamento reali-

zado pelo Tribunal do Júri decorrente de contradição exis-
tente nas respostas dos jurados aos quesitos formulados. 

Conforme se depreende do Termo de Votação de 
Quesitos, juntado às f. 603/606, os jurados, após respon-
derem afirmativamente aos quesitos relativos à materia-
lidade e à autoria delitiva, decidiram por bem absolver 
o réu, ao responderem ao quesito genérico previsto no 
art. 483, III, do Código de Processo Penal.

A contradição alegada pela acusação decorre do 
fato de a negativa de autoria ser a única tese sustentada 
pela defesa, o que leva ao entendimento de que, confir-
madas pelos jurados a materialidade e a autoria delitiva 
(nos dois primeiros quesitos), eventual resposta afirmativa 
ao terceiro quesito (“o jurado absolve o réu?”) não seria 
lógica e, portanto, ensejaria a nulidade do julgamento. 

Entendo, no entanto, que não assiste razão à 
acusação ao arguir tal nulidade, já que se trata de quesito 
obrigatório que, pelo entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça, pode ser respondido livremente pelos jurados. 

A Lei 11.689/08 trouxe modificação nos quesitos 
defensivos a serem elaborados por ocasião do julgamento 
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entre os quesitos. 4. Prisão preventiva. Matéria não anali-
sada pelo tribunal a quo. Supressão de instância. 5. Ordem 
não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício. [...] 2 
- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
o quesito previsto no art. 483, III, do Código de Processo 
Penal, é obrigatório e, dessa forma, não pode ser atingido 
pela regra da prejudicialidade descrita no parágrafo único 
do art. 490 do mesmo diploma legal. Precedentes. O fato 
de a decisão dos jurados se distanciar das provas cole-
tadas durante a instrução criminal não justifica a renovação 
da votação ou caracteriza contrariedade entre as respostas. 
Eventual discordância da acusação deve ser abordada por 
meio do recurso próprio, nos termos do art. 593, III, alínea 
d, do Código de Processo Penal. 3 - Os jurados são livres 
para absolver o acusado, ainda que reconhecida a autoria 
e a materialidade do crime, e tenha o defensor sustentado 
tese única de negativa de autoria. [...] 5. Habeas corpus não 
conhecido. Ordem concedida de ofício para, afastando a 
nulidade reconhecida, determinar que o Tribunal de Justiça de 
São Paulo analise o mérito do recurso do Ministério Público, 
no tocante ao paciente Edson Vanderlei de Oliveira Junior 
(HC 206.008/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta 
Turma, j. em 18.04.2013, DJe de 25.04.2013).

Habeas Corpus. Homicídio qualificado e homicídio quali-
ficado tentado. [...] Ausência de formulação do quesito 
genérico de absolvição (art. 483, III e § 2º, do CPP). 
Questionamento obrigatório. Nulidade absoluta (Súmula 
156/STF). Arguição em momento oportuno. Irrelevância. 
Constrangimento ilegal evidenciado. [...] 4. A quesitação 
relativa à absolvição do acusado decorre expressamente da 
lei (art. 483, § 2º, do CPP), portanto sua formulação é obri-
gatória, em razão da garantia constitucional da plenitude 
de defesa. Precedente. 5. Considerando-se que o quesito 
da absolvição é obrigatório, tem incidência a Súmula 156/
STF e, em se tratando de nulidade absoluta, mostra-se irre-
levante o fato de não ter sido suscitada em momento opor-
tuno. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem de habeas 
corpus concedida de ofício, para anular o julgamento dos 
pacientes, realizado pelo Tribunal do Júri, determinando-se 
que outro se realize, devendo ser formulado o quesito obriga-
tório previsto no art. 483, III e § 2º, do Código de Processo 
Penal, com expedição, por consequência, de alvará de soltura 
(HC 254.568/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta 
Turma, j. em 12.03.2013, DJe de 19.03.2013).

No caso dos autos, após a votação do primeiro e 
do segundo quesito, os Jurados decidiram por absolver 
o réu, tendo então o representante do Ministério Público 
pugnado por nova votação do terceiro quesito, afirmando 
contradição entre as respostas. A d. Juíza Presidente 
procedeu então à nova votação, que culminou no 
mesmo resultado.

Assim, apesar da alegação acusatória de nuli-
dade da votação, não vislumbro qualquer irregularidade, 
na esteira de entendimento trazida pelos julgados do 
Superior Tribunal de Justiça, já que, segundo esta Corte, 
os Jurados são livres para, no terceiro quesito, decidirem 
pela absolvição do réu, ainda que não haja tese defensiva 
além da negativa de autoria. 

Entende-se que a nova sistemática do Código de 
Processo Penal permite aos Jurados a absolvição do réu, 

Aliás, pode-se até mesmo argumentar com a pura clemência. 
O acusado matou a vítima, mas merece ser absolvido. Para 
tanto, o Conselho de Sentença responderá afirmativamente 
aos quatro primeiros quesitos. E, dentro de sua soberania, 
não se pode questionar o veredito.
Possivelmente, poderia o Tribunal, em caso de apelação, 
tendo em vista decisão manifestamente contrária à prova dos 
autos, determinar novo julgamento. No entanto, a decisão 
absolutória poderia ocorrer pela segunda vez e não mais 
caberia qualquer recurso (Tribunal do Júri. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 232).

No mesmo sentido está a Jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça:

Habeas Corpus. Impetração originária. Substituição ao 
recurso especial cabível. Impossibilidade. Respeito ao sistema 
recursal previsto na carta magna. Não conhecimento. [...] 
Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, do Código 
Penal). Tribunal do Júri. Nulidade. Quesito referente à absol-
vição do acusado. Obrigatoriedade. Inteligência do art. 483 
do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal eviden-
ciado. Concessão da ordem de ofício. 1 - Com o advento 
da Lei 11.689/2008, modificou-se a forma de elaboração 
dos quesitos de defesa, concentrando-se em um único ques-
tionamento - o que indaga se os jurados absolvem o réu - 
todas as teses sustentadas pelo acusado e por seu patrono em 
Plenário. 2 - O quesito referente à absolvição é obrigatório, 
devendo ser elaborado mesmo quando a defesa se limite 
a negar a autoria ou a participação do acusado nos fatos 
narrados na denúncia. Doutrina. Precedentes. 3 - No caso 
dos autos, ao apreciarem o questionário relativo ao paciente, 
os jurados, embora tenham respondido afirmativamente às 
proposições referentes à materialidade, à participação e à 
tentativa, houveram por bem absolvê-lo, tendo o Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios anulado tal decisão, 
sob o argumento de que, sendo a negativa de autoria a única 
tese defensiva, não poderia o Juiz Presidente formular a inda-
gação relativa à absolvição. 4 - Tal entendimento contraria 
o art. 483 da Lei Penal Adjetiva, que dispõe ser obrigatório 
o quesito referente à absolvição, não havendo que se falar 
em contradição pelo simples fato de os jurados haverem afir-
mado a materialidade e a participação do acusado, e em 
seguida o absolvido. 5 - Em tais hipóteses, caso entenda que 
o veredicto é manifestamente contrário à prova dos autos, 
ao Ministério Público resta o recurso de apelação, o que foi 
feito na espécie, em que, além de arguir a nulidade da quesi-
tação, a acusação sustentou em seu apelo que o resultado 
do julgamento iria de encontro aos elementos de convicção 
existentes no processo. 6 - Firmado o entendimento de que 
o quesito genérico relativo à absolvição do acusado é de 
formulação obrigatória, deve o Tribunal de origem prosseguir 
na apreciação do apelo interposto pelo Ministério Público. 
7 - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de 
ofício para cassar o acórdão impugnado na parte em que 
anulou o julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, deter-
minando-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios aprecie o mérito da apelação interposta pelo 
Ministério Público (HC 233.420/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 
Quinta Turma, j. em 19.09.2013, DJe de 26.09.2013).

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso previsto 
no ordenamento jurídico. [...] 3. Tese única de negativa de 
autoria. Autoria e materialidade reconhecidas durante a 
votação dos três primeiros quesitos. Votação do quesito obri-
gatório relativo à absolvição do réu. Ausência de contradição 



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014 |        305

estava alto; que mesmo com o som alto, o interrogando ouviu 
os indivíduos dizendo ‘sobem para cá que aquele magrelo 
está aqui e a gente mata ele’; que não sabe informar que 
eram os indivíduos que realizaram as ligações; que o interro-
gando chamou o F. para ir embora e disse que não gostava 
de confusão; que o interrogando saiu do bar acompanhado 
de F.; que Fb. ficou no bar; que os passos do interrogando 
são longos e ele saiu do bar ‘andando normal’; que não 
conhecia a vítima E. e que não conhece a vítima R.; que não 
viu as vítimas no bar; que o interrogando saiu do bar dire-
tamente para a casa de sua tia; que ao chegar em frente a 
casa de sua tia, o interrogando pegou os capacetes e subiu 
na moto para ir embora; que não viu se F. entrou no carro de 
Fb.; que o interrogando trafegava a uma velocidade de cerca 
de quarenta a sessenta quilômetros por hora; que F. realizou 
os disparos quando estavam passando pelas lombadas; que 
antes de disparar, F. disse ‘olha os caras que estavam lá no 
mamoeiro’; que F. efetuou quatro a cinco disparos; que não 
sabia que F. estava armado; que o F. não mostrou a arma 
para o interrogando em nenhum momento; que nunca viu F. 
armado; que F. efetuou os disparos quando estavam atrás da 
motocicleta das vítimas; que não chegou a emparelhar; que 
após os disparos F. disse para o interrogando correr porque 
iriam ser presos; que o interrogando então fugiu; que após 
os fatos, o interrogando foi para Patos de Minas; que os pais 
do interrogando não estavam na Comarca e seu advogado 
orientou para não se apresentar para a polícia porque ele iria 
ficar preso; que dez dias após os fatos o interrogando se apre-
sentou para a polícia.

O processo foi desmembrado em relação ao corréu, 
que se encontra em local incerto e não sabido e, obvia-
mente, nada disse no presente feito. 

A vítima sobrevivente aos fatos disse, em Plenário 
(f. 595/596), que levou três tiros quando passava de 
moto por uma lombada, na companhia da vítima E. Disse 
que não teve qualquer contato com o apelado e não 
sabe de briga entre o corréu F. e a vítima E. Segundo 
suas palavras:

Não viu o momento em que as pessoas da moto perseguiram 
o declarante e E.; que o declarante foi acertado por três tiros, 
sendo dois na lateral da região lombar do lado esquerdo e um 
na perna; que não tem inimigos; que já levou outros tiros de 
um rapaz chamado D.; que nunca foi ameaçado; que levou 
outros tiros após os fatos narrados na denúncia; que após os 
fatos narrados na denúncia, não teve nenhum contato com B., 
F. ou soube de briga entre D. e E.; que não sabe de briga entre 
F. e E.; que não saíram correndo do bar do Bairro Mamoeiro; 
que não sabe com quem E. se desentendeu na feira no dia 
anterior; que acredita que foi um desentendimento com uma 
ex-namorada; que não sabe se essa ex-namorada de E. tinha 
algum vínculo com os acusados; que recebeu os tiros quando 
estava passando pelas lombadas; que estava a uma veloci-
dade de setenta a oitenta quilômetros por hora; que após os 
tiros a moto foi para o meio do mato. 

F.L.B., ouvido como informante, disse, à f. 598, que 
viu F. portando a arma antes de ir até seu veículo, e que 
B. não estava no carro. Vejamos:

Não se recorda por quanto tempo B., F. e os dois indiví-
duos conversaram do lado de fora do bar; que os quatro e 
outras pessoas saíram do bar com passos apressados; que o 

seja por ausência de materialidade, de autoria, seja por 
motivos outros que não sejam alegados pela defesa.

Desse modo, em situações como a retratada no 
presente feito, cabe à parte acusatória manifestar sua 
irresignação com o veredicto através do recurso de 
apelação, que trata a hipótese em que a parte entende 
que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às 
provas dos autos.

Por tais razões, não estando presente qualquer irre-
gularidade capaz de ensejar a anulação do julgamento, 
rejeito a preliminar arguida. 

Passo ao exame do mérito.
Sustenta a acusação que a decisão absolutória 

proferida pelos jurados é manifestamente contrária às 
provas dos autos, devendo ser cassada para que o réu 
seja submetido a novo julgamento.

A existência do crime foi comprovada pela certidão 
de óbito, de f. 38, e pelo exame de corpo de delito, de 
f. 56/57.

Analisando os autos, tem-se que o acusado foi 
absolvido pelos jurados ao votarem o terceiro quesito obri-
gatório, previsto no art. 483, III, do Código de Processo 
Penal, com redação determinada pela Lei 11.689/2008, 
que prevê: “se o acusado deve ser absolvido”.

Conforme firmado pela doutrina e jurisprudência, a 
redação ampla deste quesito permite aos jurados acolher 
quaisquer das teses defensivas expostas em plenário, e, 
como o Conselho de Sentença decide segundo sua íntima 
convicção, não fundamentando suas razões de decidir, é 
preciso verificar quais teses foram expostas pela defesa 
em plenário e fazer o cotejo das provas dos autos, verifi-
cando-se, assim, se há ou não respaldo probatório para 
manter a decisão do Júri, não sendo muito afirmar que o 
Tribunal Popular é soberano em suas decisões e decide 
segundo alguma prova existente nos autos e não segundo 
a melhor delas.

Pois bem, na ata da sessão plenária (f. 584/590) 
estão registradas as teses sustentadas pela defesa, 
havendo lá menção à negativa de autoria, aduzindo que 
o apelado não tinha ciência de que o corréu F. portava 
arma de fogo.

O acusado, em seu interrogatório realizado em 
plenário (f. 599/602), afirmou que, apesar de ter estado 
na companhia do corréu durante os fatos, não tinha 
ciência de que ele possuía uma arma de fogo. Narrou 
detalhadamente os fatos, dizendo que, ao perceber que 
corriam risco de se envolverem em confusão com as 
vítimas, fugiu do local, tendo F. fugido em um veículo, 
simultaneamente, e efetuado os disparos. Vejamos:

O interrogando e o F. foram até o bar que fica próximo a 
casa de sua tia; que Fb. e L. não foram até o bar; que cerca 
de dez minutos após o interrogando e o F. chegarem ao bar, 
Fb. também adentrou no local; que quando o interrogando 
estava dentro do bar, visualizou dois indivíduos fazendo liga-
ções; que os indivíduos estavam de fora do bar, cerca de três 
metros de distância do interrogando; que o som do local 
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decisão dos jurados for escandalosa, arbitrária e total-
mente divorciada do contexto probatório”, o que não se 
verifica no caso em apreço.

Posto isto, rejeitada a preliminar, nego provimento 
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença 
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CÁSSIO SALOMÉ e AGOSTINHO GOMES
DE AZEVEDO.

Súmula - REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, 
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

cunhado do informante se assustou; que o informante viu F. 
portando a arma antes de ir até o veículo Fiat Uno; que não 
viu se F. portava a arma quando saiu do bar; que F. foi direto 
para o veículo Fiat Uno; que eles tentaram sair no carro e não 
deu partida; que B. não estava no carro.

Vê-se, do cotejo analítico da prova, que B. real-
mente estava no local por ocasião dos fatos, estando 
sua versão em consonância com as demais provas dos 
autos, já que é plenamente crível que ele realmente tenha 
saído do bar pilotando a motocicleta, enquanto o corréu 
F. saiu em um veículo. Igualmente, não há provas nos 
autos capazes de demonstrar que o apelado tinha ciência 
de que F. portava uma arma, em tese, utilizada no delito. 

Apesar de ser possível que ele tivesse consciência 
dos crimes que estavam prestes a ocorrer, podendo até 
mesmo ter dado auxílio ao corréu, as provas dos autos 
permitem que se conclua pela versão acolhida pelos 
Jurados, ou seja, pela absolvição do apelado. 

Assim, dada a prova colacionada, não há arbitrarie-
dade no acolhimento pelos Jurados da tese absolutória, 
já que B. a todo momento sustenta que não sabia da exis-
tência de uma arma de fogo e do animus necandi de F. 
e, neste aspecto, é corroborado pelo restante do conjunto 
probatório, incapaz de demonstrar a tese acusatória. 

A decisão dos Jurados, sob o argumento de ser 
contrária às provas dos autos, somente pode ser cassada 
quando for arbitrária, dissociando-se integralmente da 
prova dos autos.

Se, porém, a decisão dos jurados encontra algum 
apoio nos elementos coligidos, tendo eles aderido a 
uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a 
decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos 
e levando-se em conta, em acréscimo, que os jurados 
julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica 
dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. 
Somente, repita-se, aquela decisão que não encontra 
qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará 
novo julgamento com base no art. 593, III, d, do Código 
de Processo Penal.

Portanto, na esteira da uníssona orientação doutri-
nária, a soberania dos veredictos, regra geral, deve ser 
preservada, razão pela qual, somente quando eviden-
ciado o total descompasso entre a prova produzida e a 
decisão proferida pelos Senhores Jurados, é que se admi-
tirá a sua cassação. Do contrário, não sendo manifesta a 
contrariedade, há de prevalecer o veredicto popular. 

Na hipótese em julgamento, examinando minu-
ciosamente e com acuidade as provas constantes dos 
autos, não há como acolher a tese da acusação de que 
a decisão proferida pelos Jurados foi manifestamente 
contrária à prova dos autos, pois o veredicto popular 
mostra-se consentâneo às provas produzidas ao longo da 
instrução e da fase inquisitória, não podendo ser taxada 
de manifestamente contrária às provas dos autos.

Segundo a Súmula 28 deste Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, somente se deve entender a decisão como 
manifestamente contrária à prova dos autos, quando “a 

Desaforamento - Parcialidade do júri - 
Dúvida - Conveniência - Ordem pública

Ementa: Desaforamento. Requisição pelo Ministério 
Público. Conveniência da medida secundada pelo juiz 
de direito. Interesse da ordem pública. Dúvida quanto à 
parcialidade do júri. Transferência do julgamento para a 
Capital do Estado. Excepcionalidade da medida.

- A possibilidade de derrogação da competência terri-
torial pela via do desaforamento visa proporcionar a 
normal e segura realização do julgamento popular, com 
o objetivo maior da realização imparcial da Justiça. Tal 
medida só terá lugar em situações excepcionais, e desde 
que devidamente demonstrados os requisitos previstos no 
art. 427 do CPP. 

- As informações do magistrado têm extrema relevância 
nos casos de desaforamento, pois se trata de autori-
dade judiciária isenta e imparcial, que convive no seio da 
comunidade. 

- Havendo dúvidas quanto à parcialidade do júri, o desa-
foramento é medida de rigor.

- Tem-se por pertinente o pedido de desaforamento do 
Júri para a Capital do Estado, nos moldes requeridos pelo 
MP e secundados pelo Juiz de Direito daquela Comarca.

DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO Nº 1.0000.
14.011516-3/000 - Comarca de Sacramento - 
Requerente: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Réu: Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de 
Sacramento - Vítima: F.G.N. - Interessado: N.K. - Relator: 
DES. FURTADO DE MENDONÇA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
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conformidade da ata dos julgamentos, em DETERMINAR 
O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO DE N.K. PARA 
BELO HORIZONTE.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2014. - Furtado de 
Mendonça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FURTADO DE MENDONÇA - Trata-se de 
pedido de desaforamento proposto pelo ilustre Promotor 
de Justiça atuante na Comarca de Sacramento, objeti-
vando a suspensão do julgamento, pelo Tribunal do Júri, 
do réu N.K., pela suposta prática do delito previsto no 
art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB, caso ocorra inclusão em 
pauta e, ao final, o desaforamento do julgamento para a 
Comarca de Belo Horizonte.

Alegou o douto representante do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, em síntese, que o desafora-
mento é medida que se impõe no caso dos autos, já que 
a imparcialidade dos jurados está comprometida, frente 
à influência política, social e econômica que o acusado 
exerce na Comarca, já tendo sido eleito prefeito por 
duas legislaturas e com grande influência [...] “na atual 
Administração Municipal, mesmo estando com direitos 
políticos suspensos, além de ser médico na Santa Casa 
local, vislumbrando-se, assim, venia permissa, sérias 
razões para se prever que haverá séria influência do réu 
e seus correligionários no que se refere à imparcialidade 
dos jurados” [...] (f. 03).

A inicial (f. 02/06) veio acompanhada dos 
documentos de f. 07/183-v.

Liminar foi por mim deferida, suspendendo a 
inclusão em pauta de julgamento, até o julgamento final 
do presente Desaforamento, f. 195/196.

A conveniência da medida fora secundada pela 
Juíza de Direito da Comarca de Sacramento às f. 202/203 
e 207/207-v., e manifestação da parte interessada às 
f. 209/213, com documentação - f. 214/220.

Opinou o d. Procurador-Geral de Justiça, Rogério 
Greco, pelo deferimento do Desaforamento, f. 222/223.

É o relatório.
Compulsando os autos, observo que N.K. foi 

denunciado, processado e pronunciado como incurso 
nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB, pois, 
em 31 de dezembro de 2002, mediante disparo de arma 
de fogo, atingiu a vítima F.G.N. no peito, causando a sua 
morte. Após sua pronúncia, foram interpostos diversos 
recursos e, em 10.09.2013, ocorreu o trânsito em julgado 
da decisão. 

O ilustre representante do Ministério Público afirma 
que, no presente feito, há dúvida sobre a imparcialidade 
do Júri, uma vez que o réu foi, por duas vezes, prefeito 
da cidade e continua com grande relacionamento social 
e influência política, pois continua atuando de maneira 
de destaque na comunidade, [...] “sendo superinfluente 
na atual Administração Municipal, mesmo estando com 
direitos políticos suspensos, além de ser médico na Santa 
Casa Local” [...] (f. 03).

O desaforamento é uma medida excepcional de 
derrogação da competência territorial do júri, por isso 
só pode ser deferido em hipóteses devidamente compro-
vadas, visando à garantia de um julgamento justo. Dessa 
forma, existe a permissão de deslocamento da compe-
tência territorial, quando estiver comprometido o julga-
mento no local originário, ocasionando distúrbios locais 
ou comprometimento do conselho de sentença.

Verifico, por todos os documentos juntados aos 
autos, que o réu possui grande influência social e polí-
tica na Comarca de Sacramento, assim como na região 
adjacente. Constato que, além de já ter sido prefeito, 
por duas vezes, na comarca, foi responsável pela eleição 
do atual prefeito, eleito com grande maioria dos votos, 
participando ativamente da campanha eleitoral (doc. 
f. 163/171). Saliento, também, que exerce atualmente 
a medicina no Município, inclusive na Santa Casa local, 
onde há maciço atendimento da população, visto que é 
o único hospital da cidade. Observo que a maior parte 
do corpo de jurados da Comarca (documentos juntados) 
é formada por servidores públicos municipais, que, com 
razão o d. representante do Ministério Público, 

[...] ou tiveram o réu como chefe durante duas legislaturas, 
o tendo, ainda, como grande líder, ou tem os atuais Prefeito 
e Vice, declarados correligionários do réu, como seu supe-
rior, e por mais que não se queira, o corpo de jurados, aqui 
ou em qualquer comarca da região, será composto segundo 
a conveniência política, pelo exercício da recusa [...] (f. 03).

Ressalto que, em informações, a d. Magistrada 
esclareceu que o réu era prefeito da cidade à época do 
fato delituoso e 

[...] tendo em vista a intensa atuação política do réu nesta 
comuna, tenho por inevitável a parcialidade do conselho de 
sentença. Não bastassem as investiduras mencionadas, vale 
acrescentar que, por decisão desta mesma juíza, no exer-
cício das atribuições eleitorais, o réu participou ativamente 
da campanha política do Prefeito Municipal atual, fato que 
indica a sua expressividade e carisma, ainda nos dias de hoje. 
De outro lado, não se pode olvidar que, como todo político, 
também guarda a repugnância dos adversários, fato indica-
tivo da possível parcialidade dos eventuais julgadores [...] 
(f. 207).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci:

Quanto à dúvida sobre a imparcialidade do júri, trata-se de 
questão complexa, pois as provas, normalmente, são frágeis 
para apontar a parcialidade dos juízes leigos. Entretanto, é, 
dentre todos os motivos, em nosso entender, o principal, pois 
compromete, diretamente, os princípios constitucionais do 
juiz natural e imparcial. Não há possibilidade de haver um 
julgamento justo com um corpo de jurados tendencioso. Tal 
situação pode dar-se quando a cidade for muito pequena e 
o crime tenha sido gravíssimo, levando à comoção geral, de 
modo que o caso vem sendo discutido em todos os setores da 
sociedade muito antes de o julgamento ocorrer.
Dificilmente, nessa hipótese, haveria um Conselho de 
Sentença imparcial, seja para condenar, seja para absolver, 
visto que a tendência a uma postura ou outra já estará conso-
lidada há muito tempo (Desaforamento 390.699-3/0, Franco 
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instrução presidida por magistrado em substituição even-
tual. Aplicação das exceções insertas no art. 132 do CPC. 
Interpretação sistêmica. Competência do juízo suscitado. 

- Na conformidade da orientação jurisprudencial, o prin-
cípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, 
§2º, do CPP, não é absoluto, sendo possível a prolação da 
sentença por outro magistrado, nas hipóteses do art. 132 
do CPC, aplicado por analogia ao processo penal. 

- Constatado que a audiência de instrução foi presidida 
por juiz em substituição eventual (auxiliar), magistrado 
posteriormente promovido a titular de outra serventia judi-
cial fica desobrigado de prolatar a sentença, cuja incum-
bência passa a seu sucessor.

- Conhece do conflito para declarar a competência 
do juízo suscitado (Magistrada da 9ª Vara Criminal da 
Capital).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1.0000.14.013477-
6/000 - Comarca de Belo Horizonte - Suscitante: Juiz da 
31ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte - Susci-
tado: Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca 
de Belo Horizonte - Interessado: D.G.C., R.A., Ministé-
rio 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 
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO PARA DECLARAR 
A COMPETÊNCIA DA JUÍZA SUSCITADA.

Belo Horizonte, 8 de maio de 2014. - Beatriz 
Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Trata-se de 
conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juiz de 
Direito da 31ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte 
(suscitante) e a Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da 
mesma Comarca (suscitada), que se declararam incom-
petentes para sentenciar feito criminal em que se apura 
a responsabilidade pela prática, em tese, do delito do 
art. 171 do CP, atribuído às pessoas de D.G.C. e R.A.

Em apertada síntese, alega o suscitante que atuou 
no feito na condição de juiz auxiliar, sendo posteriormente 
promovido a titular de serventia cível, o que afastaria a 
sua competência para este processo, conforme argu-
mentos de f. 374/375.

A suscitada já havia declinado da competência para 
decidir a causa, conforme fundamentos de f. 373.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opina pela declaração da competência do 

Conflito negativo de jurisdição - Remoção do 
Magistrado que presidiu a instrução criminal 

em substituição eventual - Mitigação do 
princípio da identidade física do juiz - Exceção 

prevista no art. 132 do CPC - Aplicação - 
Analogia - Possibilidade - Interpretação sistêmica - 

Competência do juízo suscitado

Ementa: Conflito negativo de jurisdição. Processo penal. 
Princípio da identidade física do juiz. Audiência de 

da Rocha, 3ª Câm. Extraordinária, Rel. Des. Vito Guglielmi, 
10.04.2003, v.u., JUBl 83/03) (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
p. 108).

A excepcionalidade da hipótese sub studio, no qual 
o agente exerce influência em toda a região do Triângulo 
do Estado, recomenda o desaforamento do Júri para 
esta Capital, já havendo se pronunciado acerca da perti-
nência da medida este eg. Tribunal de Justiça:

Desaforamento. Interesse de ordem pública. Dúvida sobre a 
imparcialidade do júri. Pedido deferido. - O art. 427 do CPP 
autoriza o desaforamento para proteger a ordem pública, ou 
quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri (TJMG - 
Processo nº. 1.0000.13.057735-6/000, Relator Des. Alberto 
Deodato Neto, j. em 08.10.2013).

Desaforamento requerido pelo Ministério Público. Dúvida 
quanto à parcialidade dos jurados. Excepcionalidade da 
medida. Pedido deferido. - Se os documentos acostados aos 
autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas e pedidos 
de dispensa por parte dos jurados, apontam no sentido de que 
a posição dos acusados dentro da Comarca de Conselheiro 
Pena, poderá, de fato, constranger e influenciar os jurados 
sorteados e, portanto, havendo dúvidas quanto à parcia-
lidade dos mesmos, o desaforamento é medida de rigor. - 
Pedido deferido (TJMG - Processo nº 1.0000.13.084706-
4/000, Relator Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. em 
06.02.2014).

Dessa forma, tenho que os fatos narrados deixam 
dúvida quanto à parcialidade dos jurados, quando do 
julgamento do réu, sendo o desaforamento medida de 
rigor, nos termos do art. 427 do CPP.

Pelo exposto, defiro o pedido ministerial, determi-
nando o desaforamento do julgamento de N.K. para a 
Capital do Estado.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES JAUBERT CARNEIRO JAQUES e 
RUBENS GABRIEL SOARES.

Súmula - DETERMINADO O DESAFORAMENTO 
DO JULGAMENTO DE N.K. PARA BELO HORIZONTE.

. . .



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014 |        309

nos parece possível a aplicação, por analogia, do precei-
tuado pelo art. 132 do CPC (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Código de processo penal comentado. 10. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 772).

Noutro giro, não se constata a ocorrência de qual-
quer prejuízo aos denunciados, com a prolação da 
sentença pela Magistrada titular da Vara Criminal, pois, 
como mencionado, foi a responsável por impulsionar a 
causa, estando devidamente familiarizada com as circuns-
tâncias do caso em apreço.

Logo, assiste razão ao suscitante, ao requerer seja o 
feito criminal decidido pela suscitada, conforme ilustra o 
seguinte aresto desta colenda Câmara Criminal:

Conflito de jurisdição. Juiz titular em período de férias. 
Audiência de instrução presidida por juiz substituto. Compe-
tência para prolação de sentença. Mitigação do princípio 
da identidade física do juiz. Aplicação subsidiária das exce-
ções previstas no art. 132 do CPC. Interpretação sistêmica. 
Competência do juízo suscitado. - Muito embora a hipótese 
dos autos não esteja expressa nas exceções do art. 132 do 
CPC, deve-se promover, in casu, a interpretação analógica 
para assegurar as garantias que regem o processo penal, 
seguindo a orientação de que é possível ao Magistrado que 
presidiu a audiência de instrução não proferir a sentença. - 
Designado o Juiz suscitante para atuar no feito quando das 
férias regulamentares do Juiz suscitado, fica, por óbvio, deso-
brigado de prolatar a sentença após o retorno deste, não se 
havendo falar em competência do Juiz substituto para julga-
mento do feito (TJMG, 2ª Câmara Criminal, Conflito de 
Jurisdição nº 1.0000.13.079283-1/000, Rel. Des. Matheus 
Chaves Jardim, j. em 13.03.2014, DJe de 24.03.2014).

Também nesse sentido, colaciono julgado do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual penal. Agravo regimental no recurso em habeas 
corpus. Magistrada que proferiu a sentença diversa da que 
presidiu a instrução criminal. Princípio da identidade física 
do juiz mitigado. Aplicabilidade por analogia do art. 132 do 
Código de Processo Civil. Inocorrência de nulidade. Agravo 
regimental a que se nega provimento. - 1. O princípio da iden-
tidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do CPP, não é 
absoluto, podendo a sentença penal ser proferida por outro 
juiz de direito quando o magistrado que presidiu a instrução 
criminal foi substituído regularmente por força de ato adminis-
trativo do Tribunal a que está vinculado. 2. Segundo a dicção 
do art. 132 do CPC, aplicável por analogia ao processo 
penal, ‘o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência 
julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afas-
tado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos 
em que passará os autos ao seu sucessor’. 3. Na hipótese, a 
Magistrada que promoveu a instrução criminal foi removida 
para a 9ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo/SP, 
por força de Resolução da Presidência do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região. No mesmo ato, ocorreu a remoção 
da juíza sentenciante para a 5ª Vara Federal Criminal. 4. 
Prejuízo não demonstrado na situação, ausência de nulidade. 
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento 
(STJ, 6.ª Turma, AgRg no RHC 28.690/SP, Rel.ª Min.ª Alde-
rita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/
PE), j. em 18.06.2013, DJe de 01.07.2013).

juízo suscitado, conforme parecer de f. 381/383, subs-
crito pelo Dr. Ronald Albergaria.

É, em resumo, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissão e processa-

bilidade, conheço do conflito.
Não foram suscitadas questões preliminares, e, não 

as constatando de ofício, passo ao exame do mérito.
Depois de analisar as razões apresentadas, 

confrontando-as com os documentos dos autos, chego 
à conclusão de que a atribuição de sentenciar este feito 
criminal incumbe à ilustre Magistrada da 9ª Vara Criminal.

Em que pesem os valiosos argumentos em sentido 
contrário, colhe-se dos autos que a Magistrada suscitada 
foi responsável por movimentar o processo por inúmeras 
vezes, tendo recebido a denúncia (f. 232) e conferido 
impulso oficial ao feito.

Por ocasião da audiência de instrução, também 
designada por aquela Magistrada (f. 302), atuou o 
juízo suscitante em substituição eventual, conforme 
ata de f. 322, auxiliando a titular da Vara Criminal nos 
processos de sua responsabilidade, em razão de seu afas-
tamento temporário.

Além disso, quando do retorno da Magistrada à 
Vara Criminal, o Juiz suscitante não mais atuou no caso, 
uma vez que já havia sido promovido a titular de outra 
serventia judicial (31ª Vara Cível da Capital), como bem 
esclareceu no despacho de f. 372, verbis:

Vistos etc. [...]
Esclareço de início que atuei na Vara Judicial por onde tramita 
este feito na qualidade de Juiz Auxiliar, substituindo o Juiz 
Titular que na época estava afastado (licenciado ou de férias).
Ocorre que, além de não mais possuir jurisdição naquele 
juízo, não mais prevalece a minha vinculação ao feito, 
porque, no dia 30.09.2013, tomei posse na 31ª Vara Cível 
de Belo Horizonte, na qualidade de Juiz Titular, o que excep-
ciona o princípio da identidade física do Juiz, consoante 
dispõe o art. 132 do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do 
Código de Processo Penal (Juiz suscitante - f. 372).

Sendo assim, faz-se necessário que o princípio da 
identidade física do juiz seja excepcionado no caso em 
apreço, conforme interpretação sistêmica do processo civil 
e do processo criminal, já que a disposição do art. 399, 
§2º, do CPP, deve ser interpretada à luz do art. 132 do 
CPC, circunstância que desobriga o juiz que presidiu a 
instrução de sentenciar o feito.

Afigura-se oportuno mencionar, neste momento, as 
valiosas lições de Guilherme de Souza Nucci:

Identidade física do juiz: o magistrado que presidir a instrução 
(colheita das provas, em especial, em audiência) torna-se 
vinculado ao feito, devendo proferir a decisão. Há muito se 
reclamava que, justamente no processo penal, onde mais 
importante se dava a vinculação entre julgador e prova, 
houvesse a consagração legal da identidade física do juiz. Por 
ora, entretanto, está restrito ao procedimento comum (ordi-
nário e sumário), não se podendo levá-lo à legislação espe-
cial, possuidora de regras específicas. A novel norma não 
trouxe maiores detalhes acerca do assunto, razão pela qual 
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Portanto, considerando que o suscitante presidiu a 
audiência de instrução em auxílio à juíza responsável e, 
posteriormente, foi promovido a titular de outra serventia 
judicial, a sentença deve ser proferida pela suscitada, 
conforme inteligência do art. 399, §2º, do CPP c/c o 
art. 132 do CPC.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos 
autos consta, na esteira do parecer apresentado pelo 
ilustre Procurador de Justiça Oficiante, meu voto é no 
sentido de julgar procedente o conflito de jurisdição para 
declarar a competência da douta Juíza suscitada (9ª Vara 
Criminal da Comarca de Belo Horizonte), Magistrada a 
quem os autos devem ser enviados com a devida urgência.

Sem custas.
É o meu voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES RENATO MARTINS JACOB e NELSON 
MISSIAS DE MORAIS.

Súmula - DECLARARAM COMPETENTE O 
JUÍZO SUSCITADO.

. . .

Roubo majorado - Utilização de 
canivete - Concurso de pessoas - Confissão dos 
réus - Declaração da vítima - Reconhecimento 

pessoal - Valor probante - Crime 
consumado - Sentença mantida

Ementa: Apelação criminal. Roubo duplamente majo-
rado. Livre confissão dos réus e reconhecimento da vítima. 
Delito caracterizado. Majorantes do concurso de agentes 
e emprego de arma. Comprovação. Recurso não provido. 

- A confissão realizada sem erro ou coação constitui 
elemento extremamente valioso na formação do conven-
cimento do julgador, sendo apta a lastrear um decreto 
condenatório, máxime quando corroborada pela palavra 
da vítima que, sem hesitação, reconheceu dois dos 
autores do crime, pela prova testemunhal e, sobretudo, 
pela apreensão do dinheiro subtraído pelos três crimi-
nosos pouco depois do delito. 

- Se, na prática do crime, os agentes usaram uma arma 
branca, devidamente apreendida, devem ser condenados 
pelo crime de roubo duplamente majorado. 

- Recurso não provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0079.13.021509-2/001 
- Comarca de Contagem - 1º Apelante: M.M.M. - 2º 
Apelante: T.S.M. - Apelado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Vítima: E.R.C. - Corréu: E.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, em 
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 7 de maio de 2014. - Eduardo Brum 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO BRUM - E.S., T.S.M. e M.M.M., já 
qualificados nos autos, foram denunciados na 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Contagem como incursos nas 
sanções do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. 

Segundo a exordial, no dia 31.03.2013, por volta 
das 14h54min, na Av. Água Branca, Bairro Água Branca, 
na referida Comarca, os réus, agindo em comunhão de 
esforços, previamente conluiados, subtraíram em proveito 
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego 
de arma, coisas alheias móveis pertencentes à vitima 
E.R.C. 

Apurou-se que o denunciado T. ingressou na 
Padaria C., [...], onde comprou cigarros, a fim de melhor 
observar o local, sendo que, na sequência, se dirigiu à 
entrada do estabelecimento, ficando de vigia, enquanto 
seu comparsa E. adentrou o lugar e, mostrando parcial-
mente um canivete que levava na cintura, se aproximou 
da vítima E., que se encontrava no caixa, anunciando o 
roubo, ordenando que abrisse a máquina registradora, o 
que foi feito. Em seguida, E. apoderou-se da quantia de 
R$150,00 (cento e cinquenta reais) que ali se encontrava 
e deixou a padaria, embarcando, junto com o cúmplice 
T., no veículo Fiat/Uno, de cor azul, em cuja direção se 
encontrava a denunciada M., aguardando para dar fuga 
à dupla. 

Após o roubo, a vítima acionou a Polícia Militar, 
ocasião em que uma guarnição culminou por abordar o 
tal Fiat/Uno em um semáforo, verificando que o veículo 
era ocupado pelos denunciados, estando M. na direção 
do carro, ao passo que E. e T. ocupavam os bancos dos 
passageiros. Em poder dos denunciados, foi arrecadada 
a importância subtraída, a qual já havia sido dividida 
entre os envolvidos, estando cada qual com a parte do 
dinheiro roubado, verificando-se, outrossim, que, no inte-
rior do aludido automóvel, se achava a arma usada para 
intimidar a vítima. 

Os autores confessaram o envolvimento no roubo, 
admitindo que estavam previamente ajustados para a 
prática do assalto, sendo o trio, então, preso em flagrante 
delito, reconhecendo a vítima os dois homens que o 
assaltaram, T. e E., bem como o veículo Fiat/Uno, no qual 
ambos empreenderam fuga após o roubo. 

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz de 
Direito julgou procedente o pedido inicial, condenando 
os réus nas sanções do art. 157, §2º, I e II, do Código 
Penal, impondo a cada um deles a pena privativa de liber-
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dade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 
em regime prisional semiaberto, e ao pagamento de 
13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada 
dia-multa (f. 371/373). 

Os increpados foram pessoalmente intimados da r. 
sentença (f. 378, 379 e 380) e, irresignados, dois deles 
interpuseram recursos de apelação. 

Em suas razões, M. postula a desclassificação do 
delito para a modalidade tentada, ao argumento de, 
a despeito de ter participado do roubo, não ter prati-
cado nenhum tipo de violência contra a vítima, além de 
o dinheiro subtraído ter sido integralmente devolvido. 
Alternativamente, requer a redução das penas e abranda-
mento do regime (f. 396/397). 

T., por sua vez, pugna pela absolvição por 
ausência de provas sobre sua participação no evento. 
Subsidiariamente, pede a desclassificação para a moda-
lidade tentada, aplicação de pena mínima e substituição 
por restritivas de direitos (f. 409/412).

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões 
(f. 398/400 e 415/420).

Nesta Instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos 
recursos (f. 421/427). 

Conheço dos recursos, presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

A materialidade delitiva resultou comprovada pelo 
boletim de ocorrência (f. 14/18), auto de apreensão 
(f. 33) e termo de restituição (f. 34).

A autoria, de igual modo, restou inquestionavel-
mente comprovada, não apenas pelas confissões dos 
acusados, senão também pelo reconhecimento de E.S. 
e T.S. pela vítima, indivíduos que realmente estiveram no 
seu estabelecimento comercial, um para observar bem o 
local, e o outro, mediante grave ameaça ao proprietário, 
subtraiu da gaveta do caixa todo o dinheiro lá existente. 

Informou o ofendido E.R.C., no APFD, com muita 
convicção, que:

[...] por volta das 14:10 horas, o declarante encontrava-se 
em seu estabelecimento comercial, ‘Padaria C.’, [...] quando 
entrou um indivíduo, comprou um maço de cigarro e saiu; 
em seguida, chegou um outro indivíduo falando ao celular 
que se aproximou do declarante que estava no caixa e anun-
ciou um assalto, exibindo uma arma que parecia um revólver 
prateado; que o indivíduo exigiu que o declarante abrisse a 
gaveta da máquina registradora e ele mesmo retirou todo o 
dinheiro, cerca de cento e cinquenta reais; devido à grave 
ameaça da arma que ele portava o declarante não teve como 
reagir e deixou que ele pegasse o que quisesse; que o indi-
víduo deixou o estabelecimento correndo quando então o 
declarante saiu para a rua quando ainda pôde ver um veículo 
uno de cor escura evadindo; que uma pessoa que passava na 
rua no momento falou ao declarante que os dois envolvidos 
haviam entrado no veículo uno; que o declarante acionou 
uma viatura que passava pelo local que rastreamento e loca-
lizaram os indivíduos identificados por E.S. e T.S.M., os quais 
estavam no interior do veículo uno, cor azul, [...], conduzido 

por M.M.M.; que no interior do veículo foi localizada certa 
quantia em dinheiro bem como o canivete que teria sido a 
arma usada no roubo; que o declarante reconhece o condu-
zido E.S., alto, de trajes escuros, como sendo o indivíduo que 
praticou o roubo e que lhe exibiu a arma; que reconhece 
T.S.M. como sendo o indivíduo que entrou primeiro na padaria 
e comprou o cigarro somente para verificar o ambiente para 
o roubo; que quanto à conduzida M., que dirigia o veículo na 
fuga dos dois indivíduos, o declarante não a viu, não tendo 
como reconhecê-la como autora do roubo [...] (f. 05 - desta-
quei). 

O réu E.S., também no APFD, confessou livremente 
a sua conduta criminosa, deixando claro que o delito foi 
previamente arquitetado pelos três indivíduos: 

[...] nesta data, em companhia de seus conhecidos, M. e T., 
combinaram de praticar um roubo; que M. estava com um 
veículo Fiat Uno, cor azul, alugado; que ao passarem pela 
Avenida Água Branca depararam com uma padaria e deci-
diram que ali cometeriam o crime; que T. entrou primeiro na 
padaria e observou o local e saiu; que em seguida o decla-
rante entrou armado com um canivete, se aproximou do caixa 
e exigiu que a vítima abrisse a gaveta; que o declarante não 
chegou a tirar o canivete do bolso, somente colocou a mão 
dentro do bolso, mas não exibiu a arma; que o próprio decla-
rante retirou o dinheiro da gaveta da caixa registradora, 
cerca de cento e cinquenta reais; que M. aguardava na rua 
na condução do veículo Fiat Uno; que evadiram do local e 
dentro do veículo dividiram o dinheiro, tendo este ficado com 
quarenta reais; que foram apreendidos dois aparelhos celu-
lares, sendo um de marca LG e outro Nokia; que quanto a 
carteira de identidade encontrada pelos militares no inte-
rior do veículo, alega que não conhece a pessoa de H., que 
ele seria a pessoa que teria alugado o carro junto com M.; 
alega o declarante que trabalha como pintor e gesseiro e não 
precisa roubar, que foi um momento de fraqueza [...] (f. 07 
- destaquei). 

A ré M. também confessou o crime, apesar de ter 
afirmado que não concordava com o roubo. De todo 
modo, levou os parceiros ao local e lhes deu fuga, bem 
como recebeu parte do produto do crime (f. 08).

Declarações idênticas prestou o corréu T., indicando 
com clareza a prévia combinação deles para a prática 
do roubo na referida padaria, culminando por confessar 
livremente a sua participação nos fatos: 

[...] que o declarante entrou no estabelecimento e procurou 
por cigarros para observar o local; que em seguida E. entrou 
e anunciou o roubo, pegando o dinheiro do caixa; que tinha 
conhecimento que E. portava um canivete; que de posse do 
dinheiro evadiram no veículo conduzido por M.; que dividiram 
o dinheiro em três partes, tendo o declarante ficado com 
quarenta reais [...] (f. 09 - destaquei). 

Na instrução criminal, os réus mantiveram a mesma 
versão da fase indiciária, não deixando dúvidas de como 
tudo se deu (f. 333/338).

O vitimado E.R.C. também ratificou suas informa-
ções e, mais uma vez, em Juízo, reconheceu sem nenhuma 
hesitação os acusados E. e T. como os indivíduos que esti-
veram em seu estabelecimento comercial (f. 339).



312        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014

Incidente de insanidade 
mental - Instauração - Insurgência da defesa - 

Arquivamento - Acerto - Apelação - Descabimento - 
Decisão não terminativa - Supressão de instância - 

Recurso não conhecido

Ementa: Apelação criminal. Expediente que se insurge 
contra a instauração de incidente de insanidade mental. 
Arquivamento acertado. Descabimento de recurso. 
Inexistência de previsão legal. Decisão não terminativa. 
Ausência de interesse. Pretendida supressão de instância. 
Não conhecimento.

- O incidente de insanidade mental, a teor do art. 149, 
caput, do CPP, apenas será instaurado mediante ordem 
do juiz, sendo que eventual insurgência da defesa plei-
teando a utilização de exame realizado em data pretérita 
não pode ser tido como novo incidente.

- Se o “incidente do incidente” (impugnação inominada 
travestida de incidente), apresentado pela defesa, sem 
determinação do juízo, nem sequer possui previsão jurí-
dica, não merece, portanto, análise pelo Judiciário, quiçá 
um eventual recurso de apelação.

- A decisão que mantém a determinação da realização 
de novo exame de insanidade mental não põe fim à ação 
instaurada - pelo contrário, determina a produção de 
novas provas (o próprio exame) - e, portanto, não confi-
gura decisão terminativa, não podendo ensejar a interpo-
sição de recurso de apelação.

- Evidenciado que o pedido defensivo, reiterado em sede 
de apelação, não foi indeferido, em momento algum, 
pelo juiz primevo, inexiste interesse recursal.

- Este eg. Tribunal não pode determinar que o magis-
trado aplique uma ou outra conclusão pericial quando 
do julgamento de futura ação penal, sob pena de inde-
vida supressão de instância.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0313.13.024391-5/001 
- Comarca de Ipatinga - Apelante: M.A.S.F. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. CÁSSIO SALOMÉ 

Como se percebe, a confissão realizada sem erro 
ou coação constitui elemento extremamente valioso na 
formação do convencimento do julgador, sendo apta a 
lastrear um decreto condenatório, máxime quando corro-
borada pela palavra da vítima, que, sem hesitação, reco-
nheceu dois dos autores do crime, pela prova testemu-
nhal e, sobretudo, pela apreensão do dinheiro subtraído 
pelos três criminosos pouco depois do delito. 

Malgrado a clareza da prova, a nobre defesa 
técnica da ré M. visou minorar-lhe a situação no processo. 
Todavia, não há falar em participação de menor impor-
tância, pois M. foi essencial ao deslinde do crime. Afinal, 
alugou um carro com intenção de colocá-lo a serviço do 
crime; dirigiu-se ao local escolhido por todos; perma-
neceu dentro do veículo em local pouco mais afastado, 
enquanto os outros comparsas seguiram em direção à 
padaria; consumado o fato, ela lhes deu fuga imediata, 
e só foram abordados pela polícia porque parados num 
semáforo, não sem antes dividir o dinheiro. 

Também a participação de T. foi por demais inci-
siva. Sem dúvida, colaboração melhor do que esta para 
a realização de um roubo em uma padaria de pouco 
movimento é difícil de se encontrar. Decisiva a sua atitude 
de, primeiro, entrar no estabelecimento comercial, e, de 
modo simulado, adquirir um maço de cigarro, voltar à 
rua para noticiar ao executor que o local estava livre 
para o roubo. Mesmo não praticando a ostensiva grave 
ameaça, concorre de igual modo para o crime e por todo 
ele responde.

Outrossim, não há falar em tentativa, pois houve 
inequívoca inversão da posse (dinheiro do caixa para a 
posse dos réus), com tempo suficiente, inclusive, para 
divisão entre os três agentes. Ademais, foram abordados 
já longe do palco dos fatos.

Igualmente caracterizadas ambas as majorantes, 
pois o delito foi cometido em concurso de pessoas e com 
a utilização de uma arma branca, devidamente apreen-
dida pela polícia ainda na posse dos réus.

Quanto às penas, devem ser mantidas, no mínimo 
legal para todos, não podendo ser reduzidas nem com 
a inequívoca atenuante da confissão espontânea (orien-
tação da Súmula nº 231 do augusto STJ). 

Deve o regime ser mesmo o semiaberto, pois os 
réus são primários, e as penas ficaram entre quatro e oito 
anos de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do 
Código Penal.

Não há falar em substituição da pena corporal por 
restritivas, não só pelo quantum acima de quatro anos, 
mas pelo fato de o crime envolver violência e grave 
ameaça (art. 44 do Código Penal).

Isso posto, acompanho o parecer e nego provi-
mento aos recursos, mantendo, na íntegra, a r. sentença. 

Custas na forma da lei.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ e 
DOORGAL ANDRADA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .
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É o relatório.
Verifico que o presente recurso não pode ser conhe-

cido, uma vez que sua interposição é completamente irre-
gular (por diversos motivos).

Vejamos:
Inicialmente, esclareço que o expediente apresen-

tado pela defesa às f. 02/17 é completamente estranho 
ao ordenamento jurídico, não se tratando de incidente 
de insanidade mental que, a teor do art. 149, caput, do 
CPP, apenas será instaurado mediante ordem do juiz - 
“Quando houver dúvida sobre a integridade mental do 
acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento 
do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascen-
dente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja 
este submetido a exame médico-legal”.

Vislumbra-se que a petição apresentada pelos 
procuradores do ora apelante tratou de mera insur-
gência defensiva contra a determinação de instauração 
de incidente de insanidade mental pelo juízo, sob o argu-
mento de que já existia um laudo pericial lavrado 14 anos 
atrás - época dos fatos que estão sendo discutidos na 
ação penal (processo nº 0313.00.003141-6) -, que já 
havia concluído pela existência de anomalia mental do 
acusado (ora recorrente), o que afastava sua capacidade 
de autodeterminação.

Nesse contexto, é totalmente desarrazoada a instau-
ração de “incidente do incidente” (insurgência defensiva 
inominada “travestida” de incidente), até mesmo porque 
a decisão do Magistrado que determinou a instauração 
do novo e atual incidente não desafiava qualquer recurso.

Assim, o i. Magistrado a quo, considerando a 
nomenclatura dada pela defesa à petição de f. 02/07 
(repita-se, completamente estranha ao ordenamento 
jurídico) e verificando a existência de novo incidente já 
instaurado, entendeu, acertadamente, por arquivar o 
presente expediente (f. 35), esclarecendo, em sede de 
embargos de declaração (f. 71), que, mesmo conhe-
cedor da conclusão do exame realizado à época dos 
fatos, remanesce a necessidade de se conhecer a respeito 
da atual higidez mental do acusado, a fim de se apurar 
eventual medida de segurança a ser aplicada em caso de 
condenação. 

Dessa forma, a defesa interpôs o presente recurso, 
sem se ater a diversos pontos:

O primeiro: se o “incidente do incidente” (impug-
nação inominada travestida de incidente) apresentado 
por ela, sem determinação do Juízo, nem sequer possui 
previsão jurídica, não merece, portanto, análise pelo 
Judiciário, quiçá um eventual recurso de apelação.

O segundo: a decisão ora impugnada, que manteve 
a determinação da realização de novo exame de insani-
dade mental e, consequentemente, ordenou o arquiva-
mento da presente “insurgência”, não pôs fim à ação 
instaurada - pelo contrário, determinou a produção de 

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 
NÃO CONHECER DO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de junho de 2014. - Cássio 
Salomé - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Recurso de apelação inter-
posto por M.A.S.F. contra a decisão de f. 35, que deter-
minou o arquivamento do expediente que se insurgiu 
contra a instauração de incidente de insanidade mental 
atual em desfavor do apelante.

A inicial do presente expediente (nominado equi-
vocadamente como incidente de insanidade mental), 
f. 02/17, argumenta que, à época em que o delito em 
apuração na ação penal de nº 0313.00.003141-6 foi 
em tese praticado, já havia sido instaurado outro inci-
dente, da mesma espécie, que concluiu pela inimputabi-
lidade penal do mesmo (que foi denunciado, no mesmo 
intervalo de tempo, por diversos atos análogos, supos-
tamente praticados durante um “surto psicótico”). Assim, 
requereu a homologação daquele laudo pretérito (reali-
zado quatorze anos atrás), para que ele fosse conside-
rado pelo i. Magistrado quando da prolação da sentença.

Após determinado o arquivamento do feito pelo 
i. Juiz primevo, ao fundamento de que a realização de 
exame de sanidade mental do recorrente já foi ordenado 
pelo Juízo (f. 35), a defesa opôs embargos de decla-
ração, argumentando que o Magistrado deveria “decidir 
se acata ou não a coisa julgada material quanto à insa-
nidade mental” apurada à época dos fatos, entendimento 
este que teria sido adotado em outras quatro sentenças 
prolatadas àquela época.

O i. Juiz, então, esclareceu conhecer a existência 
daquele laudo realizado “há quase 14 (quatorze) anos”, 
deixando claro, contudo, a necessidade de se aferir a 
atual higidez mental do recorrente, a fim de se apurar 
eventual medida de segurança a ser aplicada em caso de 
condenação. 

As intimações foram regulares, f. 72 e 73.
Pleiteia o apelante, em razões de f. 79/111, preli-

minarmente, a realização de diversas diligências para a 
extração de cópias de feitos já extintos. No mérito, requer 
a reforma da decisão, para que seja determinado ao 
Juízo primevo que se confira “validade, eficácia e apli-
cabilidade” ao laudo pericial realizado há quatorze anos, 
homologando-o e aplicando-o definitivamente ao caso 
em apuração na ação penal de nº 0313.00.003141-6, 
desprezando o resultado do novo exame.

Em suas contrarrazões, f. 170/173-v., o Parquet 
pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 178/178-v., 
opinou pelo desprovimento do recurso.
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novas provas (o próprio exame) - e, portanto, não confi-
gurou decisão terminativa, não podendo ensejar a inter-
posição de recurso de apelação.

O terceiro: O próprio Juiz primevo, ao esclarecer as 
razões da instauração de novo incidente à f. 71, deixou 
claro que não desconhece a conclusão do exame reali-
zado à época dos fatos (14 anos atrás), sendo que a atual 
diligência (realização de novo exame) apenas foi deter-
minada por remanescer a necessidade de se conhecer a 
respeito da atual higidez mental do acusado, a fim de se 
apurar eventual medida de segurança a ser aplicada em 
caso de condenação - ou seja, ele mesmo já sinalizou 
a possibilidade de acolher a conclusão do laudo preté-
rito, inclusive sugerindo à defesa que tal questão fosse 
levada à discussão no bojo da ação penal em curso e 
em momento adequado (alegações finais). Portanto, o 
pedido defensivo não foi indeferido em momento algum, 
inexistindo interesse recursal.

O quarto: este eg. Tribunal não poderia determinar 
que o Magistrado aplicasse uma ou outra conclusão peri-
cial quando do julgamento de futura ação penal, sob 
pena de indevida supressão de instância.

Portanto, além do flagrante descabimento do recurso 
de apelação (seja em virtude da ausência de previsão 
legal do próprio expediente apresentado pela defesa às 
f. 02/17, seja pela inexistência de decisão terminativa), 
há, ainda, a falta de interesse recursal (considerando 
que o Juiz, em momento algum, afastou a aplicação do 
laudo pretérito, trazido pela defesa) e a própria impossibi-
lidade de se suprimir instância, determinando ao Julgador 
primevo uma ou outra forma de se decidir, motivos estes 
que impedem o conhecimento da presente impugnação. 

Ante o exposto, pelos diversos motivos acima escla-
recidos, não conheço do recurso.

Custas, pelo recorrente. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO e 
SÁLVIO CHAVES.  

Súmula - NÃO CONHECERAM DO RECURSO.

. . .

Unificação de penas - Eventuais benefícios no 
curso da execução da pena - Aquisição - Marco 

temporal - Lei de Execução Penal - Ausência 
de previsão expressa - Precedentes - Tribunais 
superiores - Uniformização de jurisprudência - 

Órgão especial - Matéria decidida - Termo inicial - 
Data do trânsito em julgado da nova condenação

Ementa: Agravo em execução. Unificação de penas. 
Termo inicial para cálculo de eventuais benefícios no 

curso da execução penal. Data do trânsito em julgado 
da nova condenação. Matéria decidida em incidente 
de uniformização de jurisprudência julgado pelo órgão 
especial deste Tribunal. Precedentes dos tribunais 
superiores. 

- Ocorrendo a unificação de penas, o marco inicial 
para contagem do prazo para efeitos de concessão dos 
benefícios previsto na Lei de Execução Penal deve ser a 
data do trânsito em julgado da nova condenação, como 
definido no incidente de uniformização de jurisprudência 
julgado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça e 
como tem decidido os Tribunais Superiores.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0231.12.044598-
7/001 - Comarca de Ribeirão das Neves - Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agravado: 
M.V.T.R. - Relator: DES. FORTUNA GRION

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014. - Fortuna 
Grion - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FORTUNA GRION - Trata-se de agravo em 
execução interposto pelo Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz de 
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de 
Ribeirão das Neves, que, ao unificar as penas impostas ao 
agravado, determinou, como termo inicial para aquisição 
de novos benefícios, a data do trânsito em julgado da 
sentença para o Ministério Público.

Em síntese, sustenta o recorrente que correta a 
decisão que unificou as penas impostas ao agravado e 
definiu o regime fechado para o cumprimento dessas. 
Todavia, equivocado o marco temporal definido pelo Juiz 
como termo inicial para a concessão de novos benefícios, 
isto é, a data do trânsito em julgado para o Ministério 
Público da última condenação imposta ao agravado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública 
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado a quo, em juízo de reexame, manteve 
a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do agravo.

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.
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Requer o agravante, como já dito, seja definida 
como marco inicial para a concessão de novos benefícios 
da Lei de Execução Penal ao agravado a data do trânsito 
em julgado da última condenação a ele imposta, ou seja, 
o dia 17.08.2012, e não a data do trânsito em julgado 
da sentença para o Ministério Público. 

Tenho que razão assiste ao recorrente, senão 
vejamos: 

No curso da execução penal, surgiu fato novo, ou 
seja, duas novas Guias de Execução Penal foram anexadas 
aos autos - f. 09 e 10 - referentes a condenações do 
agravado pela prática do delito de roubo.

Após a juntada das aludidas guias, o MM. Juiz da 
Vara de Execuções Penais unificou as penas impostas 
ao agravado, totalizando, assim, a pena de 12 anos, 3 
meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime 
inicial fechado.

Todavia, o Magistrado a quo determinou, como 
marco inicial para a concessão de novos benefícios 
ao recorrido, a data de 16.11.2010, ou seja, aquela 
referente ao trânsito em julgado da sentença para o 
Ministério Público.

Com efeito, o disposto no art. 111 da LEP, ao tratar 
do instituto da unificação das penas, não estabeleceu, 
de forma expressa, o termo inicial para a concessão de 
novos benefícios.

Entretanto, essa matéria encontra-se, hoje, 
pacificada nesta casa revisora, já que seu Órgão 
Especial, em incidente de uniformização de jurisprudência 
nº 10704.09.136730-7/002, definiu que o marco inicial 
para a aquisição dos benefícios da execução penal, 
quando houver unificação, é a data do trânsito em 
julgado da nova condenação.

Assim, após a discussão levada a efeito naquele 
Órgão Especial, não cabe mais a retroatividade da 
data-base para marco diverso do estabelecido por este 
TJMG. 

Veja-se a ementa do referido v. acórdão:

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 (Incidente de Uniformização de Jurisprudência - CR 
n° 1.0704.09.136730-7/002 - Rel. Des. Silas Vieira - j. em 
22.08.2012 - p. em 14.09.2012).

Aliás, esse é o posicionamento não só desta casa 
revisora, mas também dos Tribunais Superiores.

Habeas corpus. Execução penal. Superveniência de 
condenação. Unificação de penas. Alteração da data-base 
para a concessão de benefícios futuros. Termo a quo. Trânsito 
em julgado da nova condenação. - 1. Este Tribunal tem 
reiteradamente decidido que a data-base a ser considerada, 
para fins de aquisição de benefícios da execução penal, 

em razão da unificação de penas, é o dia do trânsito em 
julgado da nova condenação, não importando ter sido por 
fato anterior ou posterior ao início da execução penal. 2. 
Ordem parcialmente concedida para fixar a data do trânsito 
em julgado da nova sentença condenatória do paciente como 
marco interruptivo para a concessão de futuros benefícios da 
execução penal (HC 196957/MG. Rel. Min. Sebastião Reis 
Júnior. Órgão Julgador T6 - Sexta turma, j. em 14.02.2012, 
DJe de 27.02.2012).

Execução penal. Recurso especial. Superveniência de 
condenação. 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 
jurisprudência 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 novamente 
calculado com base na soma das penas restantes a serem 
cumpridas’ (HC 95.669/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta 
Turma, DJ de 18.08.08). 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 27.04.01). 3. Recurso especial provido para 
determinar que a alteração da data-base é o trânsito em 
julgado da nova condenação (REsp 1133977/RS, Relator: 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 15.03.2010).

Habeas corpus. Execução penal. Nova condenação por 
crime cometido durante o livramento condicional. Pedido 
de progressão de regime prisional. Marco inicial. Data do 
trânsito em julgado da nova condenação. Unificação das 
penas. Alteração dos prazos. Inexistência de constrangimento 
ilegal. - 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 
o marco interruptivo, em virtude da prática de novo delito, 
corresponde à data do trânsito em julgado da última 
condenação. Precedentes. 2. A unificação das execuções 
penais, quando não altera o requisito objetivo, propicia ao 
condenado permanecer no regime de cumprimento de pena 
em que se encontra, porém, altera o prazo para a concessão 
de novos benefícios, que passa a ser calculado a partir do 
somatório das reprimendas que restam a ser cumpridas. 
Precedentes. 3. Ordem denegada (HC 146.084/RS, Rel.ª 
Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 15.09.2011, DJe de 
10.10.2011).

Penal. Recurso especial. Execução. Nova condenação no 
curso da execução. Soma das penas. Data-base para novos 
benefícios. Trânsito em julgado. Recurso desprovido. - I. A 
jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que o 
marco inicial de contagem de novo prazo para a concessão 
de benefícios, nos casos de nova condenação no curso da 
execução, ainda que não tenha havido regressão de regime, 
é o trânsito em julgado do édito condenatório relativo ao 
novo delito, e não a data da soma das penas. II. Recurso 
desprovido (STJ, 5ª Turma, REsp n° 1223508/RS, Rel. Min. 
Gilson Dipp, v.u., j. em 05.05.2011, DJe de 27.05.2011).

Assim, não há mais espaço para posicio na-
mento diverso.

Posto isso, na esteira dos julgados supracitados 
e havendo trânsito em julgado da nova sentença 
condenatória para as partes, esse é marco interruptivo 
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previsão para a Turma Julgadora o fazer no julgamento 
do presente recurso, por ser medida inócua.

- Comprovada a materialidade e a presença de indícios 
satisfatórios de autoria, a confirmação da decisão de 
pronúncia é medida que se impõe.

- Não se desclassifica o delito de homicídio qualificado 
para o crime de lesão corporal seguida de morte quando 
não existem nos autos provas seguras de que o recorrente 
não tenha agido com animus necandi.

- Não havendo nos autos elementos que exclua a antijuri-
dicidade do delito por legítima defesa putativa e a culpa-
bilidade por inexigibilidade de conduta diversa, impos-
sível o acolhimento das teses defensivas.

- De acordo com entendimento sumulado por este 
Tribunal, a exclusão das qualificadoras somente ocor-
reria se manifestamente contrariassem a prova dos autos, 
porque, na fase sumariante, eventual dúvida reverte-se 
em favor da sociedade.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0707.12.029324-
6/001 - Comarca de Varginha - Recorrentes: K.A.S., 
J.C.S. - Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Vítimas: K.V.S., V.L.S.D., V.C.S. - Corréu: J.J.B. - 
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, em 
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 18 de junho de 2014. - Adilson 
Lamounier - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de dois 
recursos em sentido estrito interpostos por K.A.S. e J.C.S. 
da decisão de f. 573/581, por meio da qual o MM. Juiz 
de Direito sumariante pronunciou o recorrente K. nas 
sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 148, 
caput, c/c art. 211, todos do Código Penal, em relação 
à vítima A.M., e art. 121, § 2°, incisos II, III e IV, do CP 
contra a vítima V.C.S. e o recorrente J.C. nas sanções do 
art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do CP, em relação à vítima 
A.M. 

Em suas razões recursais de f. 626/637, requer a 
defesa de K. a desclassificação de sua conduta para o 
delito de lesão corporal seguida de morte, em razão da 
ausência de animus necandi, em relação ao crime prati-
cado contra a vítima A.M., e a impronúncia em relação ao 
delito praticado contra o ofendido V.C. Alternativamente, 
requer o afastamento das qualificadoras e a concessão 
do direito de recorrer em liberdade.

Homicídio qualificado - Recorrer em 
liberdade - Indeferimento - Prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria - 
Impronúncia - Inadmissibilidade - Desclassificação 

para o delito de lesão corporal seguida de 
morte - Impossibilidade - Inexigibilidade de 
conduta diversa e legítima defesa putativa - 

Ausência de provas suficientes - Qualificadoras 
mantidas por não serem manifestamente 

contrárias às provas dos autos

Ementa: Recurso em sentido estrito. Homicídios qualifi-
cados. Recorrer em liberdade. Indeferimento. Prova da 
materialidade e indícios suficientes de autoria. Impro-
núncia. Inadmissibilidade. Desclassificação para o delito 
de lesão corporal seguida de morte. Impossibilidade. 
Inexigibilidade de conduta diversa e legítima defesa 
putativa. Ausência de provas suficientes. Qualificadoras 
mantidas por não serem manifestamente contrárias às 
provas dos autos. Recursos conhecidos e desprovidos.

- A pretensão de recorrer em liberdade deve ser dirigida 
ao juiz de primeira instância, ou, em caso de ilegalidade 
da manutenção da prisão cautelar pelo juiz monocrático, 
ao Tribunal por meio de habeas corpus, não havendo 

para a concessão de novos benefícios da execução penal 
ao agravado.

Ademais, o aludido incidente de uniformização de 
jurisprudência definiu como marco a data do trânsito em 
julgado da condenação, e não a data em julgado da 
condenação para essa ou aquela parte. 

Portanto, tem-se que a sentença somente transitou 
em julgado, segundo a guia de f. 10, no dia 17.08.2012, 
razão pela qual esse é marco para a concessão de novos 
benefícios da execução penal ao recorrido.

Mercê de tais considerações, dou provimento ao 
recurso para reformar a decisão agravada e fixar, como 
marco inicial para efeitos de concessão ao agravado de 
novos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, a 
data do trânsito em julgado da nova condenação, ou 
seja, 17.08.2012, como consta da Guia de Execução 
Penal Definitiva de f. 10.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL e 
PAULO CÉZAR DIAS.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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com animus necandi, provocou a morte de sua ex-compa-
nheira A.M.R. e de seu pai V.C.S.

Narra, ainda, que o denunciado J.C.S., vulgo “XXX”, 
ora recorrente e J.J.B., vulgo “XXX”, agindo com identi-
dade de propósitos e com animus necandi, juntamente 
com K., causaram a morte da vítima A.M.R.

Segundo consta, o denunciado K., suspeitando 
de que a vítima A.M. houvesse feito “macumba” para 
separá-lo de sua atual companheira, de nome J.S.L., 
ligou para aquela, pedindo que fosse à sua casa buscar 
a filha K.

Relata que, na data de 20 de outubro, a vítima 
A.M. se deslocou da cidade de Campos Gerais até a resi-
dência de K., tendo este simulado que poderiam reatar 
o relacionamento, ocasião em que A.M. assumiu que 
havia realizado “macumba”, bem como havia colocado 
enxofre nas roupas e comida dele. Em seguida, K. passou 
a agredi-la com um ferro e a desferir chutes, trancando-a 
no banheiro, onde permaneceu durante a noite.

Na manhã seguinte, K. voltou a agredir A.M., 
passando o dia e parte da noite batendo nela, chegando 
a cortar parte de seu cabelo. Já no dia 22 de outubro, K. 
retirou toda a roupa da vítima e despejou enxofre na sua 
boca, bem como a obrigou a engolir um pedaço de sabo-
nete feito de enxofre, passando o dia todo a agredindo, 
com chute, socos e golpes desferidos com ferro.

Consta que, por volta das 3 da madrugada do dia 
23.10.2012, K., juntamente com J.C. e J., colocaram 
A.M. no interior do veículo GM/Corsa, que era condu-
zido por J., tendo eles comprado gasolina em um posto 
de combustível, e rumaram para a zona rural, próximo à 
BR 167.

Na zona rural, o denunciado J.C. amarrou a vítima 
A.M. com arame em uma árvore, enquanto os denun-
ciados K. e J. a seguravam. Em seguida, jogaram gaso-
lina na cabeça e no corpo de A., fazendo um caminho a 
sua volta e atearam um isqueiro aceso no caminho feito 
com líquido, provocando explosão e fogo no corpo da 
vítima, fugindo em seguida.

Ficou apurado que, pelo auxílio na prática delitiva, 
os denunciados J.C. e J. receberam pedras de crack de K.

Apurou-se, ainda, que K. voltou ao local do crime 
e, visando ocultar o cadáver da vítima, atirou-o em 
um ribeirão.

Narra, ainda, que, no dia 23 de outubro de 2012, 
K. passou a agredir seu pai V. com o capacete, desfe-
rindo também murro e chutes, bem como o queimou com 
isqueiro, pois este havia auxiliado A.M. na “macumba”, 
deixando que ela colocasse enxofre na comida de casa. 
K. continuou agredindo V. por todo dia posterior.

No dia 25 de outubro, K. continuou a agredir seu 
pai, ouvindo dele que realmente havia ajudado A.M. 
Contudo, K. colocou enxofre na cerveja de seu pai e 
obrigou-o a bebê-la. A vítima vomitou e gemeu durante 
toda a noite.

A defesa do recorrente J.C., por sua vez, requer, às 
f. 639/649, seja o acusado absolvido sumariamente, já 
que praticou o delito acobertado pela inexigibilidade de 
conduta diversa e/ou legítima defesa putativa. Subsidia-
riamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras e, 
ao final, requer seja concedido o direito de o acusado 
recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões de f. 650/663, requer o Parquet 
o conhecimento e desprovimento do recurso. 

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida 
(f. 664). 

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer lançado 
às f. 669/671, opina pelo conhecimento e desprovimento 
de ambos os recursos.

Os recorrentes foram intimados pessoalmente da 
sentença às f. 590/591 e f. 593/594.

Em suma, é o relatório.
Não há nulidade que vicie o feito ou questão que 

mereça apreciação de ofício.
Em relação ao pedido de recorrer em liberdade dos 

recorrentes, entendo que tecnicamente a matéria não 
comporta exame nesta via, uma vez que a suposta ilega-
lidade da prisão cautelar deveria ter sido questionada 
perante este Tribunal por meio de habeas corpus.

Contudo, tendo em vista que subsiste o interesse 
defensivo, diante da possibilidade de interposição de 
outros recursos, passo a analisar o pedido.

Os pressupostos do art. 312 do Código de Processo 
Penal se fazem efetivamente presentes no caso em apreço, 
na forma da garantia da ordem pública.

Os crimes em tese praticados pelos recorrentes se 
revelam de especial e concreta gravidade, o que, indu-
bitavelmente, compromete o meio social, o que autoriza 
a custódia cautelar, a fim de se evitar a repetição do ato 
nocivo censurável e, com isso, garantir a ordem pública.

Desse modo, a manutenção da prisão dos recor-
rentes não representa uma afronta ao princípio constitu-
cional da presunção de inocência, mas, sim, medida em 
proveito da sociedade.

E, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo, à f. 581, 
não surgiu qualquer situação nova que modificasse a 
decisão que gerou a prisão preventiva dos acusados.

Assim, indefiro o pedido de recorrer em liberdade 
dos recorrentes.

Conforme já narrado, verifico que o recorrente K. 
foi pronunciado nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, 
III e IV, c/c art. 148, caput, c/c art. 211, do Código Penal, 
em relação à vítima A.M. e art. 121, § 2°, incisos II, III e 
IV, do CP contra a vítima V.C.S. e o recorrente J.C. nas 
sanções do art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do CP, relação 
à vítima A.M. 

Narra a denúncia que, no dia 23 de outubro de 
2012, em horário incerto, na residência localizada na 
[...], no Parque Rinaldi, na Comarca de Varginha, o 
denunciado K.A.S., ora recorrente, vulgo “XXX”, agindo 
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sido A.M. a responsável por colocar enxofre na bebida da 
casa, chamou a mesma para buscar K.; que A.M. se negou 
a levar K. embora, dizendo que ficaria na casa, uma vez que 
já tinha sua mulher J., a qual residia com o declarante há 
seis meses; que declara ter agredido A.M. a fim de retirar da 
mesma a confissão de que foi ela a autora da “macumba” 
contra o declarante e sua família; que, quanto às agressões 
da segunda-feira, A.M. dormiu na cama de sua tia V.L.; que o 
sangue que está na cama é de A.M., assim como na parede 
do banheiro; que as roupas encontradas próximas à galinha 
morta, o declarante não sabe dizer de quem é, mas acredita 
ser de A.M.; perguntado se forçou A.M. a ingerir enxofre que 
estava em uma garrafa branca, respondeu: que não forçou 
ninguém a beber e não viu A.M. bebendo; que agrediu A.M. 
com tapas, chutes e murros, até que ela confessasse; pergun-
tado se as agressões causaram alguma fratura em A.M., tais 
como dentes ou costela fraturada; respondeu que não; que 
o declarante desconhece o teor da carta escrita por A.M.; 
que A.M. acabou confessando verbalmente na presença de 
J., do pai do declarante, de V.L., de H. e J., vulgo B., bem 
como confessou por telefone para sua mãe M.L. e sua Irma 
M.N. que foi ela quem colocou enxofre na comida da família; 
perguntado, respondeu: que H. presenciou A.M. machucada; 
perguntado se no momento em que agredia A.M., sua tia 
V.L. tentou impedir, respondeu: que sim “mas eu falei para 
ela não ter dó” e mesmo assim sua tia ficou com dó e deixou 
ela dormir em sua cama, demonstrando como era uma 
ótima pessoa; que com a notícia de que sua tia estava em 
estado grave e internada no CTI, o declarante ficou “comple-
tamente doido e transtornado”, conforme se expressa; que 
na mesma noite em que a tia do declarante foi internada, 
foi até o Hospital juntamente com “T.” e J., sendo que levou 
A.M. consigo; que, perguntado, respondeu: que B., proprie-
tário do veículo corsa, foi conduzindo o veículo, o declarante 
foi no banco da frente de carona; A.M. foi sentada atrás do 
B. e T. foi sentado ao lado direito de A.M., atrás do decla-
rante; que ao chegar no hospital para levar o chinelo para 
sua namorada J., tomou ciência do gravíssimo estado de 
saúde de sua tia; que a partir desse momento reserva-se no 
direito permanecer calado e não responder a nenhuma outra 
pergunta, pois nega participação no homicídio de A.M. [...] 
(f. 115/116). 

[...] não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; 
confirma as declarações prestadas na fase policial às 
f. 115/1196, que lhe foram lidas; na ocasião dos fatos, A.M. 
frequentava a casa do interrogando a cada 15 dias; que 
bebia cerveja e cerca de três garrafas de 600 ml de pinga por 
dia; a tia do interrogando bebia muita pinga e cerveja, mas 
menos um pouco que o interrogando e a vítima V., tomava 
apenas cerveja; o interrogando nunca fez estoque de bebidas 
em casa e só comprava quando tinha dinheiro e quando 
os amigos ajudavam; perguntado se deseja esclarecer algo 
sobre a morte de V. e A.M., respondeu que ‘para mim foi 
A.M. que envenenou todo mundo’; o interrogando agrediu 
a vítima V., dias antes de sua morte, mas o interrogando foi 
preso e liberado; depois que saiu da cadeia não praticou 
qualquer agressão contra V.; perguntado sobre a morte de 
A.M., disse que nada tem a dizer, disse que ‘somente eu e 
J. estávamos fumando pedra dentro do carro’; descobriu o 
enxofre mexendo nas coisas de A.M. nos dias em que ela 
esteve na casa do interrogando, antes do óbito dela; A.M. nos 
dias que ela esteve na casa do interrogando, antes do óbito 
dela; A.M. teria colocado o enxofre na garrafa de pinga que o 
interrogando bebia e acredita que também na cerveja de seu 
pai, bem como na comida de toda a família; A.M. também 

No dia seguinte, uma assistente social foi até a resi-
dência de K. comunicar a morte da tia V.L., que com ele 
morava e estava hospitalizada no Hospital Bom Pastor, 
tendo encontrado somente J. (companheira de K.). Ao 
entrarem no quarto de V., para pegar um documento de 
V.L., verificaram que ele estava morto.

Relata que o motivo do crime foi fútil, uma vez que 
está relacionado ao fato de o denunciado K. descobrir 
que A.M. havia feito “macumba” para ele, tendo seu pai 
a ajudado.

Quanto aos denunciados J.C. e J., a motivação 
foi torpe, já que concorreram para a morte da vítima 
A.M., visando receber de K., como forma de pagamento, 
pedras de crack. 

A forma como os denunciados executaram o delito, 
ateando fogo à vítima A.M., ainda viva, impingiu-lhe 
intenso sofrimento, revelou extrema crueldade. Também 
com relação à vítima V., o denunciado agiu com extrema 
crueldade, pois, além de agredi-lo incessantemente, 
obrigou-o a ingerir enxofre.

Verifica-se, ainda, que o denunciado atraiu a vítima 
A.M. para Varginha e, após agredi-la por dias, contou 
com a colaboração dos demais denunciados para 
executá-la, assim, dificultando a sua defesa.

A materialidade dos crimes praticados contra A.M. 
e V.C. está demonstrada, dentre outras provas, pelo Auto 
de Apreensão de f. 37/39, Exame do Local de f. 133/146, 
Laudo de Vistoria de f. 156/159, Laudos Periciais de 
f. 393/396, 399/403 e 456/466 e Auto de Corpo de 
Delito de f. 447/448.

Os indícios de autoria, de igual forma, encon-
tram-se suficientemente presentes.

Veja-se que o recorrente K.A.S., nas oportunidades 
em que foi ouvido, confessou apenas ter agredido as 
vítimas A.M. e V.C.:

[...] que o declarante e A.M. brigavam muito, motivo pelo 
qual resolveu por um fim à relação; que começou um curto 
relacionamento com uma outra mulher chamada G. e, após 
a separação, conheceu outra mulher chamada J.S.L., com 
quem permaneceu pelos último seis meses; que quando sua 
filha completou cinco meses de idade, o declarante foi até 
Campos Gerais e pegou a criança para cuidar, uma vez que 
A.M. costumava sair com ela “no vento”, causando pneu-
monia; que A.M. frenquentava a casa do declarante com a 
desculpa de visitar sua filha, mas na verdade era para ver 
o declarante, mas, ao ver seu relacionamento sadio com 
J., passou a ter um ciúme incontrolável e começou a fazer 
‘macumbas’ para separá-los; que há um mês o declarante 
começou a sentir enxofre saindo do seu corpo, assim como 
do corpo de seu pai e sua tia; que sabe tratar-se de enxofre, 
uma vez que viu a embalagem em sua residência; que na 
embalagem havia o desenho de uma caveira dizendo que 
aquela substância fazia “secar até a morte”; que na semana 
passada, no dia 22.10.2012, o declarante estava consu-
mindo pinga na companhia de sua tia V.L.S., quando ela 
começou a se retorcer e passar mal, momento em que H., 
morador, ajudou a socorrer sua tia; que levaram V.L. para 
o Hospital Bom Pastor; que no dia 21.10.2012, antes de 
sua tia passar mal, devido às desconfianças que tinha de ter 
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que foi pego na residência de K.; que foi o declarante quem 
amarrou A.M., sendo que ela estava sendo segurada por B. 
e K.; que o declarante abriu o litro de gasolina, jogou gaso-
lina na cabeça dela, pelo resto do corpo e fez um caminho 
a sua volta; que A.M. em nenhum momento gritou ou pediu 
ajuda, mas tem a certeza de ela estava viva e lúcida; que 
em seguida, acendeu com um isqueiro o caminho feito com 
gasolina; que foi muito rápido, ‘nem deu tempo dela gritar’; 
que o fogo fez ‘vuum’ (barulho de explosão), ‘aí a gente 
entrou correndo no carro e foi embora’; que se recorda que 
deixou a garrafa de gasolina caída no chão; que não sabe 
dizer sobre a garrafa de gasolina encontrada na casa de K.; 
que após os fatos, deixaram K. em casa e posteriormente B. 
deixou o declarante em sua residência; que depois de dois 
dias, o declarante foi até a residência de K. sozinho, onde 
confirmou o que havia ocorrido a J., a qual demonstrou ter 
gostado da morte de A.M., porém não se lembra da sua exata 
reação, pois ao perceber que K. já havia contado o ocorrido 
e ainda pediu que o declarante confirmasse os fatos a ela, 
pensou ‘essa mulher vai dar mio’, referindo-se a caguetar o 
ocorrido [...] (f. 119/120).

[...] são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; não 
confirma as declarações na fase policial às f. 112/120, que 
lhe foram lidas; que foi torturado na delegacia pelos policiais 
Wilmann e Tiago, que ‘colocaram plásticos na minha cara e 
bateram na minha cara’; que num dado momento fingiu que 
desmaiou e ai eles começaram ‘a me chutar’; que o delegado 
chegou na sala e eles pararam de bater e começou com o 
interrogatório; ‘a garrafa pet com gasolina já estava no carro 
desde a hora que encontrei o B.’; o interrogando encontrou 
o B. no bairro de Fátima e em seguida foram para a casa do 
K. fumar droga; na casa de K. tinha uma garrafa de pinga 
e o interrogando começou a beber; K. não queria que A.M. 
ficasse na casa, com medo de ela fazer algum mal para a 
filha; o interrogando teve a idéia de sair ‘para as quebradas’ 
para fumarem crack; o interrogando teve a idéia de levar 
A.M. e a abandonarem em algum lugar; por causa da tia 
de K., que A.M. afirmou que havia envenenado com enxofre; 
que chegaram a um local para fumarem a droga quando 
A.M. começou a dizer que o interrogando ia morrer por que 
tinha bebido da pinga com enxofre e ficou repetindo estas 
palavras; o interrogando deu mais uma fumada no crack e 
começou a ter alucinações; quando pegou o vidro com a 
gasolina e tirou A.M. do carro e a conduziu para um lugar 
distante do veículo; chegando no local o interrogando bateu 
com a cabeça de A.M. numa arvore e em seguida a amarrou 
com um arame que achou no local; A.M. estava desmaiada 
e o interrogando derramou parte da gasolina pelo corpo e 
cabeça da vítima, seguindo com um trilho; em seguida, riscou 
um isqueiro; não sabe quem retornou ao local e tirou o corpo 
da vítima da árvore [...] (f. 364/365).

Cumpre ressaltar que o policial civil Tiago Isaac 
da Silva, em seu depoimento prestado em juízo, escla-
receu que o recorrente K. indicou o local onde o corpo da 
vítima A.M. teria sido queimado (f. 353/354).

Já o policial civil Wilman Teixeira Júnior, sob o crivo 
do contraditório, informou que ambos os recorrentes, 
durante conversa informal, confessaram toda a dinâmica 
dos fatos narrados na denúncia (f. 352).

Importante salientar, ainda, que realizado Exame de 
Corpo de Delito, não foi constatado qualquer sinal de 
tortura no acusado J.C. (f. 129), e, em K., foi apresentada 

ingeria bebida alcoólica, mas muito pouco e se alimentava 
da mesma comida da família; quem fazia a comida era a 
J. e todos comiam referido alimento [...] o veículo em que 
o interrogando fumou crack com J. era um corsa; o veículo 
estava com J., mas o interrogando não sabe se era dele; a 
garrafa em que A. colocou o enxofre era uma garrafa de 
cerveja de 600ml, que o interrogando utilizava para beber 
a pinga [...] durante as agressões na casa, a residência ficou 
sempre aberta e A.M. poderia ter fugido na hora que bem 
quisesse; passaram mal na residência; o interrogando, seu 
pai, sua tia, J. e posteriormente ficou sabendo que sua filha 
não passou mal porque descobriu que leite anula o efeito do 
enxofre; que, depois que levaram A.M., não voltou ao local 
do episódio; não sabe dizer como foram parar naquele refe-
rido local; o interrogando disse para A.M. que na casa ela 
não iria ficar, com medo de que ela causasse algum mal para 
seu pai e sua filha, sendo que naquele momento A.M. quis ir; 
quando chegaram ao local, o interrogando estava transtor-
nado e só pensava na tia, que estava internada; quem tirou 
A.M. foi o acusado “T.”; não saiu do carro porque estava 
com depressão, ‘porque crack causa depressão’ [...] (f. 361).

Já o recorrente J.C.S., apesar de não ter confir-
mado em juízo as declarações prestadas na fase extra-
judicial, alegando ter sido torturado na Delegacia de 
Polícia, confessou, em ambas as oportunidades, a 
prática do delito pelo qual foi pronunciado. Vejamos os 
seus depoimentos:

[...] que chegando na residência de K., conversaram um 
pouco, sendo que o declarante viu que A.M. possuía lesões 
na perna, no braço e o cabelo estava cortado; que A.M. 
dizia o tempo todo em ‘macumbaria e envenenar’; que disse 
ainda que se não conseguisse envenenar o declarante, ela 
faria um ‘trabalho’ em cima dele também; perguntado se em 
algum momento A.M. pediu ajuda ao declarante ou a B., 
respondeu: que não, ‘ela era fria e estava com maldade’; 
que K. sugeriu que compassem gasolina para atear fogo em 
A.M. e, em troca, deixou que o declarante fumasse ‘umas 
três pedras de crack e tomasse umas pingas’, conforme se 
expressa; que aceitaram comprar gasolina e atear fogo em 
A.M.; que saiu juntamente com B. da casa de K. e passaram 
no posto de gasolina existente no centro da cidade, em frente 
à lanchonete Canguroo’s e o ponto de ônibus central; que 
colocaram gasolina no carro de B. e depois a despejaram 
em uma garrafa pet com capacidade para dois litros; que 
voltaram para a casa de K. e pegaram ele e A.M., colocaram 
a vítima no veículo de B., sendo que o declarante foi sentado 
no banco de trás ao lado direito de A.M., ou seja, A.M. foi 
sentada atrás do condutor B.; que foram até o Hospital Bom 
Pastor para levar um chinelo para J.; perguntado se deram 
cigarro a A.M. para fumar no interior do veículo, respondeu: 
que sim, é verdade’; que A.M. fumou enquanto K. foi levar o 
chinelo a J.; que saindo de lá, foram direto para o local do 
crime; que K. sugeriu que levassem A.M. para o Lagamar, 
porém pediu sugestão para B., uma vez que este era o 
condutor do veículo; que esclarece que em todo momento 
todos estavam cientes que iriam matar A.M. queimada; que o 
declarante disse a A.M. que ela iria morrer, ‘mas ela só falava 
em macumba’; que então B. conduziu o carro até o local do 
crime; que no local, ‘era tanta adrenalina, pavor’ que não 
sabe descrever quem encontrou aquele local, ou seja, se 
foi K. ou B. que disse ser o local ideal; que todos desceram 
do carro, passaram por baixo de uma cerca, próximo a um 
bambuzal e amarram A.M. em uma árvore grossa com arame 
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apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento 
em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no 
mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele 
agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, neces-
sitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, 
do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi 
assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar 
seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação 
merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, 
voltado à extirpação da vida humana.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

Agravo regimental. Recurso especial. Penal e processo penal. 
Tribunal do júri. Tentativa de homicídio. Desclassificação. 
Limites da sentença de pronúncia. Existência de elementos de 
configuração do crime contra a vida. Verificação do animus 
necandi. Invasão da competência do tribunal popular. - 1. 
A desclassificação da infração penal de homicídio tentado 
qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se 
nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. 
Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante 
para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, 
sob pena de desrespeito à competência ditada pela Consti-
tuição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido 
(STJ. AgRg no AgRg no REsp 1313940/SP, Rel.ª Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 23.04.2013, DJe 
de 30.04.2013).

Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclas-
sificação para o delito de lesão corporal ou reconhecimento 
da legítima defesa. Descabimento. Qualificadoras. Decote. 
Inviabilidade. Recurso desprovido. - 1. Não restando cabal-
mente demonstrada nos autos a alegada legítima defesa 
ou ausência de animus necandi, de rigor a manutenção da 
decisão de pronúncia, ficando o exame mais acurado do 
conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença. 2. Na 
fase de pronúncia, o decote das qualificadoras será possível 
somente quando restar estampado no caderno probatório 
a manifesta improcedência delas, do contrário, devem ser 
mantidas para futura análise pelo Tribunal do Júri (TJMG. 
Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.08.979603-1/001, 
Rel. Des. Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, j. em 
02.04.2013, publ. em 10.04.2013).

Portanto, em razão de não ser necessário juízo de 
certeza sobre o animus necandi na conduta do recorrente 
K. nesta fase do procedimento, na qual bastam meros 
indícios nesse sentido, fica preservada a competência do 
Tribunal do Júri para analisar o mérito da ação penal.

Quanto ao delito praticado por K. contra o seu 
genitor V.C.S., compreendo que estão devidamente 
presentes os indícios de autoria, embora teria a defesa do 
recorrente postulado pela sua impronúncia.

Extrai-se dos autos que K. confessou ter agredido 
o seu pai, e o Auto de Corpo de Delito de f. 44/448 
concluiu que a causa do óbito da vítima foi politrauma-
tismo, descrevendo variadas lesões, equimoses, fraturas e 
feridas em seu corpo.

A ex-companheira de K., J.S.L., relatou as seguintes 
agressões praticadas pelo recorrente contra o seu pai:

K. começou a brigar com seu pai, V., agredindo-o com ‘capa-
cetadas, murros, chutes, queimaduras com isqueiro’, uma 

queimadura (f. 127), o que denota ter relação com o fato 
de ter se ferido ao atear fogo contra a vítima A.M.

Desse modo, há indícios suficientes de autoria a 
permitirem a pronúncia dos recorrentes, pois nesta fase 
não se exige prova plena da autoria, julgamento este que 
ficará ao encargo do Conselho de Sentença.

Sobre a decisão de pronúncia, leciona Eugênio 
Pacelli de Oliveira (Curso de processo penal, 2009, 
p. 647):

Pronuncia-se alguém quando ao exame do material proba-
tório levado aos autos se pode verificar a demonstração 
da provável existência de um crime doloso contra a vida, 
bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de 
pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de 
provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação 
à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto 
ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de 
elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, 
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. 
É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente 
deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.

Logo, essa primeira fase constitui mero juízo de 
admissibilidade da acusação, e, para que se sustente, 
não é necessário prova incontroversa, mas apenas a 
existência de indícios suficientes de autoria e prova da 
materialidade a respaldar as incriminações contidas na 
denúncia. 

Por conseguinte, passo a analisar as teses defensivas.
Pleiteia a defesa de K. a desclassificação de sua 

conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte, 
em razão da ausência de animus necandi em relação ao 
crime praticado contra a vítima A.M., o que não entendo 
ser cabível.

Isso porque, na incerteza sobre o elemento anímico, 
basta ao juiz sumariante convencer-se da existência do 
fato típico, que, no presente caso, restou comprovada 
pelas mesmas razões acima expostas.

As provas colhidas até o momento não se caracte-
rizam como incontroversas a ponto de esclarecer se o K. 
agiu ou não com intenção de matar A.M., motivo pelo 
qual a questão deve ser submetida ao júri popular.

Destaca-se que o próprio recorrente confessou ter 
agredido A.M., e, pelos demais depoimentos colhidos, há 
indícios de que juntamente com o corréu J.C. ateou fogo 
na ofendida, o que afasta qualquer intenção de apenas 
lesioná-la.

Sobre o tema, ensina Guilherme de Souza 
Nucci (Código de processo penal comentado, 2011, 
p. 807-808):

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja 
denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, 
em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime 
diverso daquele previsto no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio 
doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou 
auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não 
pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucio-
nais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para 
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vítima, extraindo-se dos depoimentos testemunhais suficientes 
indícios a autorizarem sua submissão ao Tribunal Popular 
(Recurso em Sentido Estrito nº 1.0672.06.216207-4/001, 
Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. em 
11.12.2013, publ. em 10.01.2014). 

Sobre a alegação de que o recorrente J.C. teria, 
sob o pálio da legítima defesa putativa, repelido injusta 
e atual agressão, saliento que, em análise do conjunto 
probatório colacionado, não há como se extrair um juízo 
pleno de certeza acerca da incidência da excludente, nem 
do preenchimento de todos os seus requisitos, tampouco 
da caracterização de uma situação de fato capaz de levar 
o acusado a supor, ainda que minimamente, que seria 
injustamente agredido por A.M.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

Recurso em sentido estrito. Legítima defesa putativa que 
não se apresenta de plano. Absolvição sumária. Impossibi-
lidade. Qualificadoras. Manutenção. - Somente é cabível o 
acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo 
na excludente de ilicitude da legítima defesa putativa, 
quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de 
maneira inequívoca. - Apenas a qualificadora que se apre-
sentar manifestamente improcedente deve ser decotada da 
decisão de pronúncia. Improvimento do recurso que se impõe 
(Recurso em Sentido Estrito 1.0512.07.046649-9/003, Rel. 
Des. Antônio Carlos Cruvinel, 3ª Câmara Criminal, j. em 
24.09.2013, publ. em 03.10.2013).

Ambos os recorrentes alegam ainda que as qualifi-
cadoras são manifestamente improcedentes, devendo ser 
afastadas, o que entendo não ser cabível.

Em relação aos delitos de homicídio praticado 
contra a vítima A.M. e V.C., o recorrente K. incorreu nas 
qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e mediante 
recurso que dificultou a defesa da vítima. Já o recorrente 
J.C., quanto à prática de homicídio contra A.M., incorreu 
nas qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e mediante 
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao motivo fútil, móvel dos delitos perpe-
trados por K., assim é resumido por Rogério Greco (Curso 
de Direito Penal, 2005, vol. II, p. 186): aquele em que 
há um abismo entre a motivação e o comportamento 
extremo levado a efeito pelo agente.

Desse modo, vislumbra-se dos autos que K. praticou 
o crime em razão de uma suposta “macumba” realizada 
por A.M. para separá-lo de sua atual companheira e em 
virtude de seu pai, V.C., ter auxiliado A.M. em sua prática, 
o que denota a futilidade da motivação dos delitos.

O emprego de meio cruel é aquele que: aumenta 
inutilmente o sofrimento da vítima, ou revela uma bruta-
lidade fora do comum ou em contraste com o mais 
elementar sentimento de piedade (Exposição de Motivos 
da Parte Especial do Código Penal, item 38).

Assim, extrai-se dos elementos até então colhidos 
que os recorrentes K. e J.C. atearam fogo em A.M. 
ainda viva, o que indica a crueldade de ambos. E restou 
demonstrado ainda nos autos a crueldade de K. contra o 

vez que V., juntamente com A.M., havia colocado enxofre 
na comida da casa, naquela época, sendo que K. desco-
briu que seu pai auxiliou A.M.; que as agressões continuaram 
durante a quarta-feira; que o capacete apreendido e apre-
sentado à depoente foi usado para agredir seu pai bem como 
com manchas de sangue foi colocado em sua boca para 
evitar seus gritos enquanto apanhava e era queimado; que 
na quinta-feira, a depoente ouviu V. confessando que havia 
colocado enxofre na comida, momento em que ele disse: ‘me 
desculpa meu filho, então eu vou pegar e vou beber também 
esse veneno’; que K. colocou enxofre na cerveja de seu pai; 
que ‘aí ele ficou só gemendo depois’ [...]” (f. 11/15).

[...] confirma as declarações prestadas na fase policial às 
f. 11/14 [...] (f. 355/356).

Desse modo, a manutenção da pronúncia de K. 
quanto ao delito de homicídio praticado contra V.C.S. é 
medida que se impõe.

Por conseguinte, não há que o recorrente J.C. 
praticou o delito contra A.M. acobertado  pela excludente 
da culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

Sobre o tema, ensina o doutrinador Luiz Regis Prado: 

Há casos em que se acha fortemente atenuada a possibi-
lidade de agir conforme a norma. Daí, a inexigibilidade 
de comportamento de acordo com o direito. Trata-se do 
elemento volitivo da reprovabilidade, consistente na exigibili-
dade da obediência à norma. Para que a ação do agente seja 
reprovável, é indispensável que se lhe possa exigir comporta-
mento diverso do que teve. Isso significa que o conteúdo da 
reprovabilidade repousa no fato de que o autor devia e podia 
adotar uma resolução de vontade de acordo com o ordena-
mento jurídico e não uma decisão voluntária ilícita (Curso de 
direito penal brasileiro - parte geral, 2. ed, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. p. 276).

Pela prova colhida, pode-se concluir não ser impos-
sível exigir ao recorrente conduta diversa da escolhida, 
uma vez que não restou comprovada qualquer ameaça 
praticada por A.M., de modo a o acusado buscar salva-
guardar sua vida e família, como alegou.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal 
de Justiça:

Recurso em sentido estrito. Decisão de pronúncia. Tentativa 
de homicídio. Materialidade comprovada. Indícios de autoria. 
Inexigibilidade de conduta diversa. Excludente de culpabili-
dade indemonstrada de forma cabal. Matéria de competência 
do tribunal do júri. In dubio pro societate. Qualificadora rela-
tiva à adoção de recurso a dificultar a defesa da vítima. Afas-
tamento. Inviabilidade. Recurso improvido. - I - Lastreando-se 
a decisão de pronúncia em indícios de autoria e prova irre-
futável de materialidade, basta ao Juiz externar as razões de 
seu convencimento para submeter o recorrente a julgamento 
pelo Tribunal do Júri, afigurando-se preponderante nesta fase 
processual o aforismo in dubio pro societate. II - A absolvição 
sumária do recorrente, pautada no reconhecimento de exclu-
dente de culpabilidade, somente deve ser deliberada se as 
provas carreadas aos autos afigurarem-se absolutamente 
conclusivas a este respeito. III - Consoante orientação contida 
na Súmula n. 64 de lavra deste Sodalício, ao Tribunal do Júri 
cabe maiores perquirições quanto à incidência da qualifica-
dora relativa à adoção de recurso a dificultar a defesa da 



322        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 239-332, abr./jun. 2014

Pena - Fixação - Existência de mais 
de uma condenação transitada em 

julgado - Consideração - Maus antecedentes 
e reincidência - Exasperação na primeira 
e na segunda fase de fixação da pena - 

Possibilidade - Súmula 241 do Superior Tribunal 
de Justiça - Não contrariedade - Bis in 

idem - Inocorrência - Voto vencido

Ementa: Embargos infringentes. Acusado que ostenta 
mais de uma condenação transitada em julgado. 
Consideração de maus antecedentes e reincidência. Bis 
in idem. Não ocorrência.

- Não há falar em bis in idem pela consideração dos maus 
antecedentes na fixação das penas-base e reconhecimento 
da agravante da reincidência na segunda fase da dosi-
metria, quando a certidão de antecedentes do acusado 
contém quatro condenações transitadas em julgado, 
servindo uma para reconhecimento da reincidência e as 
outras para configuração dos maus antecedentes.

Rejeição dos embargos é medida que se impõe.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 
1.0024.13.046917-4/002 - Comarca de Belo Horizonte 
- Embargante: P.R.G.M. - Embargado: 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 REJEITAR OS 
EMBARGOS INFRINGENTES, POR MAIORIA.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2014. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Trata-se de 
embargos infringentes opostos por P.R.G.M., em face do 
acórdão de f. 235/242-v., que deu parcial provimento 
aos recursos, vencido parcialmente o Relator.

Às f. 245/251, pleiteia-se prevaleça o voto minori-
tário proferido pelo i. Desembargador Antônio Armando 
dos Anjos, para que sejam reduzidas as penas, haja vista 
que a reincidência fora valorada na primeira e segunda 
fases da fixação das penas, ocorrendo bis in idem.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, 
conhece-se do recurso.

A pretensão de resgate do voto minoritário não 
merece ser acolhida.

seu genitor, ao agredi-lo incessantemente, obrigando-o a 
consumir enxofre, o que conduziu à morte.

Sobre a qualificadora relativa ao recurso que 
dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, 
leciona Guilherme de Souza Nucci (Código penal comen-
tado, 2010, p. 614-615):

34. Outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa 
da vítima: ao generalizar, fornecendo de antemão os exem-
plos, deixa a lei penal bem claro que o objetivo desta quali-
ficadora é punir mais severamente o agente que, covarde-
mente, mata o ofendido. Traindo-o, emboscando-o ou ocul-
tando suas verdadeiras intenções, está prejudicando ou impe-
dindo qualquer reação de sua parte, que se torna presa fácil. 
Entretanto, há possibilidade de surgirem outros aspectos 
dessa modalidade pusilânime de agir, o que permite o 
encaixe na figura genérica. Exemplo disso seria atacar quem 
está dormindo ou embriagado. [...] A surpresa na agressão é 
fator diferencial, que se deve buscar.

Com efeito, constata-se que a vítima A.M. foi 
atraída para a cidade Varginha, a fim de que pudesse K., 
com o auxílio de J.C. executasse a ofendida. E a defesa 
da vítima V.C. foi dificultada, uma vez que K. aproveitou 
de sua vantagem física para agredi-lo, levando-o a óbito.

Por fim, quanto à motivação torpe do crime prati-
cado por J.C., esta se deu em razão de receber pedras de 
crack para praticar o delito contra A.M.

A definição do que seja torpe é assim apresentada 
por Júlio Fabrini Mirabete (Manual de direito penal, 2000, 
p. 70): o motivo abjeto, repugnante, ignóbil, desprezível, 
vil, profundamente imoral, que se acha mais abaixo na 
escala dos desvalores éticos e denota maior depravação 
espiritual do agente. 

Portanto, todas as qualificadoras apontadas estão 
aptas a embasar a pronúncia, fase em que a dúvida é 
convertida em favor da sociedade.

Ademais, o tema em discussão encontra-se pacifi-
cado por este Tribunal, que editou a Súmula 64: Deve-se 
deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão 
pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase 
de pronúncia, salvo quando manifestamente improce-
dentes (unanimidade).

Com essas considerações, nego provimento 
aos recursos.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES EDUARDO MACHADO e JÚLIO CÉSAR LORENS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .
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DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - Mantendo-me 
fiel ao voto por mim proferido por ocasião do julga-
mento da Apelação Criminal nº 1.0024.13.046917-
4/001, acompanho o em. Des. Relator e rejeito os 
embargos infringentes.

Súmula - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS, 
POR MAIORIA.

. . .

Na hipótese em exame, verifica-se que o e. Des. 
Relator fixou as penas-base nos mínimos e, na segunda 
fase, admitiu a circunstância agravante da reincidência.

Os votos majoritários levaram em conta a exis-
tência de quatro condenações transitadas em julgado 
(CAC às f. 57/60), considerando três delas como os 
maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a 
outra, na segunda fase, como circunstância agravante 
da reincidência.

É de se registrar que não incidiu o julgado no 
chamado bis in idem, visto que o embargante possuía, 
ao tempo do delito, 4 (quatro) condenações transitadas 
em julgado.

Entende este Julgador que, possuindo o acusado 
duas ou mais condenações transitadas em julgado, nada 
impede que uma seja reconhecida como maus antece-
dentes e outra ou outras como reincidência.

O fato de os votos majoritários utilizarem três conde-
nações para justificar os maus antecedentes, elevando-se 
as penas-base, e a outra para efeito de reincidência 
(agravante), não contraria o contido na Súmula 241 do 
STJ, nem caracteriza bis in idem.

Existem precedentes neste Tribunal de Justiça:

Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade compro-
vadas. Acusado que guardava em sua residência 25 pedras de 
crack. Desclassificação para o crime de uso. Impossibilidade. 
Conjunto probatório que conduz à certeza da destinação 
mercantil. Condenação mantida. Pena. Agente que ao tempo 
do crime já possuía diversas sentenças condenatórias tran-
sitadas em julgado. Consideração a título de maus antece-
dentes e aplicação da reincidência. Bis in idem. Inocorrência. 
Regime prisional. Alteração. Inconstitucionalidade do art. 2º, 
§ 1º, da Lei 8.072/90. Apelo parcialmente provido (TJMG, 
Ap. nº 1.0702.06.296183-5/001, Rel. Des. Sérgio Resende) 
(grifos nossos).

Pelo exposto, rejeitam-se os embargos infringentes.
Custas, na forma da lei.

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo com o Relator.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De 
acordo com o entendimento condensado no verbete da 
Súmula 241 do colendo STJ, “A reincidência penal não 
pode ser considerada como circunstância agravante e, 
simultaneamente, como circunstância judicial.”

Sendo assim, na esteira do voto que proferi como 
Relator por ocasião do julgamento da apelação, cujos 
fundamentos integram este voto, pedindo respeitosas 
vênias à douta maioria, bem como ao il. Des. Relator, 
acolho os embargos infringentes, para resgatar o enten-
dimento que sustentei no voto minoritário.

É como voto.

DES. FORTUNA GRION - De acordo com o Relator.

Recurso intempestivo - Não conhecimento - 
Réu citado por edital - Não comparecimento 

nem constituição de advogado - 
Condenação - Impossibilidade - Devido processo 
legal - Ampla defesa - Contraditório - Princípios 

violados - Suspensão do feito - Art. 366 do 
CPP - Inobservância - Nulidade absoluta - 

Habeas corpus - Concessão de ofício 

Ementa: Recurso em sentido estrito. Furto qualificado. 
Intempestividade do recurso. Não conhecimento. Conde-
nação de réu citado por edital, que não compareceu 
nem constituiu advogado. Nulidade absoluta. Recurso 
não conhecido e, em habeas corpus concedido de ofício, 
declarada a nulidade do feito.

- O prazo de interposição do recurso de apelação, 
consoante disposição do art. 593 do CPP, é de 5 
(cinco) dias.

- Não se conhece de recurso interposto fora do prazo legal.

- Em se tratando de réu citado por edital, que não compa-
receu nem constituiu advogado, o processo deve perma-
necer suspenso, na forma do art. 366 do CPP, até que ele 
seja encontrado, sob pena de infringir os princípios cons-
titucionais do devido processo legal, da ampla defesa e 
do contraditório.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0024.97.069335-
4/002 - Comarca de Belo Horizonte - Recorrente: L.C.F.S. 
- Recorrido: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Vítima: H.F.L. - 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 NÃO CONHECER O RECURSO E, EM 
HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, DECLARAR A NULIDADE 
DO FEITO.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2014. - Alberto 
Deodato Neto - Relator.
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Crime contra a ordem tributária - Art. 1º, I, II e IV, 
da Lei 8.137/90 - Autoria - Materialidade - Prova - 

Condenação - Pena-base - Redução - Regime 
prisional - Abrandamento - Isenção de custas

Ementa: Crime contra ordem tributária. Autoria e mate-
rialidade. Condenação mantida. Redimensionamento da 
pena-base. Abrandamento do regime prisional. Isenção 
de custas.

- Diante das provas apresentadas, nenhuma dúvida de 
que o apelante, como administrador direto da empresa e 
responsável pela compra de mercadorias, sabia da inido-
neidade das notas fiscais, que, em seguida, foram apro-

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO DEODATO NETO - Trata-se de 
recurso em sentido estrito interposto por L.C.F.S. contra a 
decisão de f. 223/225, que indeferiu o pedido defensivo 
de extinção da punibilidade do réu em face da prescrição 
da pretensão punitiva estatal.

Denúncia às f. 2/3.
Intimações regulares, f. 225-v.
Pleiteia a defesa, razões de f. 217/219, que seja 

declarada a extinção da punibilidade do recorrente em 
face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões ministeriais às f. 232/237, em que o 
Parquet pugna, em sede de preliminar, pelo não conheci-
mento do recurso em face da sua intempestividade, com 
a concessão de habeas corpus de ofício para que seja 
declarada nulidade absoluta da sentença condenatória, 
que deixou de observar o disposto no art. 366 do CPP. No 
mérito, pede o desprovimento do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o d. Magistrado 
primevo manteve a decisão hostilizada, f. 238.

A Procuradoria-Geral de Justiça aquiesce às 
contrarrazões recursais, f. 243/246.

É o relatório.
Preliminarmente.
De início, registro que o recurso defensivo não 

merece ser conhecido, uma vez que interposto fora do 
quinquídio legal.

A defesa foi intimada da decisão guerreada 
em 04.12.2013 (f. 225), expirado o prazo recursal, 
portanto, em 09.12.2013. Contudo, o recurso somente 
foi interposto em 13.12.2013 (f. 226), razão pela qual 
não preenche um dos requisitos legais exigidos para o 
seu conhecimento.

Assim, não conheço o recurso interposto.
Contudo, conforme sustentaram o d. representante 

do Ministério Público e o d. Procurador-Geral de Justiça, 
o presente feito padece de nulidade absoluta, que deve 
ser declarada em habeas corpus concedido de ofício por 
esta Turma Julgadora.

Isso porque L.C.F.S., citado por edital, foi proces-
sado, julgado e condenado sem que tenha comparecido 
a qualquer ato processual ou constituído advogado. 

A princípio, em 26.10.98, o feito havia sido 
suspenso na forma do art. 366 do CPP (f. 52). Contudo, 
em 16.11.2010, o d. Magistrado primevo declarou 
extinta a punibilidade do agente em face da prescrição 
da pretensão punitiva estatal (f. 62). Referida decisão 
foi reformada por este eg. TJMG, no julgamento de 
Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.97.069335-4/001 
(f. 112/118).

Os autos retornaram à primeira instância, 
iniciando-se a produção de provas, com a designação 
de audiência de instrução e julgamento, que culminou na 
condenação do réu, sem que ele tenha comparecido em 
juízo ou designado advogado.

Ora, o feito estava suspenso, na forma do art. 366 
do CPP, sendo admitida, excepcionalmente, a produção 
antecipada de provas, desde que necessária e devida-
mente justificada, mas, em hipótese alguma, admite-se 
o julgamento do réu em tais circunstâncias, sob pena 
de ofensa aos princípios do devido processo legal, do 
contraditório e da ampla defesa.

Sobre isso, Guilherme de Souza Nucci leciona que 

a modificação ocorrida no art. 366, pela Lei 9.271/93, teve 
a finalidade de garantir a ampla defesa e o contraditório 
efetivos do acusado em processo penal. Citado por edital, 
de maneira fictícia, portanto, a grande probabilidade é que 
não tenha a menor ciência de que é réu, razão por que não 
se defenderá. Suspende-se, então, o andamento do processo, 
não afetando seu direito de defesa (Código de Processo Penal 
comentado. 8. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008).

Assim, concedo habeas corpus, de ofício, para 
declarar a nulidade absoluta do feito, desde o despacho de 
f. 123, que determinou o seu prosseguimento em relação 
ao crime de furto qualificado, devendo o processo perma-
necer suspenso, na forma do art. 366 do CPP, até que o 
réu seja encontrado ou constitua advogado, ou até que se 
verifique a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, que, até a presente data, frise-se, não ocorreu.

Diante do exposto, não conheço do recurso e, de 
ofício, concedo habeas corpus para declarar a nulidade 
do processo desde o despacho de f. 123, por inobser-
vância do disposto no art. 366 do CPP.

Custas, pelo Estado. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES FLÁVIO BATISTA LEITE e WALTER LUIZ DE MELO.

Súmula - NÃO CONHECERAM O RECURSO E, EM 
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO, DECLA-
RARAM A NULIDADE DO PROCESSO.

. . .
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de f. 289/295. Na referida decisão, o MM. Juiz da 1ª 
Vara Criminal da aludida Comarca julgou procedente a 
ação penal, condenando o réu nos termos da denúncia a 
expiar a pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, 
no regime prisional semiaberto, além do pagamento de 
96 dias-multa.

O réu, não se conformando com a decisão, 
recorreu a este Tribunal (f. 299, v.), requerendo nas 
razões de f. 310/329, subscritas pela Defensoria Pública, 
inicialmente, a absolvição, alegando que não tinha 
prévia determinação de sonegar imposto, tanto que já 
parcelou o débito e regularizou sua situação junto ao 
Fisco mineiro. Além disso, do conjunto probatório, não 
se extrai a certeza para uma condenação, pugnando pela 
aplicação do princípio in dúbio pro reo. Alternativamente, 
requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a 
aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea.

As contrarrazões foram apresentadas às f. 232/241 
pelo conhecimento e não provimento do recurso; e nesse 
sentido também a manifestação da d. Procuradoria-Geral 
de Justiça subscrita nesta Instância e colacionada às 
f. 247/249.

Esse é o sucinto relatório.
Conheço do recurso, próprio, tempestivo e regular-

mente processado. As partes não arguiram preliminares e 
não foi constada nulidade para ser declarada.

A materialidade está comprovada pelo boletim 
de ocorrência de f. 12/13; contrato social e alteração 
de contrato social de f. 18/19 e 84/84-v.; notas fiscais 
de f. 34/36; atestado da falsidade das notas fiscais de 
f. 37/47; e laudo pericial e documentos de f. 118/125.

Com relação à autoria atribuída ao ora apelante, 
diversamente do sustentado pela defesa, nenhuma dúvida 
de sua configuração.

E.B.O., já na fase administrativa, perante a 2ª 
Promotoria de Justiça da aludida Comarca, admitiu que 
trabalhou na gerência da empresa [...] desde a fundação, 
no ano de 2000. E nessa função, segundo o declarante:

[...] efetuava as compras com os fornecedores, vendia dire-
tamente para os clientes, movimentava as contas bancárias, 
sem assinar os cheques, cuidava diretamente da escrituração 
contábil da firma com o contador [...]. E que há 23 anos 
lida com o comércio, considerando-se uma pessoa experiente 
no ramo; que o declarante tinha por hábito conferir notas 
fiscais emitidas pela empresas que vendiam produtos para a 
firma por ele gerenciada e verificava os dados lançados nos 
documentos e o cálculo do ICMS. [...]; que recorda da firma 
[...], tendo o declarante efetuado compras com o represen-
tante comercial da mesma, que se autointitulava de ‘corretor’; 
que, mostradas ao declarante as notas fiscais de f. 26, 27 e 
28, o mesmo reconheceu como sendo aquelas representa-
tivas do negócio efetuado pela firma [...] com a firma [...]; 
que pode até ter recebido alguma nota fiscal xerografada’ 
pelo emitente, mas não chegou a constatar tal situação; que, 
mostrado o documento de f. 30/39, o mesmo disse acreditar 
que a caligrafia pertence ao contador da firma (f. 85/86).

veitadas irregularmente para abatimento no recolhimento 
do ICMS.

- Diminui-se a pena-base, porquanto foram revistas as 
consequências do delito, abrandando-se, por conse-
guinte, o regime prisional e substituindo-se a pena priva-
tiva de liberdade.

 - Isenta-se o réu do pagamento das custas proces-
suais, nos termos do art. 10, inciso II, da Lei estadual 
nº 14.939/03.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.05.090900-5/001 
- Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelante: E.B.O. - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Corréu: E.B.O. - Relator: DES. AMAURI PINTO FERREIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 16 de junho de 2014. - Amauri 
Pinto Ferreira (Juiz de Direito convocado) - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AMAURI PINTO FERREIRA (Juiz de Direito 
convocado) - Na Comarca de Conselheiro Lafaiete, 
E.B.O. e E.B.O. foram denunciados por infração ao 
art. 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, por três vezes, 
na forma do art. 71 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no período compreendido 
entre novembro e dezembro de 2001, na cidade de 
Conselheiro Lafaiete, E.B.O. e E.B.O., respectivamente, 
sócio-gerente e gerente “de fato” (f. 02) da empresa [...] 
deixaram de recolher o ICMS aos cofres estaduais.

Conforme a exordial, no aludido período, os réus 
utilizaram-se das notas fiscais nº 000063, 000075 e 
000087, da empresa [...], e as escrituraram no livro de 
registro de entradas da própria empresa, [...], gerando, 
com isso, crédito de ICMS. Entretanto, a fiscalização tribu-
tária estadual constatou que as referidas notas fiscais eram 
falsas, motivo pelo qual foram consideradas inidôneas. 
Com esse procedimento, os réus, ao gerarem um crédito 
falso de ICMS, beneficiaram a empresa ilicitamente com 
um crédito, pagando, por consequência, um valor menor 
do referido tributo ao do que era realmente devido.

Por fim, ainda segundo a denúncia, o Fisco 
mineiro, no âmbito do Processo Tributário Administrativo 
nº 01.000140067.99, apurou que a soma das notas 
fiscais inidôneas totalizou o valor de R$114.245,70, ense-
jando aproveitamento indevido de ICMS no montante de 
R$28.561,43.

O processo foi suspenso com relação a E.B.O., nos 
termos do art. 366 do CPP (f. 202), prosseguindo regu-
larmente quanto a E.B.O., até que sobreveio a sentença 
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acerca da reparação dos danos causados ao Fisco, como 
o próprio réu se descreveu, era experiente no desempenho 
da função, portanto, conhecedor de documentos fiscais, 
tanto que o contador da empresa confirmou em juízo que 
nem sequer chegou a orientar o réu no gerenciamento, já 
que “E. ou E. já tinham conhecimento e experiência sobre 
o aproveitamento de créditos de ICMS” (idem).

Nesse entendimento, tenho que de nenhuma 
reforma carece a sentença com relação ao enquadra-
mento da conduta do réu na descrita no art. 1º, incisos 
I, II e IV, da Lei nº 8.137/90, por três vezes, já que foram 
comprovadas como inidôneas três notas fiscais que 
geraram um crédito falso de ICMS, e, por consequência, 
beneficiaram a empresa ilicitamente ao serem compen-
sadas, gerando um valor menor do referido tributo ao do 
que era realmente devido.

Sobre a atenuante relativa à confissão espontânea, 
constata-se das declarações do réu, especialmente das 
prestadas na fase administrativa - quando ele descreveu 
com mais detalhes sua função à frente da administração 
da empresa -, que, em qualquer momento, assumiu ter-se 
aproveitado ilicitamente de crédito advindo de nota fiscal 
inidônea. Assim, também a meu ver, ao réu não se aplica, 
por qualquer de suas declarações, a referida atenuante.

Feitas tais considerações, passo à análise das penas 
fixadas. Nesse sentido, diversamente do sustentado pela 
defesa, com relação aos três delitos, a pena-base foi devi-
damente aquilatada na culpabilidade do réu.

Quanto à culpabilidade, considerando que se trata 
de uma circunstância judicial e que serve para aferir a 
reprovabilidade da conduta, deve-se levar em conta o 
potencial do conhecimento da ilicitude e a exigibilidade 
de conduta diversa, sempre considerando as condições 
pessoais do agente, como sua formação moral, cultural, 
familiar etc.; sendo certo que deve se exigir mais de quem 
pode mais. No caso, tal como ressaltou o d. Sentenciante:

[...] em um país como o Brasil, onde a desigualdade social 
salta aos olhos de qualquer pessoa, não se pode perder de 
vista que é ainda mais digna de repúdio a conduta daqueles 
que, possuindo boas condições financeiras e acesso à cultura, 
educação e saúde, opta por se enveredar pelo caminho de 
crimes de ‘colarinho branco’ (f. 293).

Entretanto, com relação às consequências do crime, 
razão assiste à defesa no seu inconformismo, visto que o 
fundamento do qual se valeu o d. Sentenciante, no fato 
de o erário público não ter sido ressarcido, não extra-
pola da consequência penal própria do delito. O objeto 
jurídico dos tipos penais, nos quais as condutas do réu 
foram inseridas, é exatamente a arrecadação do Estado; 
portanto, o ressarcimento ou não aos cofres públicos 
atrela-se ao exaurimento do crime, não se tratando 
assim de uma consequência extrapenal a ser valorada na 
pena-base.

Revista tal circunstância e considerando que foi 
mantida em desfavor do réu a culpabilidade, fixo a 

Contudo, perante o Juiz, o réu modificou parte dessa 
versão, negando conhecimento dos fatos, lembrando-se 
da empresa, mas esquecendo-se de qual produto tinha 
adquirido dessa empresa e assegurando que: “[...] todas 
as notas fiscais recebidas eram passadas para o escritório 
de contabilidade” e “[...] que não conferia notas fiscais, 
verificando se elas continham marcas de carbono [...]” 
(f. 259/260).

Entretanto, o filho do apelante, também sócio na 
empresa e corréu, E.B.O., também, na fase administra-
tiva, confirmou a atuação de seu pai no gerenciamento 
dos negócios da empresa. Nesse sentido, declarou que 
ingressou na empresa como sócio ainda no ano de 2001 
e que:

[...] foi o pai do declarante de nome E.B.O. quem assumiu a 
gerência (administração) da firma, sendo ele o responsável 
pelas compras de mercadoria para a empresa; que seu pai 
era também o responsável pela anotação contábil da movi-
mentação diária; que, quanto aos livros de escrituração obri-
gatória, o responsável era, também, o pai do declarante; que 
o contador da firma na ocasião e atualmente é a pessoa de 
nome J. [...] (f. 80).

E, confirmando a primeira versão do réu, colhe-se, 
ainda, do conjunto probatório o relato do contador da 
empresa, o Sr. J.O.E. Essa testemunha confirmou em 
juízo que fez a escrituração da empresa até pouco tempo 
depois de E.B.O. ter ingressado na sociedade da mesma. 
E que:

[...] o escritório do declarante sempre registrava as notas 
fiscais repassadas por seus clientes, fazendo a escrituração 
da mesma; que o declarante se recorda de que a empresa 
[...] fazia o aproveitamento de crédito de ICMS; que tanto 
E. quanto E. repassavam ao declarante notas fiscais para 
que fosse feito o aproveitamento de crédito de ICMS; que o 
declarante não sabia de qualquer inidoneidade ou falsidade 
de notas [...]; que E. ou E. já tinham conhecimento e expe-
riência sobre o aproveitamento de créditos de ICMS, sendo 
que o declarante não chegou a orientá-los a esse respeito; 
que o escritório do declarante recebe mensalmente centenas 
de notas fiscais de seus clientes; [...] (f. 88/89 e 230).

Por fim, a inidoneidade dos documentos fiscais 
encontra-se comprovada no laudo pericial de f. 118/119, 
atestando que, após submetidos os documentos a suces-
sivas análises técnicas, constataram-se:

[...] divergências nas impressões entre essas duas séries de 
impresso, que não apresentam similaridade de formato, 
tamanho e estilo dos símbolos alfanuméricos impressos, ou 
seja, ambas provieram de matrizes diversas (f. 119).

De todo o exposto, confere-se das provas a atuação 
direta do réu no gerenciamento da empresa, inclusive 
nas compras de mercadoria e consequente emissão de 
nota fiscal, não cabendo a alegação de ausência de dolo 
na sua conduta, porque não tinha intenção de burlar o 
Fisco, ou, ainda, por ter regularizado sua situação, junto 
ao erário público. É que, além de nada ter comprovado 
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Furto - Repouso noturno - Estabelecimento 
comercial - Circunstâncias judiciais - Análise - 

Reincidência - Tentativa - Iter criminis

Ementa: Apelação criminal. Furto praticado durante o 
repouso noturno. Estabelecimento comercial. Aplicação 
da majorante do art. 155, § 1º, do Código Penal. 
Possibilidade. Reprimenda corporal. Redução da pena-
-base. Possibilidade. Necessária reanálise das circuns-
tâncias judiciais do art. 59 do CP. Existência de conde-
nação transitada em julgado com prazo inferior a 5 anos. 
Decote da reincidência incabível. Tentativa. Iter criminis 
avançado. Diminuição em grau máximo. Impossibilidade.

- Havendo análise equivocada de algumas das circuns-
tâncias judiciais do art. 59 do CP, forçosa se faz a redução 
da pena-base.

- A majorante do art. 155, § 1º, do Código Penal incide 
na hipótese de furto praticado no período de repouso 
noturno independentemente de o estabelecimento ser 
residencial ou comercial.

- Na fixação da pena, se o acusado ostenta uma conde-
nação com trânsito em julgado por fato anterior ao crime 
dos autos no prazo inferior a cinco anos, a reincidência é 
medida que se impõe.

- Se o agente aproxima-se da consumação do delito, 
menor será a diminuição da pena em razão da tentativa.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.12.295567-7/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: M.A.V. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
M.A.C., R.M.C. ME - 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 
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 10 de junho de 2014 - Jaubert 
Carneiro Jaques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Cuida-se de 
sentença de f. 125/1131, que julgou parcialmente proce-
dente a denúncia para condenar o réu M.A.V. como 
incurso nas sanções do art. 155, § 1º, cominado com o 
art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena corporal de 1 
(um) ano e 7 (sete) meses de reclusão em regime inicial 
semiaberto e mais 40 (quarenta) dias-multa, fixando o 
valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à 
época do fato.

pena-base para cada delito em 3 anos de reclusão e 40 
dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, a pena por delito 
deve permanecer nesse patamar.

Por último, em razão da continuidade delitiva, acer-
tadamente aquilatada pelo d. Sentenciante no número de 
infrações cometidas, aumento uma das penas, porquanto 
idênticas, em 1/5, para, ao final, concretizar a repri-
menda em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 48 
dias-multa.

Quanto ao regime prisional, considerando o 
quantum da pena privativa de liberdade aplicada e o fato 
de o apelante atender aos requisitos exigidos no art. 33, 
§ 2º, c, e § 3º do CP, aplico o regime prisional aberto.

Por fim, tendo em vista que a pena total foi fixada 
em menos de 4 (quatro) anos, que o réu não é reincidente 
e que ainda lhe foram consideradas favoráveis a maioria 
das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 44 do CP, 
substituo as penas privativas de liberdade por entender 
que tal medida se apresenta suficiente para prevenção e 
repressão do delito.

Nesses termos, substituo a pena privativa de liber-
dade por duas restritivas de direitos, sendo uma limitação 
de final de semana e a outra de prestação de serviços 
à comunidade.

Delego ao Juízo da Execução a determinação dos 
termos e condições para o cumprimento da medida bem 
como a escolha da entidade pública a ser beneficiada, 
ressaltando que a prestação de serviços deverá ser feita 
mediante a atribuição de tarefas gratuitas, conforme a 
aptidão do condenado, devendo ser cumprida à razão 
de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixada de 
modo que não prejudique a jornada de trabalho, se for 
o caso.

Com relação às custas processuais, considerando 
que o réu se encontra assistido pela Defensoria Pública, 
isento-o do respectivo pagamento, nos termos do art. 10, 
inciso II, da Lei estadual nº 14.939/03.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao 
recurso para reduzir as penas aplicadas, abrandar o 
regime prisional, substituir a pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos e isentar o réu do pagamento 
das custas processuais, nos termos supramencionados.

Votaram de acordo com o Relator os 
DESEMBARGADORES EDUARDO BRUM e JÚLIO 
CEZAR GUTTIERREZ.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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Analisando-se detidamente os presentes autos, cons-
tata-se que, não obstante inexistir qualquer questiona-
mento recursal a esse respeito, a autoria e a materialidade 
delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, já que 
os depoimentos colhidos nos autos, coerentes e harmô-
nicos entre si, convergem firmemente para as demais 
provas documentais, ora produzidas, não havendo, pois, 
que se cogitar da absolvição do apelante, que, inclusive, 
confessou ter orquestrado o crime em comento.

O cerne da insurreição defensiva consiste, inicial-
mente, na redução da pena-base fixada pela d. 
Magistrada a quo, a qual, no meu sentir, merece lograr 
êxito, já que algumas circunstâncias judiciais foram, data 
maxima venia, analisadas erroneamente, senão vejamos.

A culpabilidade foi valorada de maneira correta 
pela Magistrada.

Os antecedentes do apelante são ruins, conforme 
sua CAC, coligida às f. 48/51, extraem-se duas conde-
nações definitivas anteriores ao crime dos autos, devendo 
uma delas ser utilizada para figurar como reincidência na 
segunda fase, e a outra, para valorar negativamente a 
presente circunstância.

A conduta social não deve ser vista como desabona-
dora, visto que, nos autos, inexistem elementos comporta-
mentais que nos permitam valorar de forma negativa tal 
circunstância. Não há, nos autos, provas que possibilitem 
uma avaliação justa da conduta social do réu, a qual não 
se confunde com seus antecedentes, que é outro critério. 
E, na sentença vergastada, houve a valoração negativa 
da conduta social do apelante, com base em seus ante-
cedentes criminais.

No que toca à personalidade do agente, esta 
também não apresenta quaisquer máculas, sendo neces-
sário, para se avaliar tal circunstância como negativa, que 
exista nos autos laudo psicossocial firmado por pessoa 
tecnicamente habilitada para tanto.

Conforme bem aclarou o doutrinador Ricardo 
Augusto Schmitt, em sua obra Sentença penal condena-
tória - 6. ed., p. 95:

defendemos que a expressão ‘personalidade voltada à prática 
delituosa’ não deva ser usada nos julgados, pois está se 
ferindo o princípio constitucional da presunção de inocência, 
à míngua da existência de sentença penal condenatória tran-
sitada em julgado que atribua ao agente a autoria em outra 
prática delituosa anterior, ou, quiçá, na hipótese da existência 
de decisão definitiva, poderemos, inclusive, estar incorrendo 
em bis in idem, ante a possibilidade de tal situação já ter sido 
valorada como maus antecedentes, ou até mesmo para confi-
gurar a circunstância agravante da reincidência.

Assim, inexistindo, nos autos, elementos técnicos 
acerca da personalidade do réu, não há que se valorá-la.

Com relação às circunstâncias do crime, penso que 
são inerentes ao tipo, não devendo ser valoradas negati-
vamente também, mesmo porque a sentença, em si, asse-
vera que não se poderia concluir pela ocorrência de esca-
lada e arrombamento.

Consta dos autos que, no dia 18.10.2013, por volta 
de 2h, na Rua [...], o réu M.A.V. pulou o muro e entrou 
pelo telhado do estabelecimento comercial de proprie-
dade da vítima, tendo danificado e retirado o alarme da 
parede do local.

Segundo se apurou, o ofendido estava em casa 
quando o alarme de seu comércio disparou, tendo sido 
alertado em seu telefone celular. Ele se deslocou até o 
local em que se situa o estabelecimento e verificou que 
o alarme tinha sido violado, razão pela qual acionou a 
Polícia Militar e aguardou a chegada dos milicianos na 
porta. Ato contínuo, os policiais militares compareceram 
ao local e adentraram-no juntamente com o proprie-
tário, encontrando no chão do estabelecimento: dinheiro, 
cigarros e alguns cheques, que o apelante juntara para 
subtrair. Na oportunidade, os militares depararam com o 
acusado e deram-lhe voz de prisão (f. 01d/02d).

Inconformada, a d. Defensoria Pública de Minas 
Gerais interpôs recurso de apelação de f. 151/160, 
sustentando, em suas razões, que o réu deve ter sua 
pena-base reduzida para o mínimo legal, em virtude da 
ausência de provas que desabonem sua conduta social 
e personalidade. Alega que as circunstâncias do crime 
e os motivos deste foram analisados de forma equivo-
cada pela Magistrada, solicitando a revisão do cálculo da 
pena. Requer o decote da majorante de repouso noturno, 
sob o argumento de que se trata de estabelecimento 
comercial, e, no seu entendimento, somente se apli-
caria tal majorante em furto praticado durante o período 
noturno em residências habitadas. Pleiteia a reforma da 
pena com o decote da reincidência na segunda fase de 
dosimetria da pena, sob o argumento de que a execução 
findou-se em 22.03.2005. Requer, ainda, a aplicação da 
figura da tentativa em grau máximo, visto que o acusado 
foi preso ainda no interior do estabelecimento, sem que 
tivesse retirado do local qualquer bem.

O Ministério Público apresentou contrarrazões 
(f. 162/170), pugnando pelo não provimento do recurso, 
sob os fundamentos de que a majorante de repouso 
noturno restou configurada, que seus antecedentes são 
ruins, configurando péssima conduta social e perso-
nalidade voltada para o crime. Com relação à reinci-
dência, apontou erro material da r. sentença, na qual a d. 
Magistrada se equivocou ao citar o processo que confi-
guraria a reincidência. Porém há outra condenação por 
crime contra o patrimônio, transitada em julgado, apta 
a ensejar a reincidência, impossibilitando o seu decote. 
No tocante à redução da pena ao máximo pleiteado pela 
Defesa, manifestou-se pela improcedência do pedido, 
visto que o apelante percorreu considerável parcela do 
iter criminis.

A d. Procuradoria exarou parecer (f. 182/184), 
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

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

de admissibilidade.
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Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça:

Criminal. REsp. Furto. Delito cometido à noite, em estabe-
lecimento comercial fechado. Irrelevância para incidência 
da causa especial de aumento relativa ao repouso noturno. 
Recurso conhecido e provido. - Para a incidência da causa 
especial de aumento, prevista no § 1º do art. 155 do Código 
Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso 
noturno, período de maior vulnerabilidade para as residên-
cias, lojas e veículos, sendo irrelevante o fato de que o crime 
tenha sido cometido em estabelecimento comercial que se 
encontrava fechado. Precedentes. Acórdão recorrido que deve 
ser reformado, a fim de que seja restabelecida a sentença 
monocrática, no tocante ao reconhecimento da causa de 
aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código 
Penal. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do 
Relator (REsp 1191065/MG 2010/0073652-9 - Relator: 
Ministro Gilson Dipp - Quinta Turma - j. em: 17.04.2012 - 
DJe de 23.04.2012) (grifamos).

Diante do exposto, mantenho a incidência da causa 
de aumento, prevista no § 1º do art. 155 do Código 
Penal, aumentando a pena-base em 1/3 (um terço), 
computando-a em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de 
reclusão e no pagamento de 19 (dezenove) dias-multa no 
patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo da 
época dos fatos.

In casu, incide a causa geral de diminuição de pena 
atinente à tentativa. A defesa pleiteou a aplicação da 
tentativa em 2/3 (dois terços), alegando que o apelante 
não ultrapassou o início da execução. Porém, razão não 
assiste à defesa.

Conforme podemos inferir dos depoimentos 
em juízo, o apelante já havia separado a res furtiva, e 
somente não executou o último ato do crime de furto, que 
seria a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, 
por ter sido surpreendido pelo proprietário do estabeleci-
mento e pelos policiais militares, avançando bastante no 
iter criminis:

Da vítima:

[...] que o acusado juntou para levar o dinheiro trocado que 
estava na caixa registradora, mais ou menos cem reais, uma 
máquina fotográfica e um maço de cigarros; contudo, em 
relação a esse maço de cigarros, o depoente não tem certeza 
se era do próprio acusado ou se estava no estabelecimento 
(f. 85).

Do próprio apelante: “[...] que pegou apenas 
a máquina fotográfica para levar, pois o proprietário 
chegou ao local e deu a volta com o carro [...]” (f. 87).

Dessa forma, não se pode reduzir ao máximo 
a pena de tentativa, pois o ato encontrava-se muito 
próximo de sua consumação, devendo-se fixar uma dimi-
nuição proporcional.

É o que o doutrinador Guilherme de Souza Nucci 
denomina como tentativa perfeita, nesses termos:

[...] é a hipótese que se configura quando o agente faz tudo 
o que pode para chegar à consumação do crime, mas não 

No que tange aos motivos do crime, mais uma 
vez a defesa tem razão, pois sabemos que o viciado em 
drogas necessita de tratamento hospitalar adequado, não 
configurando sua dependência elemento para valoração 
negativa desse quesito.

As consequências do crime, igualmente, são 
próprias do tipo, não havendo nada a valorar.

Por fim, no que concerne ao comportamento da 
vítima, esta em nada influenciou na prática do crime.

Na primeira fase, fixo a pena pouco acima do 
patamar mínimo legal, tendo em vista os maus antece-
dentes do réu, configurando a pena-base em 1 (um) ano 
e 5 (cinco) meses de reclusão e no pagamento de 15 
(quinze) dias-multa no patamar de 1/30 (um trinta avos) 
do salário mínimo da época dos fatos.

No concernente ao decote da agravante de rein-
cidência, verifica-se que a Magistrada incorreu em 
erro material ao mencionar a condenação do Processo 
nº 0024.05.582.822-2, pois essa não poderia ser reco-
nhecida como reincidência, visto que transitou em julgado 
em 02.06.2000, há mais de 5 anos da data do crime em 
questão. Porém, não há razão para se decotar a agra-
vante, em vista da condenação transitada em julgado do 
Processo nº 0295666-86.2010.8.13.0024, por crime 
cometido em 29.01.2010, com sentença transitada em 
julgado em 07.06.2010. Estando apta a ensejar reinci-
dência, de modo a configurar a agravante.

Contudo, deve ser compensada a agravante da 
reincidência com a atenuante de confissão espontânea, 
mantendo-se inalterada a pena-base.

Noutro giro, a defesa pugna pelo decote da majo-
rante de repouso noturno, sob a alegação de que não se 
admite a incidência da causa de aumento quando o furto 
ocorre em estabelecimento comercial.

Ressalto que o objetivo do legislador, ao estabelecer 
a majorante, foi conferir maior proteção aos bens durante 
o período noturno, em razão da menor vigilância, da 
diminuição do tráfego de pessoas e veículos nas ruas, 
sendo irrelevante o local em que o crime foi praticado, 
não distinguindo a lei se é uma residência habitada ou 
desabitada, estabelecimentos comerciais ou industriais, 
ou veículos.

Na lição do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

[...] entendemos que a causa de aumento está presente desde 
que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, 
quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, 
com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, 
porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, 
estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu inte-
rior repousando, o furto merece pena mais severa. Sustentar o 
contrário faz com que a circunstância agravante concentra-se 
no fato de haver maior perigo para a vítima - que está em 
casa dormindo - quando a subtração se realiza no mesmo 
local, o que não nos parece tenha sido o objetivo da lei 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal - Parte 
geral e parte especial. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
RT, 2011, p. 730) (grifamos).
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sobrevém o resultado típico, pois é interrompido por obstáculo 
exterior à sua vontade. [...] Trata-se de tentativa que merece 
menor diminuição da pena (NUCCI, Guilherme de Souza. 
Manual de direito penal - Parte geral e parte especial. 7. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2011, p. 342).

Essa hipótese é a que melhor se adapta ao caso 
analisado. O réu já havia feito tudo para chegar à consu-
mação do crime: pulou o muro para conseguir entrar, 
desligou o alarme e separou a res furtiva. Desse modo, 
mantenho a diminuição aplicada na sentença primeva, 
correspondente a 1/2 (metade).

De acordo com o exposto, fixo a pena definitiva 
em 11 (onze) meses de reclusão e no pagamento de 9 
(nove) dias-multa no patamar de 1/30 (um trinta avos) do 
salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto para o início do 
cumprimento da pena.

Ante os fundamentos acima esposados, dou 
parcial provimento à apelação criminal apresentada 
pela defesa tão somente para reduzir a pena corporal do 
réu ao patamar de 11 (onze) meses de reclusão, mais 
9 (nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 
vigente à época dos fatos, bem como fixar o regime 
prisional semiaberto.

No mais, mantenho a decisão fustigada, inclusive 
com a isenção das custas processuais, em razão da hipos-
suficiência econômica do réu, tal como fora lançada.

Votaram de acordo com o Relator as 
DESEMBARGADORAS DENISE PINHO DA COSTA VAL e 
MÁRCIA MILANEZ.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .

Apreensão de agrotóxicos destinados ao 
comércio em descumprimento às exigências 

estabelecidas na legislação pertinente - 
Tipicidade - Erro de proibição - Não cabimento - 
Prova - Ônus do acusado - Condenação - Análise 

das circunstâncias judiciais - Redução da 
pena - Prescrição retroativa - Aplicabilidade - 

Extinção da punibilidade

Ementa: Apreensão de substância agrotóxica destinada 
ao comércio em desacordo com as normas estabele-
cidas na forma da lei. Crime tipificado. Erro de proibição. 
Não reconhecimento. Reprimenda. Redução. Prescrição 
retroativa. Extinção da punibilidade do agente.

- Se fora apreendido em estabelecimento comercial de 
propriedade do recorrente substância agrotóxica desti-
nada ao comércio em desacordo com as normas estabe-

lecidas na forma da lei, tem-se por tipificada a infração 
prevista no art. 15 da Lei 7.802/89, mesmo que negada 
pelo recorrente a evidente destinação do produto 
à revenda.

- Ao invocar causa excludente da culpabilidade, o recor-
rente atraíra para si a produção de prova apta e inequí-
voca a demonstrar a veracidade da tese defensiva, 
circunstância não evidenciada nos autos.

- Faz jus o apelante à redução da reprimenda, atento às 
diretrizes do art. 59 do CP.

- Decorrido prazo superior a quatro anos entre a data 
dos fatos e o recebimento da denúncia, aplicando-se à 
espécie o disposto no art. 110, § 1º, do CP, com redação 
anterior à lei 12.234/10, há de se declarar extinta a puni-
bilidade do agente pela prescrição.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.08.497169-9/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: C.H.F.P. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Corréu: 
A.R.P.V. - 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 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO 
E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE 
DO RECORRENTE.

Belo Horizonte, 26 de junho de 2014. - Matheus 
Chaves Jardim - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de 
recurso de apelação movido por C.H.F.P., no qual se 
insurge contra a condenação imposta em sentença de 
f. 137/144, a lhe aplicar a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) 
meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, 
sendo convertida, ulteriormente, a pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direito, pela prática da 
infração prevista no art. 15 da Lei 7.802/89.

A teor da tese sufragada em recurso, não lograra 
o MP se desincumbir da prova referente à destinação 
comercial do agrotóxico, apreendido que fora em área 
externa reservada a depósito, em local de difícil acesso, e 
acondicionado em geladeira desativada, como se extrai 
dos depoimentos transcritos em razões recursais, não 
restando tipificada a conduta pertinente a “manter em 
depósito’’ substância agrotóxica.

Reporta-se o recorrente, ainda, a ofício da lavra do 
Instituto Mineiro de Agropecuária cientificando o proprie-
tário acerca do cancelamento da multa imposta, circuns-
tância a infundir credibilidade à tese absolutória.
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Assim, pugna pela absolvição do apelante, em 
reverência ao princípio constitucional da presunção 
de inocência.

Invoca o recorrente, a propósito de afastar a tipici-
dade da conduta, o disposto no art. 21 do CP, havendo 
incorrido em erro de proibição inevitável, ao adquirir 
produtos proibidos ao comércio.

Formula pedido subsidiário atinente à redução 
da reprimenda.

Em contrarrazões de f. 166/171, manifesta-se o MP 
pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovi-
mento do apelo às f. 177/181.

É o relatório do necessário.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
Não merece prosperar o pleito absolutório formu-

lado por C.H.F.P., em cuja propriedade foram apreen-
didos 30 frascos plásticos contendo agrotóxico de venda 
proibida, afigurando-se absolutamente inverossímil a tese 
aventada em defesa, pela qual a substância não se desti-
naria ao comércio.

Ora, se as testemunhas mencionadas em recurso 
não confirmaram a comercialização do agrotóxico, 
colhe-se do depoimento de B.F.P., arrolado pela própria 
defesa, a asserção pela qual o recipiente no qual fora 
arrecadada a substância destinava-se à estocagem de 
produtos vendidos na Casa de Produtos Agropecuários: 
“que, quando trabalhou na A. havia uma geladeira que 
servia de armário para produtos, ela não gelava” (f. 109).

De sua vez, o fiscal agropecuário L.C.H.P., em 
juízo, confirmou haver apreendido os recipientes acon-
dicionados em eletrodoméstico inutilizado no interior 
do estabelecimento:

[...] quando se deparou com vários frascos pequenos acon-
dicionados em uma geladeira desativada nos fundos da 
loja, mas ainda nas dependências do estabelecimento, uma 
espécie de almoxarifado [...] (f. 110).

Em sede policial, o apelante admitiu haver adquirido 
a substância ao propósito inequívoco de comercialização, 
dada a constante procura por esses produtos, somente 
não obtendo êxito diante da fiscalização efetuada pelo 
órgão competente:

Que, como clientes em seu comércio já haviam procurado 
por referida substância, o declarante resolveu comprar alguns 
frascos, no total de trinta frascos, tendo pago de R$1,00 
a R$1,50 por cada frasco; que o indivíduo lhe entregou o 
produto naquele mesmo instante, pois tinha estoque em seu 
veículo [...]; que o declarante não possuía nenhum documento 
que o autorizasse a ter em seu comércio o produto arreca-
dado pelos fiscais do IMA; que o declarante não chegou a 
efetuar venda do produto, pois os fiscais do IMA compare-
ceram em seu comércio uma semana após a aquisição do 
produto [...] (f. 11/12).

Em juízo, o recorrente altera parcialmente a versão 
apresentada à autoridade policial, esclarecendo que os 
produtos foram arrecadados em local destinado à arma-
zenagem de remédios vencidos, após ter sido alertado 
por seu genitor quanto à ilicitude da comercialização:

que o pai do interrogado já trabalhou na A. e, quando viu 
o produto, afirmou: ‘você não vai trabalhar com isso não’, 
dizendo que era proibida a venda; que, em razão da fala de 
seu pai, colocou os frascos numa sacola e guardou numa 
geladeira desativada, onde costumavam colocar os remédios 
vencidos; que não chegou a comercializar nenhum frasco 
de chumbinho, embora tenha comprado para vender [...] 
(f. 113).

Assim, ainda que não surpreendido em atos de 
comércio, as provas colacionadas não deixam dúvidas 
de que a substância agrotóxica destinava-se à venda em 
estabelecimento agropecuário, revelando-se compreen-
sível a sua estocagem na parte dos fundos do comércio, 
evidenciada a proibição em revendê-las.

Aliás, estivesse o recorrente de boa-fé, após tomar 
ciência da proibição, encaminharia a substância às auto-
ridades sanitárias, eximindo-se, nessa hipótese, de qual-
quer responsabilização penal.

Também não prospera a alegação defensiva, 
segundo a qual desconhecia o recorrente a ilicitude da 
conduta, consistente em comercializar agrotóxico sem o 
devido registro em órgão competente.

Com efeito, o contrato social de f. 14/15 demonstra 
que a sociedade comercial de produtos agropecuários 
fora constituída no ano de 2001, quase cinco anos antes 
dos fatos, podendo-se presumir, evidentemente, o pleno 
conhecimento do seu proprietário acerca da impossibili-
dade de comercialização de produto vulgarmente conhe-
cido como “chumbinho”.

Ao invocar causa excludente da culpabilidade, o 
recorrente atraíra para si a produção de prova apta e 
inequívoca a demonstrar a veracidade da tese defensiva. 
Consoante magistério de Guilherme de Souza Nucci:

Como regra, no processo penal o ônus da prova é da 
acusação, que apresenta a imputação em juízo através da 
denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar 
a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando 
alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão 
da ilicitude ou da culpabilidade (Código de Processo Penal 
comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, 
p. 346).

Todavia o recurso há de ser provido para reduzir a 
pena aplicada ao recorrente, sendo de se reconhecer a 
normalidade das circunstâncias judiciais a permearem a 
ação delitiva, subsumindo-se ao tipo penal a culpabili-
dade e a conduta social do agente, bem assim os motivos 
e as consequências do crime, não se justificando a exas-
peração levada a efeito em sentença.

Desse modo, a pena-base há de ser fixada em 
patamar mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão, 
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período de tempo superior a quatro anos entre a data 
dos fatos (14.02.2006) e o recebimento da denúncia 
(1º.10.2011 - f. 70).

Assim, nego provimento ao recurso defensivo e, de 
ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente com 
fulcro no art. 107, IV, do CP.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CATTA PRETA e RENATO MARTINS JACOB.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 
DEFENSIVO E DECLARARAM, DE OFÍCIO, EXTINTA A 
PUNIBILIDADE DO RECORRENTE.

e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Conquanto reco-
nhecida a atenuante relativa à confissão espontânea, 
deixo de reduzir a reprimenda, em se considerando o 
disposto na Súmula 231 do STJ.

À míngua de quaisquer outras causas de aumento 
e diminuição da pena, torno-a definitiva em 2 (dois) anos 
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Há de se reconhecer, ainda, a integralização do 
prazo prescricional, ao qual alude o art. 109, V, do CP, 
aplicando-se à espécie o disposto no art. 110, § 1º, do 
CP, com redação anterior à Lei 12.234/10.

Ora, transitada em julgado a sentença para a 
acusação, a prescrição regular-se-á pela pena aplicada, 
impondo-se o reconhecimento da integralização do prazo 
prescricional à espécie, na forma retroativa, decorrendo 

. . .
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Administrativo - Processual 
civil - Agravo regimental no agravo em 

recurso especial - Fornecimento de energia - 
Art. 535 do CPC - Ausência de vício - Fraude 
no medidor - Ação de cobrança ajuizada pela 

concessionária - Ilegitimidade passiva - Obrigação 
pessoal - Precedentes - Revolvimento do conjunto 
probatório - Súmula 7/STJ - Agravo não provido

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 535 do CPC, 
porquanto o Tribunal de origem, mesmo sem ter exami-
nado individualmente cada um dos argumentos apre-
sentados pela vencida, adotou fundamentação suficiente 
para decidir de modo integral a questão controvertida.

2. O entendimento firmado por este Superior Tribunal 
é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica 
como de água, é de natureza pessoal, não se caracteri-
zando como obrigação de natureza propter rem.

3. Para afastar o entendimento firmado pelas instâncias 
ordinárias, no sentido da ilegitimidade passiva do réu, 
uma vez que não foi provado nos autos a autoria da adul-
teração do medidor de energia, bem como o beneficiado 
de tal fraude, necessário seria o revolvimento do conjunto 
fático probatório contido nos autos, o que é vedado a esta 
Corte Superior pelo óbice contido no Verbete Sumular 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 79.746 - 
MG (2011/0197199-5) - Relator: MINISTRO ARNALDO 
ESTEVES LIMA 

Agravante: Cemig Distribuição S.A. - Advogado: Sérgio 
Carneiro Rosi e outro - Agravado: José Santos - Advo-
gado: Morillo Cremasco Junior

Acórdão

 Vistos, relatados e discutidos os autos em que 
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros 
da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Minis-
tros Napoleão Nunes Maia Filho (Presidente), Benedito 
Gonçalves, Sérgio Kukina e Ari Pargendler votaram com 
o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF), 10 de junho de 2014 (data do julga-
mento) - Ministro Arnaldo Esteves Lima - Relator.

Relatório

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA - Trata-se de 
agravo regimental interposto pela Cemig Distribuição 

S.A. contra decisão que negou seguimento ao recurso 
especial, em virtude de ausência de ofensa ao art. 535 
do CPC, bem como de incidência da Súmula 7/STJ 
(f. 252/254e).

Sustenta a agravante, inicialmente, que “resta 
evidente a contradição existente no acórdão recorrido, 
combatida por meio de embargos de declaração, que, 
entretanto, não foi provido, mantendo assim a contra-
dição alegada” (f. 259e).

Aduz, ainda, que “não se busca com o presente 
recurso o reexame da matéria fático probatória, mas 
sim, o reconhecimento jurisdicional de que as condutas 
tomadas pela Cemig são abalizadas pela legislação 
federal que regula o setor de energia elétrica, a qual teve 
vigência negada pelas instâncias ordinárias” (f. 262e).

Afirma, por fim, que, “não havendo a troca da 
titularidade, o consumidor que assumiu a obrigação e 
continua responsável pela unidade consumidora, inclu-
sive quanto à possibilidade de se encontrar irregulari-
dades no medidor de energia, como ocorre no presente 
caso” (f. 264e).

Requer a reconsideração da decisão ou a 
sua submissão ao órgão julgador para sua reforma 
(f. 258/270e).

É o relatório.

Voto

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA (Relator) - 
Conforme relatado, requer a agravante a reconsideração 
da decisão ou a sua submissão ao órgão julgador para 
sua reforma, sob os argumentos de que: a) “resta evidente 
a contradição existente no acórdão recorrido, combatida 
por meio de embargos de declaração, que, entretanto, 
não foi provido, mantendo assim a contradição alegada” 
(f. 259e); b) “não se busca com o presente recurso o 
reexame da matéria fático-probatória, mas sim o reco-
nhecimento jurisdicional de que as condutas tomadas pela 
Cemig são abalizadas pela legislação federal que regula 
o setor de energia elétrica, a qual teve vigência negada 
pelas instâncias ordinárias” (f. 262e); e c) “não havendo 
a troca da titularidade, o consumidor que assumiu a obri-
gação e continua responsável pela unidade consumidora, 
inclusive quanto à possibilidade de se encontrar irregula-
ridades no medidor de energia, como ocorre no presente 
caso” (f. 264e). Sem razão, entretanto.

A decisão agravada foi assim concebida 
(f. 252/254e):

O recurso não merece ser provido.
Inicialmente, não se configura a alegada ofensa ao art. 535 
do CPC, porquanto o Tribunal de origem, mesmo sem ter 
examinado individualmente cada um dos argumentos apre-
sentados pela vencida, adotou fundamentação suficiente 
para decidir de modo integral a questão controvertida.
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O reconhecimento da violação do art. 535 do CPC, nesta 
Corte, pressupõe, necessariamente, o concurso de três requi-
sitos: (a) a concreta existência de omissão, contradição ou 
obscuridade no acórdão embargado; (b) o não suprimento 
do(s) vício(s) pelo Tribunal, ainda que provocado; e (c) a 
alegação, em sede de recurso especial, da contrariedade ao 
dispositivo. Logo, o mero julgamento contrário ao interesse 
do recorrente não caracteriza tal ofensa.
Sabe-se, ainda, que o magistrado não está obrigado a 
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, 
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes 
para embasar a decisão. Nesse sentido: REsp 400.385/SP, 
de minha relatoria, Quinta Turma, DJ de 23.10.06; AgRg 
no REsp 841.576/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira 
Turma, DJ de 16.10.06; REsp 824.289/TO, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 16.10.06.
No mérito, o recurso também não merece prosperar. Isso 
porque a jurisprudência deste Superior Tribunal consolidou 
no entendimento de que, independentemente da natureza da 
obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é 
do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação 
do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário 
ou proprietário por débito pretérito relativo ao consumo de 
energia de usuário anterior. Nesse sentido, confiram-se:

Administrativo. Suspensão do fornecimento de água. 
Débitos de consumo do antigo proprietário. Dívida consoli-
dada. Impossibilidade.
1. Preliminarmente, é de se destacar que os órgãos julgadores 
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas 
pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando 
que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente 
fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, 
IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do 
CPC. Precedente.
2. A questão resume-se à possibilidade ou não da suspensão 
do fornecimento de água em razão de débito de consumo 
gerado pelo antigo proprietário do imóvel.
3. No caso, independentemente da natureza da obrigação (se 
pessoal ou propter rem), não cabe a suspensão do forneci-
mento de água por se tratar de débito consolidado. Ou seja, 
o novo proprietário do imóvel está sendo privado do forneci-
mento em razão de dívida pretérita do antigo morador, hipó-
tese que não encontra albergue na jurisprudência do STJ.
4. Ambas as turmas da Primeira Seção concluíram que o 
art. 6º, § 3º, II, da Lei n. 8.987/95 refere-se ao inadimple-
mento do usuário, ou seja, do efetivo consumidor do serviço. 
Inviável, portanto, responsabilizar o atual usuário por débito 
pretérito relativo ao consumo de água do anterior.
5. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 1.107.257/
RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 
de 1º.07.09).

Administrativo. Fornecimento de água. Tarifa. Cobrança inde-
vida. Débitos referentes ao consumo do antigo proprietário. 
Pretensão de reexame de provas. Enunciado 7 da Súmula 
do STJ.
1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no 
sentido de que, independentemente da natureza da obrigação 
(se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, 
ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, 
pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito 
pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior.
2. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em 
questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem 
a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de 

vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria 
imprescindível exceder os fundamentos colacionados no 
acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto 
fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos 
termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça.
Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 1.244.116/SP, Rel. 
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 04.03.10).
No caso em exame, verifica-se que o acórdão recorrido 
concluiu pela ilegitimidade passiva do réu, uma vez que não 
foi provada nos autos a autoria da adulteração do medidor 
de energia, bem como o beneficiado de tal fraude. Confira-se 
o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido 
(f. 165e):
Do que se colhe, então, dos autos, é que o TOI (Termo de 
Ocorrência de Irregularidades) foi assinado pela Sra. Dorvina 
de Lourdes, pessoa que reside no imóvel em que se encon-
trava instalado o medidor de energia.
Infere-se, ainda, que embora o processo administrativo de 
nº 3287/2006 tenha como titular da unidade consumidora 
o Sr. José Santos, todo o procedimento foi assinado e por 
pessoas alheias conforme se contata às f. 17/22.
Outrossim, de acordo com as informações prestadas pela 
oficiala de justiça, o apelado Sr. José Santos deixou o local há 
aproximadamente 15 anos, muito antes, portanto, da data em 
que o medidor de consumo de energia teria sido adulterado.
Ademais, a autora não diligenciou no sentido de demons-
trar o contrário.
Portanto, não comprovado pela concessionária que a 
avaria existente no aparelho medidor de energia elétrica 
foi causada pelo antigo usuário, não se pode imputar a 
este a responsabilidade presumida pela falha no registro da 
energia consumidora.
Desse modo, para afastar o entendimento firmado pelas 
instâncias ordinárias, necessário seria o revolvimento do 
conjunto fático-probatório contido nos autos, o que é vedado 
a esta Corte Superior pelo óbice contido no verbete sumular 
7/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no art. 544, §4º, II, alínea 
a, do CPC, nego provimento ao agravo.
Intimem-se.

Na hipótese em exame, o acórdão recorrido manteve 
a sentença de improcedência da ação, em virtude da ilegi-
timidade do réu de figurar no polo passivo da demanda, 
por não mais residir no imóvel há mais de 15 anos, sendo 
a atual moradora a Sra. Maria José Aparecida dos Santos 
Dias, conforme certidões da oficiala de justiça que certi-
ficou a impossibilidade de citação do réu (f. 39e e 46e).

Desse modo, os argumentos apresentados pela 
agravante não são suficientes para infirmar os funda-
mentos da decisão agravada, razão pela qual deve 
ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo regimental.

É o voto.

Certidão 

Certifico que a egrégia Primeira Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.274.623 - MG (2011/0139840-
8) - Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Recorrente: Credibel Cooperativa de Crédito Rural de 
Belo Horizonte Ltda. Advogados: Vlader Marden Mendes 
e outro(s), João de Assis Mariosi. Recorrido: Paulo de 
Magalhães Goes. Advogados: Carlos Antônio Goulart 
Leite Junior, Elis F. Ferreira dos Santos e outro(s).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taqui-
gráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros João Otávio 
de Noronha, Sidnei Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino 
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. 
Ministra Relatora.

Brasília (DF), 10 de junho de 2014 (data do julga-
mento) - Ministra Nancy Andrighi -Relatora.

Relatório

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
(Relatora) - Cuida-se de recurso especial interposto por 
Credibel Cooperativa de Crédito Rural de Belo Horizonte 
Ltda., com fundamento nas alíneas a e c do permis-
sivo constitucional.

Ação: rescisória, ajuizada pela recorrente, em face 
do recorrido, na qual requer a prolação de novo acórdão, 
sob o fundamento de que o acórdão rescindendo teria 
violado literalmente dispositivo legal ao limitar o prazo 
para liquidação de cooperativa de crédito e determinar a 
compensação e restituição de saldo devedor ao recorrido.

Acórdão: julgou improcedente o pedido de rescisão 
do julgado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ 
f. 1059):

Ação rescisória. Novo julgamento. Violação literal de dispo-
sição de lei. Inocorrência. Rediscussão. Impossibilidade. 
Improcedência. - A ação rescisória não é adequada para 
a parte postular um novo julgamento, apenas porque não 
concorda com a interpretação dada ao dispositivo em que 
se fundamentou o pedido. - A justiça ou injustiça da decisão 
rescindenda não autoriza o ajuizamento de uma rescisória, o 
que é possível quando a sentença objeto da ação possui um 
dos vícios elencados no art. 485 do Código de Processo Civil. 
- Não se presta a ação rescisória ao reexame da matéria 
discutida no processo original.

Embargos de declaração: interpostos pela recor-
rente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação dos arts. 68, 
73, 74, 76, 77, 78 e 116 da Lei 5.764/71. Argumenta 
que o acórdão rescindendo afastou a incidência da Lei 
6.024/74 às cooperativas de crédito e acabou subver-
tendo a paridade entre os credores ao afastar o respeito 

Direito civil e processual civil - Recurso 
especial - Ação rescisória - Liquidação 

extrajudicial - Cooperativa de crédito - Ação 
individual - Compensação de débito e restituição 

de valores - Submissão à liquidação 
extrajudicial - Arts. analisados: 1º, 3º, 15, 18 e 
34 da Lei nº 6.024/76; 73, 76, 78 e 116 da Lei 
nº 5.764/71; e 46 do Decreto-lei nº 7.661/45

1. Ação rescisória ajuizada em 17.09.2008. Recurso 
especial concluso ao Gabinete em 27.09.2011.

2. Ação rescisória que discute a existência de violação 
literal de dispositivo de lei em demanda originária de 
compensação de débito e restituição de valores proposta 
após o deferimento de liquidação extrajudicial de coope-
rativa de crédito.

3. A liquidação extrajudicial de cooperativa de crédito 
deve atender aos dispositivos da Lei 6.024/76 e da Lei de 
Falência subsidiariamente, porquanto tem natureza jurí-
dica de instituição financeira não bancária.

4. Configurada a violação literal de dispositivos legais, 
deve-se proferir de imediato novo julgamento, mormente 
quando o acórdão cassado debatia questão eminente-
mente de direito.

5. Deferida a liquidação extrajudicial de cooperativa de 
crédito pelo Banco Central do Brasil, a satisfação dos 
direitos de crédito contra a cooperativa liquidanda deverá 
ser realizada coletivamente, por rateio, e respeitada a 
ordem de preferências legais.

6. A compensação de débitos e créditos, embora admi-
tida, deverá ser realizada no bojo do procedimento de 
habilitação, com os instrumentos de impugnação previstos 
na Lei nº 6.024/76, e não em ação individual.

7. Recurso especial provido para cassar o acórdão rescin-
dendo e, em novo julgamento da demanda de fundo, 
negar provimento à apelação.

“A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator”.

Os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho (Presi-
dente), Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e Ari Pargen-
dler votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 10 de junho de 2014. - Bárbara Amorim 
Sousa Camuña - Secretária.

(Publicado no DJe de 25.06.2014).

. . .
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toria para acórdão, Corte Especial, DJe de 19.04.2011; 
AgRg no REsp 1.378.498/RS, Rel. Min. Mauro Campbell 
Marques, Segunda turma, DJe de 24.10.2013; AgRg no 
AREsp 269.496/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, 
DJe de 25.03.2014.

05. Outrossim, verifica-se, na hipótese dos autos, 
que o acórdão recorrido adentra o mérito da ação resci-
sória, embora conclua no mesmo sentido do acórdão 
recorrido, de modo que os artigos e argumentos de fundo 
encontram-se devidamente debatidos e prequestionados.

2. Da aplicação da Lei nº 6.024/74. Alegação de 
violação dos arts. 78 e 116 da Lei nº 5.764/71.

06. Nos termos do acórdão recorrido, a aplicação 
da Lei nº 6.024/74 à hipótese dos autos deve ser afas-
tada, porquanto, nos termos de seu art. 1º, sua incidência 
é restrita às liquidações extrajudiciais de cooperativas de 
crédito “iniciadas e decretadas pelo Banco Central do 
Brasil” (e-STJ f. 1.065). Com esse fundamento, conclui 
o acórdão inexistir violação de lei, uma vez que a liqui-
dação teria sido decretada voluntariamente por meio de 
assembleia dos cooperados, razão pela qual se julgou 
improcedente a ação rescisória.

07. De outro lado, argumenta a recorrente que, por 
tratar-se de cooperativa de crédito, portanto, instituição 
financeira não bancária, a ela aplica-se, por ressalva 
expressa dos arts. 78 e 116 da Lei nº 5.764/71 - Lei 
Geral das Cooperativas, a lei especial, qual seja a refe-
rida Lei nº 6.024/74.

08. A hermenêutica clássica há muito anuncia os 
limites interpretativos da lei, sintetizados no jargão in 
claris non fit interpretatio. E esse deve ser o fio condutor 
para a aferição de violação literal de dispositivo de lei, 
prevista como hipótese de admissão de ação rescisória, 
nos termos do art. 485, V, do CPC.

09. Nessa trilha, convém ressaltar que, de fato, 
o art. 78 da Lei das Cooperativas afirma que “a liqui-
dação das cooperativas de crédito e da seção de crédito 
das cooperativas agrícolas mistas reger-se-á pelas 
normas próprias legais e regulamentares”, as quais não 
foram sequer alteradas pela vigência da Lei Geral das 
Cooperativas, conforme expressamente ressalvado em 
seu art. 116.

10. Vê-se, portanto, que a Lei Geral das Cooperativas 
deixa expressamente consignado que sua aplicação não 
abarca as cooperativas de crédito e as seções de crédito 
das cooperativas mistas. Dessa forma, o afastamento 
pelo acórdão rescindendo - o qual fora mantido pelo 
acórdão recorrido - da incidência da lei especial, fazendo 
prevalecer as disposições da Lei Geral das Cooperativas 
à liquidação da recorrente, vai de encontro ao expresso 
texto legal do art. 78 da referida lei.

11. Destarte, houve violação literal de dispositivo 
legal, nos termos do art. 485, V, do CPC, o que basta à 
procedência da ação rescisória.

12. De outro lado, obter dictum, a interpretação 
dada pelo acórdão rescindendo e adotada também pelo 

à habilitação para pagamento dos valores, contrariando 
frontalmente os dispositivos legais indicados.

Contrarrazões do recurso especial: impugna o 
conhecimento, ao fundamento de que não seria cabível 
nesta via a discussão dos dispositivos legais entendidos 
como violados, limitando-se o recurso especial a verificar 
a violação do próprio art. 485, V, do CPC, bem como a 
necessidade de reexame de fatos e provas. No mérito, 
assevera, em síntese, o transcurso do prazo para encerra-
mento da liquidação voluntária, de forma que deve se dar 
efetividade às demandas individuais.

É o relatório.

Voto

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
(Relatora) - Cinge-se a controvérsia a verificar a existência 
de violação literal de dispositivo de lei apta a ensejar a 
rescisão de acórdão transitado em julgado no tribunal de 
origem e, caso rescindido o julgado, verificar a possibili-
dade de declaração de compensação de créditos, inde-
pendentemente da pendência da liquidação extrajudicial.

1. Recurso especial em ação rescisória.
01. Inicialmente, a jurisprudência do STJ firmou-se 

no sentido de que, em ação rescisória, os recursos espe-
ciais interpostos deveriam firmar-se em alegar e demons-
trar a violação do art. 485, V, do CPC. Entendia-se que a 
violação literal de dispositivos legais pelo acórdão rescin-
dendo seria uma violação reflexa não passível de apre-
ciação no âmbito da estreita via especial, aberta no bojo 
da ação rescisória.

02. Esse entendimento, contudo, evoluiu para se 
compreender que há situações em que, de fato, o objeto 
do recurso especial deve ficar restrito à violação do 
art. 485, V, do CPC. Essas hipóteses podem ser identifi-
cadas, em regra, com aquelas em que o acórdão recor-
rido nega o processamento da ação rescisória, não deci-
dindo acerca de seu mérito, mas pela inexistência de 
fundamento para propositura da demanda.

03. Contudo, em outras hipóteses, a violação do 
art. 485, V, do CPC confunde-se em sua essência com 
a discussão jurídica de fundo. Qualquer demonstração 
de violação do art. 485, V, do CPC perpassa necessa-
riamente pela demonstração de violação de disposi-
tivos outros, os quais dão corpo e conteúdo ao próprio 
art. 485, V, do CPC.

04. Assim, a jurisprudência atual admite que o 
recurso especial interposto nos autos de ação resci-
sória fundada em ofensa do art. 485, V, do CPC pode 
impugnar diretamente as razões do acórdão rescin-
dendo, não devendo, obrigatoriamente, se limitar ao 
pressuposto desta ação (violação da literalidade de lei). 
Nesse sentido, os seguintes julgados: EREsp 517.220/RN, 
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, de minha relatoria para 
acórdão, Corte Especial, DJe de 23.11.2012; EREsp 
1.046.562/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, de minha rela-
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20. A sentença julgou improcedente a demanda, 
ante o reconhecimento de que os valores deveriam ser 
recebidos em rateio na liquidação.

21. Apelação interposta pelo recorrido sustentou 
o direito à compensação e à restituição do saldo em 
seu favor, bem como a condenação em danos morais 
decorrentes da inscrição de seu nome em cadastro 
de inadimplentes.

4. Da tramitação de ações e execuções individuais 
contrárias à cooperativa e concomitantes à sua liquidação.

22. De início, deve-se ressaltar que o procedimento 
especial de liquidação das instituições financeiras, sejam 
elas bancárias ou não bancárias, como na hipótese em 
que se discute a dissolução de cooperativa de crédito, 
tem a mesma natureza jurídica do procedimento fali-
mentar. Noutros termos, ambos os procedimentos têm a 
finalidade precípua de apuração do ativo e realização do 
passivo, por meio de uma execução concursal.

23. Dessa natureza jurídica, extraem-se as principais 
consequências do procedimento: os credores, ao invés de 
pleitearem a realização de seus créditos em processos 
individuais, estarão submetidos ao procedimento cole-
tivo, e seus débitos serão solvidos em rateio, observadas 
as preferências legais. Noutro giro, ainda que se ponha 
de lado a discussão acerca de qual arcabouço legisla-
tivo aplicável, tem-se inegável a proteção fundamental 
da par conditio creditorum no âmbito de cada classe de 
credores envolvidos.

24. A partir desse prisma é que se devem interpretar 
as regras atinentes à liquidação, bem como à falência - 
utilizada de forma subsidiária, nos termos do art. 34 da 
Lei 6.024/76.

25. Nesse ponto, convém ressaltar que a liquidação 
foi decretada pelo Bacen por meio de decisão publicada 
em 1º de abril de 2002, portanto, antes da vigência da 
Lei 11.101/05. Desse modo, a regulação da liquidação 
sub judice deve obediência à Lei nº 6.024/76, comple-
mentada, no que couber, pelo Decreto-Lei nº 7.661/45. 
Em consequência, deve-se reconhecer que, decretada a 
liquidação, as demais ações e execuções individuais dos 
credores ficam suspensas, nos termos do art. 18 da Lei 
nº 6.024/76, “não podendo ser intentadas quaisquer 
outras, enquanto durar a liquidação”.

26. Muito embora o julgado rescindendo tenha 
construído sua fundamentação a partir da interpretação 
do art. 76 da Lei nº 5.764/71 de que a liquidação deve 
“durar por um ano, prorrogável por mais um ano” (e-STJ 
f. 501), nem a Lei Geral das Cooperativas, tampouco 
a lei da liquidação das instituições financeiras, estabe-
lece prazo para seu encerramento, porquanto o referido 
art. 76 refere-se exclusivamente ao prazo de suspensão 
das ações individuais em curso.

27. Outrossim, a ação objeto do acórdão rescin-
dendo fora proposta após a decretação da liquidação 
pelo Bacen, o que, a rigor, não poderia sequer ter sido 
admitido, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/76.

acórdão recorrido quanto ao art. 1º da Lei nº 6.024/76 - 
lei destinada a regular a liquidação extrajudicial das insti-
tuições financeiras - também não seria suficiente para a 
manutenção das conclusões dos acórdãos no sentido de 
afastar sua incidência à hipótese dos autos. Isso porque 
o TJMG, ao interpretar o referido texto legal, restringiu 
o espectro de incidência da lei às liquidações iniciadas 
e decretadas pelo Banco Central do Brasil, enfatizando 
que, na hipótese, a liquidação fora iniciada por decisão 
da assembleia geral dos cooperados. Essa interpretação 
por si só contraria o texto do art. 78 da Lei Geral das 
Cooperativas, ocasionando desarmonia perniciosa no 
sistema jurídico brasileiro.

13. Outrossim, a interpretação extraída resulta 
ainda de uma leitura pontual e isolada das demais regras 
previstas na mesma Lei nº 6.024/76. Nessa trilha, deve-se 
ressaltar que as liquidações extrajudiciais de cooperativas 
de crédito serão sempre consideradas efetuadas e decre-
tadas pelo Banco Central do Brasil, muito embora possam 
ser provocadas pelos administradores da instituição, se 
estes tiverem poderes para tanto. É o que ressai dos arts. 
3º e 15 da mesma lei, em que se afirma a possibilidade 
de decretação de ofício ou mediante requerimento.

14. Dessa forma, ainda que a liquidação não tenha 
se iniciado de ofício pelo Bacen, o procedimento foi reque-
rido e aprovado pela autarquia referida, fato este publi-
cado no Diário Oficial de 1º.04.2002, conforme constou 
de forma expressa no acórdão rescindendo (e-STJ f. 506).

15. Portanto, por qualquer prisma que se analise a 
questão, o resultado será o reconhecimento de violação 
literal de lei pelo acórdão rescindendo.

3. Da ação originária.
16. Fixada a premissa de que se aplica às liqui-

dações extrajudiciais de cooperativas de crédito a Lei 
nº 6.024/76 e reconhecida a violação literal do art. 78 
da Lei nº 5.764/71, apta a ensejar a rescisão do julgado 
impugnado, impõe-se o conhecimento e julgamento 
da questão de fundo posta - iudicium rescissorium, 
observada, contudo, a limitação quanto à apreciação 
de provas.

17. A pretensão da demanda originária destina-se 
a obter tutela jurisdicional que declare a compensação 
de débito, decorrente de mútuo financeiro, com o crédito 
decorrente de depósitos em conta-corrente mantidos 
junto à cooperativa em liquidação, bem como a conde-
nação da recorrente ao pagamento do saldo apurado 
após a compensação a título de restituição.

18. A compensação, nos termos do CC/02, é 
modalidade de adimplemento e extinção da obrigação 
contratada, quando líquidas as dívidas mútuas e simultâ-
neas (art. 368).

19. De outro lado, argumenta a recorrente que a 
compensação pretendida fere a ordem de pagamento e a 
isonomia entre os credores e cooperativados.
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tuição, tendo em vista que a presente ação foi intentada 
após a deflagração da liquidação.

5. Dano moral por inscrição em cadastros 
de devedores.

34. Tendo em vista que, de fato, não houve o paga-
mento oportuno da dívida confessada na presente ação, 
apontada para fins de compensação - situação fática 
incontroversa - não há inscrição indevida, apta a ensejar 
a condenação ao pagamento de indenização a título de 
compensação por danos morais.

Forte nessas razões, dou provimento ao recurso 
especial para reconhecer a procedência da ação resci-
sória, cassando o acórdão rescindendo.

Em juízo rescissorium, tendo em vista tratar-se de 
matéria eminentemente de direito, nego provimento à 
apelação interposta por Paulo de Magalhães Goes, resta-
belecendo integralmente a sentença.

Arcará o recorrido com as custas e honorários advo-
catícios, os quais arbitro, com fulcro no art. 20, § 4º, no 
valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Certidão

Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Terceira Turma, por unanimidade, deu provi-
mento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora”.

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Sidnei 
Beneti, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas 
Cueva (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 10 de junho de 2014. - Maria Auxiliadora 
Ramalho da Rocha - Secretária.

(Publicado no DJe de 18.06.2014.)

. . .

28. De outro lado, convém ressaltar que nem a 
Lei nº 6.024/76 nem a Lei de Falência então vigente 
estabeleciam prazo para suspensão ou para o impedi-
mento de propositura de novas demandas individuais. 
Isso porque, enquanto não encerrado o procedimento 
e pagos os credores habilitados segundo a ordem legal 
de preferência, qualquer execução individual resultaria, 
de forma transversa, em violação ao princípio da par 
conditio creditorum.

29. Também não se sustenta, na hipótese dos autos, 
o fundamento do acórdão rescindendo no sentido de que, 
“findo este prazo, os recursos depositados em coopera-
tiva de crédito sob liquidação ordinária devem ser resti-
tuídos aos cooperativados, sob pena de verem corroídos 
seus recursos pelas despesas com o processo de liqui-
dação” (e-STJ f. 501).

30. Primeiro, porque, ainda que não se tratasse de 
cooperativa de crédito, esse entendimento deturpa toda a 
lógica do processo de liquidação. Mesmo quando apli-
cável a Lei Geral das Cooperativas, os cooperativados 
serão reembolsados por último, após o pagamento dos 
credores, e respeitada a ordem de preferência, nos termos 
do art. 73 da Lei 5.764/71.

31. Segundo, porque, tratando-se de depósitos em 
conta-corrente, deve incidir na hipótese a mesma regra 
aplicável aos correntistas de instituições financeiras, já 
que esta é também a natureza jurídica das cooperativas 
de crédito. Nesse ponto, convém destacar que o STJ tem 
posição no sentido de reconhecer que os valores depo-
sitados junto à instituição financeira passam a incor-
porar seu patrimônio que responderá pelos débitos even-
tualmente existentes. Desse modo, somente poderão 
ser objeto de restituição os valores suscetíveis “a indi-
viduação das notas ou do metal que as represente” 
(REsp 492.956/MG, Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, 
DJ de 26.05.2003), uma vez que os depósitos em 
conta-corrente resultam na transferência de propriedade 
do dinheiro objeto de depósito, o qual é disponível para 
a realização de diversas outras transações pela instituição 
financeira. Nasce daí um crédito para o depositante, o 
qual fica sujeito à habilitação para seu recebimento, sem 
qualquer preferência segundo a ordem legal.

32. Todavia, no procedimento de habilitação do 
crédito, deve-se verificar a existência de créditos e débitos 
mútuos, fazendo-se incidir o instituto da compensação, 
como se concluiu no julgamento do REsp 656.999/RJ, 
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, DJ 
de 18.06.2007, em obediência ao previsto no art. 46 
do Decreto-Lei nº 7.661/45: “Compensam-se as dívidas 
do falido vencidas até o dia da declaração da falência, 
provenha o vencimento da própria sentença declaratória 
ou da expiração do prazo estipulado”.

33. Desse modo, a presente ação individual não é 
a via cabível para se obter as pretensões veiculadas tanto 
em relação à compensação como em relação à resti-

Recurso especial - Penal e processo penal - 
Estupro de vulnerável - Vítimas menores de 14 

anos - Consentimento - Irrelevância - Exploração 
sexual de vulnerável - Não caracterização

1. Segundo o sistema normativo em vigor após a edição 
da Lei nº 12.015/09, a conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o 
crime do artigo 217-A do Código Penal, independen-
temente de violência ou grave ameaça, sendo por isso 
irrelevante eventual consentimento ou autodeterminação 
da vítima.

2. O delito de exploração sexual de vulnerável consiste em 
aliciar vulnerável à prostituição ou qualquer outra forma 
de exploração sexual, geralmente por meio do paga-
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mento de retribuição de qualquer natureza na forma de 
dinheiro, bens, roupa ou comida, inocorrente na espécie.

3. Recurso parcialmente provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.312.620-MG (2012/0065405-
9) - Relatora: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Recorrido: S.L.S.C. Advogado: Edvaldo Lopes e outros.

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, deu parcial provimento ao 
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), 
Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Marilza Maynard 
(Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram com a 
Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 10 de junho de 2014 (data do julgamento). 
- Ministra Maria Thereza de Assis Moura - Relatora.

Relatório

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais com fundamento 
na alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição 
Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, assim ementado:

 Apelação criminal: Arts. 217,218-A e 218-B do Código 
Penal, e art. 243 do ECA. Absolvição quanto ao estupro. 
Possibilidade. Vulnerabilidade não comprovada. Submeter 
adolescente à prostituição ou exploração sexual. Intuito exclu-
sivo de satisfazer a própria lascívia. Absolvição que se impõe. 
Prisão domiciliar. Maior de setenta anos. Regime prisional 
aberto. Cabimento. Recurso parcialmente provido.

 Sustenta o recorrente negativa de vigência ao artigo 
217-A do Código Penal ao argumento de que a prática 
de conjunção carnal com menor de 14 anos subsume-se 
ao tipo penal de estupro de vulnerável, bastando, para 
a configuração típica, apenas o critério etário objetiva-
mente considerado após o recrudescimento das normas 
protetivas da dignidade sexual com as alterações da Lei 
nº 12.015/09.

Alega, outrossim, negativa de vigência ao artigo 
218-B do Código Penal, aduzindo, para tanto, que resta 
caracterizado o crime de exploração sexual de menor de 
18 anos, se resta incontroverso dos autos que o recorrido 
induziu e atraiu as vítimas para prostituição ou exploração 
sexual por meio de pagamento de valores em dinheiro 
e lanche.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público 
Federal manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - 
Consta dos autos que o recorrido foi condenado como 
incurso nas penas dos artigos 217-A, 218-A e 218-B 
do Código Penal, além de 243 do ECA, a 24 anos de 
reclusão em sentença assim fundamentada quanto aos 
fatos imputados:

Após constatarem a queda de rendimento escolar dos 
menores vitimados nestes autos, a posse habitual de dinheiro, 
fato incomum devido ao baixo nível financeiro das respec-
tivas famílias, e presenciarem A.S.B. andar pela escola com 
as pernas abertas, a Coordenadora e Vice-Diretora da Escola 
Municipal Nelcina Rosa de Jesus acionaram a Secretaria 
Municipal de Educação a fim de apurar suspeita de abuso 
sexual envolvendo as aludidas crianças/adolescentes.
Os alunos envolvidos foram ouvidos, acabando por se descor-
tinar toda a barbárie reiteradamente cometida pelo denun-
ciado, o qual abusava sexualmente dos aludidos menores, 
retribuindo-lhes com lanches e numerário:
[...]
Nesse contexto, restou fartamente demonstrado que o 
meliante aproveitou da situação de miserabilidade dos 
menores para atraí-los até sua casa, onde lhes oferecia 
lanches, banhos e dinheiro para que eles se submetessem 
às diversas práticas sexuais, bem como para que eles satisfi-
zessem à lascívia do acusado.
[...]
Comprovou-se que o increpado manteve sexo oral com A. e 
a constrangeu a praticar nele, além de acariciar-lhe o corpo, 
obrigando outros menores a presenciarem, os quais confir-
maram os abusos cometidos contra A., narrando, de maneira 
coerente e uníssona a conduta do increpado, acrescentando 
que ele dava dinheiro para que a A.  distribuísse com os 
demais colegas.
[...]
Quanto à ofendida G., a prova do crime restou estam-
pada pelo ACD de f. 24/25, o qual concluiu pela prática da 
conjunção carnal, conforme declarado pela menor.
A própria vítima, cuja palavra é de fundamental importância 
nos delitos dessa natureza, detalhou com firmeza e coerência 
com as demais provas toda a conduta do meliante, afirmando 
que ele manteve relação peno-vaginal, além de acariciar 
seus seios.
[...]
Com efeito, os menores, vítimas nestes autos foram unânimes 
em afirmar que o increpado formava casais entre as crianças/
adolescentes que iam até sua residência, atraídas por 
‘presentes’ (comida e dinheiro), sendo que a ofendida A., 
que já havia sido corrompida pelo réu, também o ajudava na 
formação dos pares.
Na casa do denunciado, além de passar filmes de conteúdo 
erótico, o réu mandava que os infantes se despissem, trocassem 
carícias, beijassem na boca, praticassem conjunção carnal e 
atos libidinosos na sua presença, a fim de contemplá-los, 
persuadindo-os a presenciarem também os abusos que prati-
cava com as menores, ressaltando a menor L. que o acusado 
dizia aos meninos como colocar o pênis na vagina da mulher.
[...]



340        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 65, n° 209, p. 333-344, abr./jun. 2014

- f. 166: que era o réu quem juntava os casais de menores 
e ele colocava o filme pornográfico para todos assistirem e 
dizia que era para eles aprenderem como fazia o sexo, ‘agora 
que vocês aprenderam vocês pode (sic) fazer’; que no dia 
em que o réu foi com A. ao quarto de cima é que ele deu 
R$50,00 para ela; [...]’.
[...]
Noutro giro, apesar de o acusado negar os fatos alegando 
que seriam os menores que iam até sua casa para lhe pedir 
‘favores’, ele não soube explicar o motivo pelo qual guardava 
preservativos, filmes e revistas pornográficas em seu domi-
cílio, além do que causa estranheza um senhor de mais de 70 
anos ‘acolhendo’ tantos menores em seu domicílio.
No tocante à alegação da defesa de que alguns dos menores 
(A. e G.) já mantiveram relações sexuais fora da moradia do 
réu, tal fato, além de não provado, não afasta a culpabili-
dade, sendo certo que ele os auxiliou a ingressar precoce-
mente no ‘mundo da sexualidade’.
Dessa forma, ficou amplamente provado que o réu, aprovei-
tando-se da imaturidade e da miserabilidade dos menores, 
bem como da pouca experiência sexual deles, induziu-os a 
presenciarem e a praticarem, juntos, diversos atos libidinosos 
e conjunção carnal em sua presença, visando satisfazer a 
própria lascívia, favorecendo a exploração sexual de vulne-
ráveis, oferecendo às crianças lanches que elas não estavam 
acostumadas a desfrutar, além de dinheiro para comprassem 
o que desejassem, induzindo-as à prostituição (f. 258/278).

Todavia, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça 
reduziu as penas para 4 anos de reclusão, absolvendo 
o recorrido dos delitos dos artigos 217-A e 218-B à 
seguinte motivação:

Verifica-se que as vítimas, apesar de extremamente jovens (10 
e 09 anos à data dos fatos, respectivamente), tinham plena 
capacidade de autodeterminação sexual e em nenhuma das 
vezes em que se relacionaram se enquadravam em uma 
daquelas hipóteses elencadas: enfermidade, paralisia dos 
membros, idade avançada, excepcional esgotamento, certos 
defeitos teratológicos, síncopes, desmaios, estado de embria-
guez alcoólica, estado de ebriedade ou inconsciência decor-
rente de ingestão ou ministração de entorpecentes, soporí-
feros ou anestésicos, hipnose, etc.
Quando perguntada acerca dos fatos, G. declarou que ocor-
riam vários atos libidinosos e relação sexual também entre os 
menores, demonstrando que tinham eles plena ciência dos 
seus atos, afastando-se, assim, a condição de vulnerável.
[...]
No caso, embora a atitude do acusado não seja moralmente 
aceitável, sua conduta não se amolda ao referido tipo penal, 
haja vista que não houve submissão dos ofendidos à explo-
ração sexual ou à prostituição, tampouco houve aferição de 
vantagem por parte do acusado. Restou provado que ele teve 
relações sexuais e praticou atos libidinosos com as adoles-
centes com o intuito de satisfazer a sua própria lascívia, sem, 
entretanto, praticar qualquer ato que evidenciasse o objetivo 
de favorecer a exploração sexual das vítimas (f. 327).

Daí, o presente recurso especial em que o Ministério 
Público sustenta negativa de vigência aos artigos 217-A e 
218-B do Código Penal.

Posto isso, quanto ao estupro de vulnerável, antes 
das inovações introduzidas pela Lei nº 12.015/09 externei 
o meu posicionamento no EREsp 1021634/SP, de minha 
relatoria, Terceira Seção, julgado em 23.11.2011, DJe de 

23.03.2012, no sentido de não ser “juridicamente defen-
sável continuar preconizando a ideia da presunção abso-
luta em fatos como os tais se a própria natureza das coisas 
afasta o injusto da conduta do acusado”. Asseri que “não 
se pode considerar crime fato que não tenha violado, 
verdadeiramente, o bem jurídico tutelado, in casu, a 
liberdade sexual”, a fim de concluir que “a presunção de 
violência prevista no revogado artigo 224, alínea a, do 
Código Penal, deve ser considerada de natureza relativa”.

Na ocasião, pontuei que deixava de “tecer comen-
tários à novatio legis, Lei 12.015/09, a qual revogou a 
norma do artigo 224 e criou o artigo 217-A do Código 
Penal, que disciplina o estupro de vulnerável, a fim de 
permitir que tão elevado tema tenha sua própria e peculiar 
apreciação em momento adequado”.

De fato, o atual quadro normativo-penal clama por 
novas reflexões a respeito de tão espinhoso tema, uma 
vez que com o advento da Lei nº 12.015/09 renovou-se 
a celeuma doutrinária sobre a relativização da presunção 
de violência, a persistir, segundo alguns jurisconsultos, 
aos adolescentes - ou seja, maior de 12 (doze) anos, 
conforme previsto no Estatuto Menorista, e menor de 
14 (catorze) anos, de acordo com o limite estipulado no 
artigo 217-A do Código Penal.

Ocorre, todavia, que a Lei nº 12.015/2009, 
inserindo o artigo 217-A no Código Penal, tipificou a 
conjunção carnal com menor de 14 anos sob o rótulo 
de estupro de vulnerável sem a expressão “mediante 
violência ou grave ameaça”, presente nos demais crimes 
sexuais ao dispor:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidi-
noso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

E, embora motive certa preocupação o fato de, 
eventualmente, o legislador sanar discussões doutrinárias 
e jurisprudenciais com a modificação do tipo, a alteração 
da norma penal do estupro de vulnerável apresentou 
considerações objetivas e taxativas conforme ressai da 
justificativa do Projeto de Lei do Senado nº 253/2004 
(que originou o Projeto de Lei nº 4.850/2005 e resultou 
na Lei nº 12.015/09):

[...]
O constrangimento agressivo previsto pelo novo art. 213 e 
sua forma mais severa contra adolescentes a partir de 14 
anos devem ser lidos a partir do novo art. 217 proposto. Esse 
artigo, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual 
regime de presunção de violência contra criança ou adoles-
cente menor de 14 anos, previsto no art. 224 do Código 
Penal Apesar de poder a CPMi advogar que é absoluta a 
presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse 
o entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma 
do Código Penal, então, destaca a vulnerabilidade de certas 
pessoas, não somente crianças e adolescentes com idade até 
14 anos, mas também a pessoa que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não possuir discernimento para a prática 
do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer motivo, 
oferecer resistência; e com essas pessoas considera como 
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crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso; 
sem entrar no mérito da violência e sua presunção. Trata-se 
de objetividade fática.
Esclareça-se que, em se tratando de crianças e adolescentes 
na faixa etária referida, sujeitos da proteção especial prevista 
na Constituição Federal e na Convenção da Organização das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo 
Brasil, não há situação admitida de compatibilidade ante o 
desenvolvimento sexual e o início da prática sexual. Afastar 
ou minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade, 
numa negativa de seus direitos fundamentais. Não é demais 
lembrar que, para a Convenção da ONU, criança é toda 
pessoa até a idade de 18 anos. Entretanto, a considerar o 
gradual desenvolvimento, respeita-se certa liberdade sexual 
de pessoas entre 14 e 19 anos.
[...] (Disponível em: <http://www.senado.gov.br/atividade/
materia/getPDF.asp?t=36730&tp=1>. Acesso na data de: 
08 de maio 2014).

Com efeito, pacificou-se a jurisprudência deste 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, segundo 
o sistema normativo em vigor após a edição da Lei 
nº 12.015/09, a conjunção carnal ou outro ato libidi-
noso com menor de 14 (catorze) anos configura o crime 
do artigo 217-A do Código Penal, independentemente 
de grave ameaça ou violência (real ou presumida), razão 
pela qual se tornou irrelevante eventual consentimento 
ou autodeterminação da vítima para a configuração 
do delito.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

Agravo regimental. Recurso Especial. Direito Penal. Crimes 
contra a dignidade sexual. Estupro e atentado violento ao 
pudor. Arts. 213, § 1º, e 217-A do CP. Vida pregressa da 
vítima. Irrelevância para a tipificação penal denominada 
estupro de vulnerável. Adoção do parecer ministerial como 
razão de decidir. Legalidade. 1 - A condição objetiva prevista 
no art. 217-A do Código Penal encontra-se presente, in casu, 
porquanto suficiente que o agente tenha conhecimento de 
que a vítima é menor de catorze anos de idade e decida com 
ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, 
o que efetivamente se verificou nestes autos, para se carac-
terizar o crime de estupro de vulnerável, sendo dispensável, 
portanto, a existência de violência ou grave ameaça para tipi-
ficação desse crime ou a suposta experiência sexual pregressa 
da vítima. 2 - Não são violados preceitos processuais quando 
o magistrado adota os termos da manifestação ministerial 
como razões de decidir, desde que a peça apresente perti-
nência e fundamentos jurídicos e legais razoáveis acerca da 
questão posta a julgamento. 3 - O agravo regimental não 
merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insur-
gência são incapazes de infirmar o entendimento assentado 
na decisão agravada. 4 - Agravo regimental improvido (AgRg 
no REsp 1418859/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 
Sexta Turma, julgado em 20.03.2014, DJe 10.04.2014).

Quanto ao crime de exploração sexual de vulne-
rável, dispõe o artigo 218-B do Código Penal apontado 
como violado:

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra 
forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) 
anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem 

o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que a abandone:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa.

Extrai-se da letra do dispositivo transcrito que o 
delito de exploração sexual de vulnerável consiste em 
aliciar vulnerável à prostituição ou qualquer outra forma 
de exploração sexual, geralmente por meio do paga-
mento de retribuição de qualquer natureza na forma de 
dinheiro, bens, roupa ou comida, independentemente de 
a vítima já haver praticado algum ato sexual ou, de outro 
lado, já estar inserida em contexto de promiscuidade ou 
não, dada a amplitude das condutas abarcadas pelo tipo.

Importante ressaltar, contudo, acerca do conceito 
de “outra forma de exploração sexual”, que se trata de 
elemento normativo do tipo cuja interpretação e valo-
ração não admitem analogia, nem pode extrapolar o 
universo semântico de “prostituição” em si, pena de se 
instituir incabível elastério à conduta incriminada no tipo 
ou de se alcançar conduta já abarcada em outros crimes 
contra a dignidade sexual.

Nesse sentido, confira-se a doutrina de Guilherme 
de Souza Nucci:

32. Exploração sexual: a Lei 12.015/2009 inseriu em vários 
tipos penais a expressão exploração sexual. O art. 234-C, 
que definia, foi vetado. Logo, criou-se um elemento norma-
tivo do tipo, dependente de valoração cultural. Em primeiro 
plano, deve-se considerar sua similitude com a prostituição, 
pois o próprio texto legal menciona a prostituição ou outra 
forma de exploração sexual. Explorar significa tirar proveito 
de algo ou enganar alguém para obter algo. Unindo esse 
verbo com a atividade sexual, visualiza-se o quadro de tirar 
proveito da sexualidade alheia ou enganar alguém para 
atingir práticas sexuais. Explora-se sexualmente outrem, 
a partir do momento em que este é ludibriado para qual-
quer relação sexual ou quando o ofendido propicia lucro 
a terceiro, em virtude de sua atividade sexual. A expressão 
exploração sexual difere de violência sexual. Logo, o estu-
prador não é um explorador sexual. Por outro lado, explo-
ração sexual não tem o mesmo sentido de satisfação sexual, 
portanto, a relação sexual, em busca do prazer, entre pessoa 
maior de 18 anos com pessoa menor de 18 anos não confi-
gura exploração sexual. Desse modo, podemos considerar 
crimes ligados à exploração sexual as figuras dos arts. 215, 
216-A, 218-B, 227, § 2º, parte final e § 3º, 228, 229, 231 
e 231-A (Código penal comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p. 1065 e 1066).

E no presente caso, a despeito da odiosa conduta 
do recorrido, que, aproveitando-se da miserabilidade das 
vítimas, pagava módicas quantias em dinheiro e lanches 
para induzir menores de 9 e 10 anos a praticar atos libi-
dinosos ou conjunção carnal com outros menores, o 
fato é que as vítimas não foram submetidas, induzidas 
ou atraídas à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, estando toda a conduta do acusado dirigida 
sempre a satisfazer a sua própria lascívia, já punida com 
as penas dos artigos 217-A e 218-A do Código Penal.

Não foi outro o sentido do parecer do ilustre repre-
sentante do Ministério Público Federal:
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a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de peri-
culosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabili-
dade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva. 
Precedentes do STF e do STJ.

2. A tentativa de furto realizada mediante escalada e 
rompimento de obstáculo impede a aplicação do prin-
cípio da insignificância, uma vez que o modus operandi 
revela reprovabilidade do comportamento do agente.

3. Agravo regimental não provido. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL Nº 
1.438.176-MG (2014/0417-1) - Relator: MINISTRO 
MOURA RIBEIRO

Agravante: L.F.F.S. Advogado: Defensoria Pública da 
União. Agravado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais. 

Acórdão

Visto, relatados e discutidos os autos em que são 
partes as acima indicadas, acordam os Senhores Minis-
tros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, em negar provimento ao agravo regi-
mental. Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Laurita 
Vaz, Jorge Mussi e Marco Aurélio Belize votaram com o 
Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 18 de junho de 2014 (data do julga-
mento) - Ministro Moura Ribeiro - Relator

Relatório

O SENHOR MINSTRO MOURA RIBEIRO - Trata-se 
de agravo regimental interposto por Leandro Felipe 
Ferreira Santos contra decisão monocrática da minha 
lavra que negou seguimento ao recurso especial, por 
entender não aplicável o princípio da insignificância ao 
delito de furto qualificado.

Busca o agravante a reforma do decisum susten-
tando, em síntese, ser caso de incidência do princípio 
da insignificância, porque foram furtados 15 (quinze) 
bombons avaliados em R$30,00 (trinta reais), quantia que 
não pode ser considerada lesiva ao patrimônio da vítima. 
Assevera, ainda, que o objeto subtraído foi recuperado, 
tendo sido ele condenado apenas pelo furto tentado. 

É o relatório. 

Voto

O SENHOR MINSTRO MOURA RIBEIRO (Relator) 
- O recorrente foi condenado pela prática do delito 
previsto no art. 155, §§ 2º e 4º, I e II, c.c o art. 14, II, do 
CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto, 
além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, tendo sido 
a sanção corporal substituída por restritivas de direitos.

Agravo regimental no recurso especial - Crimes 
contra o patrimônio - Furto qualificado tentado - 

Modus operandi - Escalada e rompimento de 
obstáculo - Aplicação do princípio da 

insignificância - Impossibilidade - Precedentes 
do STF e STJ - Agravo regimental não provido

1. Para configuração do delito de bagatela devem estar 
presentes, de forma concomitante, os seguintes requisitos: 

Em seguida, verifica-se que não assiste razão ao Parquet 
quanto à imputação pelo crime do art. 218-B.
In casu, em nenhum momento restou configurada a 
submissão, indução ou atração dos ofendidos à prosti-
tuição ou outra forma de exploração sexual. Pelo contrário, 
depreende-se do caderno processual que os atos perpetrados 
pelo réu tiveram o escopo de satisfazer sua própria luxúria.
Nesse ponto, o Sodalício local asseverou (f. 373):
‘No caso, embora a atitude do acusado não seja moralmente 
aceitável, sua conduta não se amolda ao referido tipo penal, 
haja vista que não houve submissão dos ofendidos à explo-
ração sexual ou à prostituição, tampouco houve aferição de 
vantagem por parte do acusado. Restou provado que ele teve 
relações sexuais e praticou atos libidinosos com as adoles-
centes com o intuito de satisfazer a sua própria lascívia, sem, 
entretanto, praticar qualquer ato que evidenciasse o objetivo 
de favorecer a exploração sexual das vítimas’.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso 
para restabelecer a sentença de primeiro grau quanto às 
duas condenações pelo delito do artigo 217-A do Código 
Penal, cujas penas são de 8 anos de reclusão cada, 
somadas às penas do delito do artigo 218-A do Código 
Penal de 2 anos de reclusão e do artigo 243 do ECA de 
2 anos de detenção e 10 dias-multa a que o recorrido 
também fora condenado, totalizam 20 anos de reclusão e 
10 dias-multa, restabelecendo ainda, em consequência, 
o regime fechado para o início do cumprimento.

É o voto.

Certidão de julgamento

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, deu parcial 
provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. 
Ministra Relatora.

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (Presidente), 
Rogério Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Marilza Maynard 
(Desembargadora Convocada do TJ/SE) votaram com a 
Sra. Ministra Relatora.

Brasília, 10 de junho de 2014. - Eliseu Augusto 
Nunes de Santana - Secretário.

(Publicado no DJe de 27.06.2014.)

. . .
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1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofen-
sividade da conduta, a nenhuma periculosidade social da 
ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento 
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Hipótese de furto, no qual não se observa irrelevância da 
conduta, tendo em vista a contumácia delitiva do agente, 
situação que demonstra sua efetiva periculosidade social, 
exigindo-se a atuação por parte do Estado.
3. O comportamento versado nos autos se amolda tanto à 
atipicidade formal e subjetiva, quanto à atipicidade mate-
rial, que consiste na relevância jurídico-penal da ação, visto 
que restou destacado que o furto em questão não repre-
senta fato isolado na vida do paciente, pois registra antece-
dentes penais, sendo evidente a sua propensão à prática de 
furtos, impondo-se, portanto, a incidência da norma penal de 
modo a coibir a reiteração criminosa, evitando-se, assim, que 
pequenos crimes patrimoniais sejam adotados como meio 
de vida.
4. Habeas corpus denegado (HC 203.54/MG, Rel. Ministro 
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.06.2011, DJe de 
1º.08.2011).

No caso dos autos, noto que o entendimento 
esposado pelas instâncias ordinárias encontra-se em 
perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte no que 
concerne à impossibilidade da aplicação do princípio da 
insignificância quando constatada a reprovabilidade do 
comportamento do agente, uma vez que o furto foi reali-
zado mediante escalada e com rompimento de obstáculo. 
Nesse contexto, por oportuno, transcrevo o seguinte 
excerto da sentença:

Ora, na hipótese, observo que a figura da qualificadora 
prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal, 
qual seja o rompimento de obstáculo, restou devidamente 
comprovada através da conclusão do laudo de f. 113/121, 
demonstrando, inclusive, através de fotografias, que as telhas 
foram arrancadas para entrada no local.
Semelhante circunstância afasta a ofensividade mínima e o 
baixo grau de reprovabilidade na conduta do agente, impe-
dindo, a meu modesto aviso, aplicação do referido princípio. 
Demais disso, a outra qualificadora prevista no inciso II do 
mesmo dispositivo legal, ou seja, escalada, também restou 
comprovada. A teor do referido laudo, houve escalada de 
aproximadamente 3,0 metros de altura.

Dessa forma, o modus operandi do delito em 
apreço demonstra reprovabilidade da conduta do agente 
e impede a incidência do princípio da insignificância.

A propósito, seguem os seguintes julgados 
desta Corte:

Penal e processo penal. Agravo regimental no recurso espe-
cial. Ofensa ao art. 386, III, do CP. Inocorrência. Furto quali-
ficado tentado. Rompimento de obstáculo. Não aplicação do 
princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental a 
que se nega provimento.
1. É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual a 
prática do delito de furto qualificado por escalada ou rompi-
mento de obstáculo indica reprovabilidade do comporta-
mento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

O Tribunal a quo apreciou a apelação defensiva e 
lhe negou provimento para manter a sentença em todos 
os seus termos.

No apelo nobre, o ora agravante alegou ofensa aos 
arts. 1º e 155 do CP, sustentando ser aplicável o princípio 
da insignificância ao caso, pois sua conduta foi minima-
mente ofensiva e não demonstrou nenhuma periculosi-
dade social.

O Supremo Tribunal Federal orienta que, para 
a configuração do delito de bagatela, devem estar 
presentes, de forma concomitante, os seguintes requi-
sitos: 1) conduta minimamente ofensiva; 2) ausência de 
periculosidade do agente; 3) reduzido grau de reprova-
bilidade do comportamento; e 4) lesão jurídica inexpres-
siva. Veja-se:

Penal. Habeas corpus. Paciente denunciado pelo crime de 
furto simples. Rejeição da denúncia. Princípio da insignifi-
cância. Inaplicabilidade. Valor da coisa furtada que supe-
rava o salário mínimo vigente à época dos fatos. Reinci-
dência. Furto insignificante. Furto privilegiado. Distinção. 
Ordem denegada.
I - A aplicação do princípio da insignificância de modo a 
tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomi-
tante, de certos requisitos, quais sejam conduta minimamente 
ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, redu-
zido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurí-
dica inexpressiva.
II - Não se pode considerar irrelevante o furto de uma bici-
cleta avaliada em R$360,00, valor que, à época dos fatos, 
superava o salário mínimo então vigente.
III - Após o cumprimento de pena pelo delito de tráfico de 
drogas, o paciente furtou bicicleta avaliada em valor supe-
rior ao salário mínimo, comportamento que não pode ser 
considerado insignificante e demonstra a necessidade da 
tutela penal.
IV - Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia 
significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos 
furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria 
para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje 
vivido pela coletividade.
V - Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante 
daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço, auto-
riza o reconhecimento da tipicidade da conduta, ante a apli-
cação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa 
de pequeno valor, criou o legislador a causa de diminuição 
referente ao furto privilegiado, prevista no art. 15, § 2º, do 
Código Penal.
VI - Ordem denegada (HC 108.17/RS, Rel. Ministro Ricardo 
Lewandowski, Primeira Turma, julgamento em 07.06.2011, 
Processo eletrônico DJe-19. Divulg. 21.06.2011. Public. 
22.06.2011).

Este Sodalício aplica, por igual, o princípio da insig-
nificância com causa de atipicidade da conduta, desde 
que presentes, na hipótese, os requisitos supramencio-
nados, tal como se observa no seguinte precedente:

Habeas corpus. Penal. Furto. Subtração de bens de valor 
ínfimo. Restituição à vítima. Irrelevância. Conduta de 
efetiva ofensividade para o direito penal. Reiteração deli-
tiva. Princípio da insignificância. Absolvição. Impossibilidade. 
Ordem denegada.
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dade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social 
da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do compor-
tamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Ainda que o delito tenha gravidade não exacerbada ao 
bem juridicamente tutelado, não é permitido ao Estado 
dele descurar, sob pena de estimular prática de crimes mais 
graves. Trata-se da aplicação da denominada Teoria da 
Janela Quebrada no Direto Penal.
5. A tentativa de furto de bens móveis, avaliados em R$86,00 
(oitenta e seis reais), de uma casa mediante escalada e rompi-
mento de obstáculo, não enseja aplicação do princípio da 
insignificância porque não atendido o requisito do reduzido 
grau de reprovabilidade do comportamento do agente.
6. Habeas corpus não conhecido (HC 278.612/SP, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Belize, Quinta Turma, julgado em 
17.10.2013, DJe 23.10.2013).

Destarte, não havendo motivos para alteração do 
decisum proferido, entendo por manter a decisão agra-
vada. 

Ante o exposto, nego provimento ao 
agravo regimental.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, negou provimento 
agravo regimental.”

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Laurita Vaz, 
Jorge Mussi e Marco Aurélio Belize votaram com o Sr. 
Ministro Relator.

Brasília, 18 de junho de 2014. - Bel. Lauro Rocha 
Reis - Secretário.

(Publicado no DJe de 27.06.2014.)

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgR no REsp 
1421608/DF, Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
Sexta Turma, julgado em 06.05.2014, DJe 15.02.2014).

Penal e processo penal. Agravo regimental no agravo em 
recurso especial. Princípio da colegialidade preservado. 
Tentativa de furto qualificado. Rompimento de obstáculo. 
Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade.
[...]
II - Ainda que se admita, na espécie, a inaplicabilidade do 
óbice contido na Súmula 7, desta Corte, imperioso reconhecer 
o acerto do segundo fundamento da decisão agravada, 
visto ter-se firmado, neste Tribunal Superior, o entendimento 
segundo o qual inaplicável o princípio da insignificância em 
caso de furto qualificado por rompimento de obstáculo ou 
escalada, razão pela qual a decisão agravada encontra-se 
em consonância com a Súmula 83, deste Colegiado.
III - Agravo regimental improvido (AgR no AREsp 354.183/ES, 
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 
10.12.2013, DJe 13.12.2013).

Habeas corpus impetrado em substituição ao recurso 
previsto no ordenamento jurídico. 1. Não cabimento. Modi-
ficação de entendimento jurisprudencial. Restrição do 
remédio constitucional. Exame excepcional que visa privile-
giar a ampla defesa e o devido processo legal. 2. Tentativa 
de furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabili-
dade. Bens subtraídos avaliados em R$86,00. Aplicação da 
teoria da janela quebrada no direito penal. Reprovabilidade 
da conduta. Constrangimento ilegal não demonstrado. 3. 
Ordem não conhecida.
[...]
2. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses 
desprovidas de significação social, razão pela qual os princí-
pios da insignificância e da intervenção mínima surgem para 
evitar situações dessa natureza, atuando como instrumentos 
de interpretação restrita do tipo penal.
3. Segundo assentado pelo Ministro Celso de Melo, do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 98.152/
MG, para a aplicação do princípio da insignificância devem 
ser levados em conta os seguintes vetores: a mínima ofensivi-

. . .
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Agravo regimental em reclamação - Alegação 
de afronta à decisão proferida no RE 

382.396-AGR/MG - Ocorrência - Vedação ao 
creditamento do ICMS na hipótese de crédito 

presumido - Impossibilidade - Agravo regimental 
a que se nega provimento

I - A demanda ajuizada pela reclamante objetivava 
afastar restrições impostas ao princípio da não cumulati-
vidade referentes ao direito de aproveitamento de créditos 
do ICMS, englobando, portanto, o crédito presumido.

II - Agravo regimental a que se nega provimento.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO Nº 9.682 - 
MG - Relator: MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

Agravante: Estado de Minas Gerais. Advogado: 
Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais. Agravada: 
Viação São Cristovão Ltda. - Advogados: Vinícius Mattos 
Felício e outro.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Teori 
Zavascki, na conformidade da ata de julgamentos e das 
notas taquigráficas, por votação unânime, negar provi-
mento ao agravo regimental, nos termos do voto do 
Relator. Não participou, justificadamente, deste julga-
mento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 10 de junho de 2014. - Ricardo Lewandowski 
- Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(Relator) - Trata-se de agravo regimental contra decisão 
que julgou procedente a reclamação, a fim de que o 
Estado de Minas Gerais não vedasse à reclamante o 
direito ao creditamento do ICMS apurado pelo sistema 
opcional do crédito presumido, tendo em conta o que 
decidido no 382.396-AgR/MG.

Neste recurso, o agravante argumenta, em síntese, 
que, no citado recurso extraordinário, não se tratou da 
questão do regime optativo do crédito presumido. 

Afirma, ademais, que a causa de pedir da ação 
proposta pela ora agravada estava circunscrita ao direito 
ao creditamento do ICMS em razão da redução da base 
de cálculo do imposto, não tendo sido abordado o tema 
do crédito presumido.

É o relatório necessário.

 Voto

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(Relator) - Bem reexaminados os autos, verifico que a 

pretensão recursal não merece acolhida. Por oportuno, 
conforme assentei na decisão ora combatida,

embora a ementa do RE 382.396-AgR/MG e os precedentes 
do Ministro Relator tratem de hipótese de redução da base de 
cálculo do ICMS, a demanda ajuizada pela reclamante obje-
tivava afastar restrições impostas ao princípio da não cumu-
latividade referentes ao direito de aproveitamento de créditos 
do ICMS. 
Confira-se nesse sentido o quanto assentou o Ministro Relator 
do mencionado RE na decisão monocrática que deu provi-
mento ao recurso da reclamante:
‘O acórdão recorrido, em ação sob procedimento ordinário, 
decidiu que se o contribuinte optou pelo ‘sistema de crédito 
presumido, abdica do aproveitamento de créditos de ICMS 
pelo sistema de confronto de créditos e débitos, inexistindo 
ofensa ao princípio da não-cumulatividade’ (f. 399)’.
Dessa forma, o ato reclamado, ao negar o direito ao credi-
tamento do ICMS apurado pelo sistema opcional do crédito 
presumido, violou a autoridade da decisão proferida no RE 
382.396-AgR/MG .

Dessa forma, como o agravante não trouxe argu-
mentos capazes de afastar as razões lançadas no 
decisum atacado, deve este ser mantido por seus 
próprios fundamentos.

Isso posto, nego provimento ao agravo.

Extrato de Ata

Decisão: A Turma, por votação unânime, negou 
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto 
do Relator. Não participou, justificadamente, deste julga-
mento, o Senhor Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 
10.06.2014.

Presidência do Senhor Ministro Teori Zavascki. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia 
Sampaio Marques.

Ravena Siqueira - Secretária.

(Publicado no DJe de 27.06.2014)

. . .

Habeas corpus - Conflito positivo de 
competência - Justiça Penal Militar x Justiça 
Penal Comum - Questão resolvida em favor 
da Justiça Militar - Alegação de trânsito em 
julgado da sentença da Justiça do Estado 

de Minas Gerais - Pleito de trancamento da 
ação penal processada na Justiça Militar - 

Impossibilidade - Ordem denegada

- Impetrante/paciente denunciado na Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime 
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de corrupção passiva (art. 308, §1º, do CPM) e na 
Justiça Penal comum pela suposta prática dos delitos 
de formação de quadrilha (art. 288 do CP), estelionato 
(art. 171 do CP) e peculato (art. 312, §1º, do CP).

- Decisão que resolveu o conflito positivo de compe-
tência em favor da Justiça Penal Militar, por se tratar de 
crime praticado em local sujeito à administração militar, 
por militar atuando em razão de sua função, contra a 
ordem administrativa militar, na forma prevista no art. 9º, 
II, e, do Código Penal Militar, e por força do art. 124 
da Constituição Federal, conforme apontou a decisão 
ora questionada.

- Não há falar em trancamento da ação penal proces-
sada na justiça castrense, uma vez que já foi proferida 
sentença condenatória, que, aliás, transitou em julgado, 
tornando a questão prejudicada.

- Com a decisão no Conflito de Competência nº 115.271/
MG, que fixou a competência da Justiça Militar para 
processar e julgar a ação penal proposta contra o 
paciente/impetrante, faleceu a competência do Juízo da 
1ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG para pros-
seguir no processamento do feito, de modo que todos os 
atos praticados por aquele órgão jurisdicional padecem 
do vício de nulidade absoluta.

- O próprio Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Acidentes 
do Trabalho da Comarca de Betim/MG, nas informações 
que prestou a esta Corte, noticiou que deu cumprimento 
ao julgado do Superior Tribunal de Justiça, revogando 
“todas as decisões anteriores em relação ao denunciado 
G.P.S., nas quais havia sido declarada a extinção da puni-
bilidade do mesmo em razão da prescrição”.

- O tema relativo à competência da Justiça Castrense 
para processar e julgar a ação penal proposta contra o 
paciente foi exaustivamente examinado por esta Turma 
no julgamento do HC nº 114.309/MG, também da 
minha relatoria.

- Ordem denegada.

HABEAS CORPUS 120.348 - MG - Relator: MINISTRO 
RICARDO LEWANDOWSKI

Paciente: G.P.S. Impetrante: G.P.S. Coator: Relator do 
AREsp nº 326374 do Superior Tribunal de Justiça

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Teori 
Zavascki, na conformidade da ata de julgamentos e das 
notas taquigráficas, por votação unânime, denegar o 
ordem, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justifica-

damente, neste julgamento, o Senhor Ministro Celso de 
Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia.

Brasília, 27 de maio de 2014. - Ricardo Lewando-
wski - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(RELATOR): Trata-se de habeas corpus impetrado por 
G.P.S., em nome próprio, em que se aponta como autori-
dade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, relator do 
AREsp 326.374/MG no Superior Tribunal de Justiça.

O paciente/impetrante narra, de início, que figura 
como réu em três ações penais decorrentes de um mesmo 
fato, a saber: AP 2000654-97.2005.8.13.0079, em 
trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/
MG; APM 0000017-12.2000.9.13.0001, em trâmite 
no Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; e AP 0128430-
18.2001.8.13.0027, em trâmite na 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Betim/MG.

Diz, mais, que os processos se encontram nas 
seguintes fases:

2.1. Comarca de Contagem/MG, processo está parado 
desde 2005, a última movimentação consta envio à Dele-
gacia de Polícia e de lá não mais voltou para o Fórum até a 
presente data.
2.2. Juízo Militar, mesmo com todos os questionamentos 
acerca de qual seria o JUIZ NATURAL legalmente constituído 
para julgar o feito, o Juízo Militar processou e julgou a causa 
condenando o PACIENTE em 2ª instância a 5 anos de prisão. 
O processo ainda está em trâmite, AREsp 326.374.
2.3. Na Comarca de Betim/MG, foi extinta a punibilidade por 
prescrição, datado de 11/10/2013 (página 2 do documento 
eletrônico 1 - grifos meus). 

Prossegue informando que foi suscitado no Supe-
rior Tribunal de Justiça o Conflito de Competência 
nº 115.271/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, no 
qual se decidiu pela competência da Justiça Militar, nos 
seguintes termos:

Penal. Conflito positivo de competência. Corrupção passiva. 
Militar processado perante as justiças estadual e castrense 
pelo mesmo fato. Incidência do art. 9º, inciso II, alínea e, 
do CPM. Crime militar impróprio. Competência da Justiça 
Militar. Conflito conhecido para declarar a competência do 
Juízo de Direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais (página 4 do documento eletrônico 2).

Contra o acórdão do Tribunal Castrense esta-
dual, em que restou condenado a uma reprimenda de 5 
(cinco) anos de reclusão, a defesa interpôs recurso espe-
cial para o STJ, que não foi admitido na origem. No STJ, 
o Ministro Relator negou seguimento ao AREsp 326.374/
MG, decisão que foi ratificada pela Sexta Turma ao negar 
provimento ao agravo regimental interposto.

É contra esse acórdão que se insurge o impetrante.
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Alega, em síntese, que, apesar da decisão proferida 
no CC 115.271/MG, no Superior Tribunal de Justiça, “o 
feito continuou em trâmite normal pela Justiça Comum e 
culminou com sentença julgando extinta a punibilidade” 
(página 2 do documento eletrônico 1).

Aduz, nesse sentido, a existência de coisa julgada.
Requer, ao final, liminarmente, o trancamento da 

ação penal que tramita na Justiça Militar ou, alternativa-
mente, a suspensão das 3 (três) ações penais propostas 
em decorrência do mesmo fato. No mérito, pede a confir-
mação da ordem.

Em 10.12.2013, indeferi a medida liminar reque-
rida e solicitei informações ao Juízo da 1ª Auditoria de 
Justiça Militar de Minas Gerais e ao Juízo da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Betim/MG. Determinei, ainda, 
fosse ouvido o Procurador-Geral da República. As infor-
mações da Justiça Militar foram recebidas nesta Corte 
em 27.12.2013 e noticiam que ainda não se iniciou o 
cumprimento da reprimenda imposta ao paciente/impe-
trante.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Betim/
MG, por seu turno, esclarece, por meio do Ofício 012 
– GPS/2013, recebido neste Tribunal em 03.01.2014, 
que deu cumprimento ao julgado do Superior Tribunal de 
Justiça e revogou todas as decisões anteriores em relação 
ao denunciado G.P.S., nas quais havia sido declarada a 
extinção da punibilidade em razão da prescrição.

O Ministério Público Federal, em parecer da 
lavra da Subprocuradora-Geral da República Deborah 
Macedo Duprat de Britto Pereira, opinou pela prejudicia-
lidade do writ.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(Relator): Bem examinados os autos, tenho que o caso é 
de denegação da ordem. 

Eis a ementa do acórdão impugnado:

Penal. Agravo regimental em agravo em recurso especial. 
Dosimetria. Fundamento inatacado. Súmula 182/STJ. Incom-
petência da Justiça Militar e violação dos arts. 158 do CPP e 
315, parágrafo único, do CPPM. Falta de Prequestionamento. 
Súmula 356/STF.
1. É condição básica de qualquer recurso que se apre-
sentem os fundamentos jurídicos para a reforma da decisão 
atacada. No caso do agravo previsto no art. 544 do Código 
de Processo Civil, deve-se impugnar, especificamente, todos 
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, 
sob pena de não conhecimento do recurso (art. 544, §4º, I, 
do CPC).
2. Hipótese em que o agravante não infirmou um dos funda-
mentos do Tribunal a quo para inadmitir o recurso especial, a 
saber, de que a exclusão da causa de aumento do art. 308, 
§1º, do Código Penal Militar exigiria o reexame do acervo 
fático-probatório (Súmula 7/STJ). Nesse aspecto, portanto, o 
recurso é inadmissível, conforme preceitua o art. 544, §4º, I, 
do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 182/STJ, 
por analogia.

3. Em relação às teses defensivas remanescentes, cumpre 
observar que a decisão agravada não merece reparos, uma 
vez que os temas não foram objeto de debate na Corte de 
origem, carecendo do imprescindível prequestionamento, nos 
termos da Súmula 356/STF, por analogia.
4. Agravo regimental improvido.

Pois bem. Consta dos autos que o Conselho Perma-
nente de Justiça da 1ª Auditoria da Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais condenou o impetrante/paciente 
à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em 
regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção 
passiva (art. 308, §1º, do CPM), por cinco vezes, combi-
nado com o art. 71 do Código Penal, e o absolveu das 
demais imputações, nos termos do art. 439, e, do Código 
de Processo Penal Militar.

Inconformada, a defesa apelou para o Tribunal de 
Justiça Militar estadual, que deu parcial provimento ao 
recurso apenas para absolver o paciente quanto a um 
dos fatos criminosos, mantendo, no mais, a decisão de 
primeira instância, inclusive a reprimenda aplicada. 
Desse acórdão foram opostos embargos de declaração, 
que, por maioria, foram acolhidos com efeitos infrin-
gentes apenas para diminuir a reprimenda em 4 (quatro) 
meses, alcançando, ao final, 6 (seis) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão. Ainda insatisfeitos, o paciente e um 
corréu opuseram embargos infringentes e de nulidade 
na Corte Castrense estadual, que mais uma vez acolheu 
o recurso para reduzir a sanção corporal para 5 (cinco) 
anos de reclusão.

Pelos mesmos fatos o MP estadual ofereceu denúncia 
na 1ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG (Processo 
0027.01.012.843-0), imputando ao paciente a suposta 
prática dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do 
CP), estelionato (art. 171 do CP) e peculato (art. 312, §1º, 
do CP). Constatada a prescrição da pretensão punitiva, o 
magistrado processante julgou extinta a punibilidade do 
paciente em relação ao crime de quadrilha, dando segui-
mento à ação penal quanto aos demais delitos. 

Alegando duplicidade de ações, o paciente/impe-
trante suscitou no Superior Tribunal de Justiça o Conflito 
de Competência nº 115.271/MG, oportunidade em que 
o Ministro Sebastião Reis Júnior concluiu pela compe-
tência do Juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar de Minas 
Gerais, em decisão assim ementada:

Penal. Conflito positivo de competência. Corrupção passiva. 
Militar processado perante as justiças estadual e castrense 
pelo mesmo fato. Incidência do art. 9º, inciso II, alínea e, 
do CPM. Crime militar impróprio. Competência da Justiça 
Militar. Conflito conhecido para declarar a competência do 
Juízo de Direito da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado 
de Minas Gerais (página 4 do documento eletrônico 2).

Neste writ, o impetrante/paciente alega, em síntese, 
que, não obstante a decisão proferida no Conflito de 
Competência nº 115.271/MG, o feito processado na 
1ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG prosseguiu, 
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culminando com a sentença que julgou extinta sua puni-
bilidade em razão da prescrição. 

Desse modo, pleiteia o trancamento da ação penal 
em curso na Justiça Militar por força do trânsito em 
julgado da sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Betim/MG.

Sem razão, contudo.
Cumpre destacar, inicialmente, que não há falar 

em trancamento da ação penal processada na Justiça 
Castrense, uma vez que já foi proferida sentença conde-
natória, que, aliás, transitou em julgado (página 2 do 
documento eletrônico 9), tornando a questão prejudicada.

Tal circunstância demonstra a existência de elementos 
mínimos a embasar não só a instauração de uma ação 
penal como também uma condenação definitiva.

A corroborar o entendimento no sentido de que 
a superveniência de sentença condenatória prejudica 
a alegação de falta de justa causa para a ação penal, 
transcrevo a ementa do RHC 86.535/SP, Rel. Min. 
Cezar Peluso:

1. Ação penal. Justa causa. Reconhecimento. Superveniência 
de sentença condenatória. Existência de conduta típica. 
Prejuízo da questão preliminar. A edição de sentença conde-
natória, da qual se infere a existência de conduta típica impu-
tável ao réu, prejudica-lhe a arguição de falta de justa causa 
à ação penal. 2. Prisão. Flagrante. Inexistência de estado de 
flagrância, quanto ao crime de tráfico. Relaxamento. Habeas 
corpus concedido de ofício. A inexistência de elementos que 
indiquem a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 302 
do CPP impõe o relaxamento da prisão em flagrante (grifos 
meus).

No mesmo sentido, menciono: HC nº 102.730/
MG e HC nº 97.725/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 
nº 88.292/SP, Rel. Min. Eros Grau; HC nº 93.368/PR, 
Rel. Min. Luiz Fux. 

No que concerne à alegação de que a sentença 
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Betim/MG – que julgou extinta a punibilidade do paciente 
em relação ao crime de quadrilha – teria transitado em 
julgado, obstando, por conseguinte, a prolação de novo 
juízo condenatório na Justiça Castrense, tenho que a irre-
signação não prospera.

Com a decisão no Conflito de Competência 
nº 115.271/MG, que fixou a competência da Justiça 
Militar para processar e julgar a ação penal proposta 
contra o paciente/impetrante, faleceu a competência do 
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG 
para prosseguir no processamento do feito, de modo que 
todos os atos praticados por aquele órgão jurisdicional 
padecem do vício de nulidade absoluta. Não há falar, 
portanto, em trânsito em julgado da sentença que julgou 
extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime 
de quadrilha.

Nessa esteira, o próprio Juiz de Direito da 1ª Vara 
Criminal e de Acidentes do Trabalho da Comarca de 
Betim/MG, nas informações que prestou a esta Corte, 

noticiou que deu cumprimento ao julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, revogando “todas as decisões ante-
riores em relação ao denunciado G.P.S., nas quais havia 
sido declarada a extinção da punibilidade do mesmo em 
razão da prescrição” (página 1 do documento eletrônico 
11).

Por fim, importa relembrar que o tema relativo à 
competência da Justiça Castrense para processar e julgar 
a ação penal proposta contra o paciente foi exaustiva-
mente examinado por esta Turma no julgamento do HC 
nº 114.309/MG, também da minha relatoria, conforme 
se verifica da ementa daquele julgado:

Habeas corpus. Conflito positivo de competência. Justiça 
Penal Militar x Justiça Penal Comum. Questão resolvida em 
favor da Justiça Militar. Crime praticado em lugar sujeito à 
administração militar. Ofensa à ordem administrativa militar. 
Arts. 9º, II, e, do Código Penal Militar, e 124 da Constituição 
Federal. Aplicabilidade. Ordem denegada.
I - Impetrante/paciente denunciado na Justiça Militar do 
Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime de 
corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e na Justiça 
Penal comum pela suposta prática dos delitos de formação 
de quadrilha (art. 288 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e 
peculato (art. 312, § 1º, do CP).
II - Acertada a decisão que resolveu o conflito positivo de 
competência em favor da Justiça Penal Militar, uma vez que 
se trata de crime praticado em local sujeito à administração 
militar, por militar atuando em razão de sua função, contra a 
ordem administrativa militar, na forma prevista no art. 9º, II, 
e, do Código Penal Militar, e por força do art. 124 da Consti-
tuição Federal, conforme apontou a decisão ora questionada.
III - Ordem denegada.

Desse modo, eventual erro judiciário deve ser ques-
tionado por meio de instrumento próprio, qual seja a 
revisão criminal. Isso porque, como é sabido, o habeas 
corpus, em que pese configurar remédio constitucional de 
largo espectro, não pode ser utilizado como sucedâneo 
da revisão criminal, salvo em situações nas quais se veri-
fique flagrante ilegalidade ou nulidade, o que, a meu 
sentir, não é o caso dos autos.

Nessa linha, cito, entre outros, o HC nº 86.367/
RO e o HC nº 96.440/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, o HC 
nº 91.079/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, o HC nº 84.007/
PE, Rel. Min. Eros Grau e o HC nº 95.006/RJ, de 
minha relatoria.

Ante o exposto, denego a ordem.

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por votação unânime, denegou 
a ordem, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justi-
ficadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Celso 
de Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia. 2ª Turma, 
27.05.2014.
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HABEAS CORPUS Nº 120.671 - MG - Relator: MINISTRO 
LUIZ FUX

Paciente: Wagner Ribeiro dos Reis. Impetrante: Defensoria 
Pública da União. Procurador: Defensor Público-Geral 
Federal. Coator: Superior Tribunal Militar.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Marco 
Aurélio, em conformidade com a ata de julgamento e das 
notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em imple-
mentar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto 
do Relator.

Brasília, 22 de abril de 2014. - Ministro Luiz Fux 
- Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (Relator) - Trata-se 
de habeas corpus,com pedido de liminar, impetrado 
contra acórdão do Superior Tribunal Militar cuja ementa 
possui o seguinte teor:

Ementa: Recurso em sentido estrito. Lesões corporais. Militar 
da ativa contra militar em idêntica situação. Fato ocorrido 
fora de área militar. Declinação da competência em prol da 
justiça comum estadual. Alegada ausência de ofensa a bem 
tutelado pelo CPM.
O crime imputado ao acusado se reveste de contornos 
próprios da vida castrense, pelo que não convém a sua apre-
ciação pelo Juiz de Direito, o qual, por maior que seja seu 
conhecimento na esfera judicial, nem sempre terá a sensibi-
lidade das peculiaridades da vida na caserna, incompreensí-
veis por boa parte dos seguimentos (sic) da sociedade civil. 
Eis a razão da inserção da Jurisdição Castrense no contexto 
do Poder Judiciário para o julgamento dos crimes militares 
definidos em lei.
Evidenciada a competência da Justiça Militar da União 
para processar e julgar o presente feito, conforme previsão 
do art. 9º, inciso II, alínea a, do CPM, o qual se ampara 
no art. 124 da Constituição da República, além de estar a 
conduta adequadamente tipificada no art. 209 do mencio-
nado Código Penal Castrense, merece ser atendida a irresig-
nação do Parquet das Armas. Provido o recurso ministerial.

Colhe-se da inicial que o paciente, então militar, foi 
denunciado pela prática do crime de lesão corporal tipifi-
cado no art. 209, caput, do Código Penal Militar, por ter 
ofendido a integridade física de outro militar.

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército 
reconheceu, por unanimidade, em 1º/08/2013, a incom-
petência da Justiça Militar para julgar o feito e determinou 
a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal de 
Uberlândia/MG.

O Superior Tribunal Militar deu provimento, 
em 19.11.2013, a recurso em sentido da acusação, 

Habeas corpus - Penal e processo penal 
militar - Lesões corporais - Art. 209, caput, do 

CPM - Delito praticado por militar contra militar 
em local não sujeito à administração militar - 

Ausência do intuito de contrapor-se à instituição 
militar ou a qualquer de suas específicas 

finalidades - Incompetência da Justiça castrense

1. “O fôro militar não é propriamente para os crimes dos 
militares, sim para os crimes militares; porque, no militar, 
há também o homem, o cidadão, e os factos delictuosos 
praticados nesta qualidade caem sob a alçada da [...] 
comunhão civil; o fôro especial é só para o crime que 
elle praticar como soldado, ut miles, na phrase do juris-
consulto romano. Affrontaria o princípio da egualdade o 
arredarse da justiça ordinária o processo e julgamento 
de crimes communs para uma jurisdicção especial e de 
excepção” (Constituição Federal de 1891, comentários 
por João Barbalho U. C., ed. Fac-similar, Brasília: Senado 
Federal - Secretaria de Documentação e Informação, 
1992, p. 343, nota ao art. 77).

2. A necessária congruência entre a definição legal do 
crime militar e as razões da existência da Justiça Militar 
exsurge como critério básico, implícito na Constituição, 
a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de 
delitos que não tenham conexão com a vida castrense (RE 
nº 122.706, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. em 
21.11.1990).

3. In casu, não obstante a condição de militar ostentada 
por agressor e vítima, o crime de lesões corporais ocorreu 
por ocasião de uma confraternização familiar natalina, 
sem qualquer vínculo com a administração militar e sem 
o intuito de contrapor-se a quaisquer de suas específicas 
finalidades, impondo-se declarar a incompetência da 
Justiça Castrense.

4. Ordem de habeas corpus concedida para determinar a 
remessa do processo para a Justiça comum.

Presidência do Senhor Ministro Teori Zavascki. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski.

Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro Celso 
de Mello e a Senhora Ministra Cármen Lúcia.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim 
Brandão Ferreira.

Ravena Siqueira - Secretária.

(Publicado no DJe de 12.06.2014).

. . .
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agredir o Sr. José, com o capacete da moto, o que provocou 
a intervenção do SD Serafim e seus familiares, que tentaram 
proteger seu genitor, mas foram violentamente agredidos pelo 
denunciado e pelos homens que o acompanhavam.
Em decorrência da agressão foram provocadas no SD 
Serafim, as lesões corporais descritas no laudo de fls. 68:
‘Ferida corto-contusa no joelho direito, medindo 2,5cm, 
suturada com pontos de nylon. Edema importante do joelho 
direito. Limitação de flexão do joelho direito’.
Não resta dúvida, portanto, que o denunciado, ao ofender 
a integridade corporal do SD Gilson Serafim Ferreira, provo-
cando as lesões corporais descritas no laudo de fls. 111, 
violou o comando proibitivo inserto no art. 209, caput, do 
CPM, na forma do art. 53 do mesmo Códex.
O Órgão Ministerial postula, portanto, pelo recebimento da 
peça inicial ora deduzida, com a citação do denunciado para 
se ver processar e julgar perante esse juízo especializado, 
vindo, ao final, a ser condenado nos termos da lei, após a 
comprovação dos fatos aqui reportados.

Assentada a premissa fática e incontroversa de que 
a agressão não tem qualquer vínculo com a atividade 
militar e que não ocorreu em local sujeito à Administração 
Militar, impõe-se reconhecer a incompetência da Justiça 
Castrense para processar e julgar o feito.

Destarte, a mera condição militar da vítima e do 
agressor não tem a virtude de acionar a competência da 
Justiça Militar, conforme decidiu a Primeira Turma desta 
Corte no julgamento do HC 103.812, j. em 29/11/2011, 
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, cabendo-me a redação 
do acórdão cuja ementa possui o seguinte teor:

Ementa: Processual militar. Habeas corpus. Homicídio prati-
cado contra cônjuge por motivos alheios às funções militares, 
fora de situação de atividade e de local sujeito à adminis-
tração militar. Crime militar descaracterizado (Art. 9º, II, a, do 
CPM). Competência do Tribunal do Júri. Ordem concedida.
1. A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos 
crimes contra a vida prevalece sobre a da Justiça Militar em 
se tratando de fato circunscrito ao âmbito privado, sem nexo 
relevante com as atividades castrenses.
2. A doutrina clássica revela a virtude da sua justeza ao 
asseverar que ‘o fôro militar não é propriamente para os 
crimes dos militares, sim para os crimes militares; porque, no 
militar, há também o homem, o cidadão, e os factos delic-
tuosos praticados nesta qualidade caem sob a alçada da [...] 
comunhão civil; o fôro especial é só para o crime que elle 
praticar como soldado, ut miles, na phrase do jurisconsulto 
romano. Affrontaria o princípio da egualdade o arredarse da 
justiça ordinária o processo e julgamento de crimes communs 
para uma jurisdicção especial e de excepção’ (Constituição 
Federal de 1891, comentários por João Barbalho U. C., 
ed. Fac-similar, Brasília: Senado Federal - Secretaria de 
Documentação e Informação, 1992, p. 343, nota ao art. 77).
3. Os militares, assim como as demais pessoas, têm a sua 
vida privada, familiar e conjugal regidas pelas normas do 
Direito comum (HC nº 58.883/RJ, Rel. Min. Soares Muñoz).
4. Essa necessária congruência entre a definição legal do 
crime militar e as razões da existência da Justiça Militar 
é o critério básico, implícito na Constituição, a impedir a 
subtração arbitrária da Justiça comum de delitos que não 
tenham conexão com a vida castrense (Recurso Extraordinário 
nº 122.706, rel. Min. Sepúlveda Pertence).
5. In casu, embora a paciente e a vítima fossem militares à 
época, nenhum deles estava em serviço, e o crime não foi 

para reconhecer a competência da Justiça Castrense, 
consoante ementa supratranscrita.

A impetrante, Defensoria Pública da União, alega, 
em síntese, ofensa ao princípio do juiz natural, previsto 
no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, da Constituição Federal, 
sob o fundamento de que o móvel do crime é de índole 
eminentemente pessoal, sem qualquer ligação com o 
meio ou atividades militares, conforme afirmado pelo 
próprio em sua oitiva “[...] que sua namorada reclamou 
que o acusado a perseguia em todos os lugares tentando 
namorar com ela; que o desentendimento entre eles foi 
apenas em razão desse fato [...]”.

Afirma que o desentendimento ocorreu numa festa 
familiar comemorativa do Natal.

Invoca em prol da tese sustentada o HC n. 95.471, 
2ª Turma, Rel. o Min. Gilmar Mendes, j. em 15.05.2012, 
no qual restou reconhecida a incompetência da Justiça 
em hipótese versando a prática de delito de estelionato, 
de militar contra militar, praticado fora de situação de 
atividade e em local não sujeito à Administração Militar.

Requer a concessão de liminar para determinar 
a suspensão do Processo nº 3-85.2013.7.04.0004/
MG, até o julgamento definitivo do writ, e, no mérito, 
“o trancamento da ação penal, sem renovação, decla-
rando nulo o processo penal instaurado com reconhe-
cimento da incompetência absoluta da Justiça Militar da 
União, para processar e julgar o ora paciente, determi-
nando a remessa dos autos à Justiça Especial Criminal de 
Uberlândia/MG, competente para a causa”.

A liminar foi deferida.
A PGR manifestou-se em parecer resumido 

nestes termos:

Ementa: Habeas corpus. Lesões corporais provocadas por 
militar contra outro militar. Ausência de ofensa aos bens jurí-
dicos tutelados pela legislação castrense. Incompetência da 
Justiça militar. Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX (Relator) - O 
Ministério Público Militar denunciou o paciente com base 
nos seguintes fatos:

Consta dos autos que, no dia 25 de dezembro de 2011, 
por volta da 1h, o denunciado, que ostentava, à época dos 
fatos, a condição de Cabo do Exército Brasileiro, servindo 
no 36º Batalhão de Infantaria Motorizado - 36º Bl Mtz, em 
Uberlândia - MG, compareceu à residência do SD Gilson 
Serafim Ferreira, da mesma Organização Militar, que come-
morava, com seus familiares, a chegada do Natal.
Quando já estava saindo do imóvel, foi abordado pelo pai do 
supramencionado soldado, o Sr. José Serafim Ferreira, que, 
em razão de desentendimentos anteriores, entre o denunciado 
e seus filhos, disse que ele não era bem-vindo em sua casa.
Ato contínuo, o denunciado deixou o local, conduzindo 
sua motocicleta, mas retornou, logo em seguida, acompa-
nhado de mais cinco homens e, imediatamente, começou a 
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da União para julgar o feito, remetendo-se a ação penal 
para a Justiça comum”.

Extrato de ata

Decisão: A Turma implementou a ordem de 
habeas corpus, nos termos do voto do Relator. Unânime. 
Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. Primeira 
Turma, 22.04.2014.

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, Dra. Cláudia 
Sampaio Marques.

Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da 
Primeira Turma.

(Publicado no DJe de 12.05.2014.)

. . .

praticado em lugar sujeito à administração militar, sendo 
certo que o móvel do crime foi a falência do casamento entre 
ambos, bem como o intuito da paciente de substituir pensão 
alimentícia cessada judicialmente por pensão por morte e de 
obter indenização do seguro de vida, o que é o suficiente 
para afastar a incidência do art. 9º, II, a, do CPM.
6. Parecer do Ministério Público Federal pela concessão 
da ordem.
7. Habeas corpus concedido para declarar a incompetência 
da Justiça Militar.

Deveras, afora as peculiaridades de cada caso, a 
situação jurídica é idêntica, impondo-se por essa razão 
observar a regra ubi eadem ratio ibi eadem ius.

João Barbalho, em trabalho de comentários à 
Constituição Federal de 1891, editado pela Secretaria de 
Documentação do Senado Federal, no qual o eminente 
Jurista, já àquela oportunidade, afirmava que:

O fôro militar não é propriamente para os crimes dos mili-
tares, sim para os crimes militares; porque, no militar, há 
também o homem, o cidadão, e os factos delictuosos prati-
cados nesta qualidade caem sob a alçada da [...] comu-
nhão civil; o fôro especial é só para o crime que elle praticar 
como soldado, ut miles, na phrase do jurisconsulto romano 
Affrontaria o princípio da egualdade o arredar-se da justiça 
ordinária o processo e julgamento de crimes communs para 
uma jurisdicção especial e de excepção.

Relembro passagem do il. Min. Soares Muñoz, 
nos autos do HC nº 58.883/RJ, apreciado pela Primeira 
Turma do Supremo Tribunal Federal no ano de 1981, 
quando se discutia a competência para julgar crime de 
uxoricídio praticado por militar. A Corte assentou que 
“os militares, assim como as demais pessoas, têm a sua 
vida privada, familiar e conjugal regidas pelas normas do 
Direito comum”. E concluiu que, “embora o militar tenha 
matado sua mulher no interior da casa em que ambos 
residiam, situada em zona sob a administração militar, a 
Justiça comum é a competente para julgar crime”.

Destaco também o raciocínio apurado e singular 
do ex-Min. Sepúlveda Pertence, segundo o qual há de 
existir uma “necessária congruência entre a definição 
legal do crime militar e as razões da existência da Justiça 
Militar” como “critério básico, implícito na Constituição, 
a impedir a subtração arbitrária da Justiça comum de 
delitos que não tenham conexão com a vida castrense” 
(RE nº 122.706, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, 
j. em 21.11.1990).

In casu, embora o paciente e a vítima ostentassem a 
condição de militares à época, o crime não foi praticado 
em lugar sujeito à administração militar nem durante 
o horário de expediente e não há quaisquer elementos 
nos autos que denotem intenção de contrapor-se à insti-
tuição militar ou a qualquer de suas específicas finali-
dades ou operações. No caso concreto, a única circuns-
tância de conexão militar do episódio é a qualidade do 
réu e da vítima, o que, a meu sentir, se revela insuficiente 
para assentar a excepcional competência da Justiça 
Penal Militar.

Ex positis, voto no sentido de conceder a ordem plei-
teada para declarar “a incompetência da Justiça Militar 

Adicional por tempo de serviço - Base de 
cálculo - Vencimento - Precedente 

- O Tribunal concluiu que a base de incidência da grati-
ficação por tempo de serviço é o vencimento, e não a 
remuneração. Recurso Extraordinário nº 563.708/MS, da 
relatoria da Ministra Cármen Lúcia.

Férias e licença-prêmio - Servidor público - 
Impossibilidade de gozo - Conversão em pecúnia 

- O Tribunal reafirmou o entendimento jurispruden-
cial e concluiu pelo direito do servidor à conversão em 
pecúnia das férias não gozadas por necessidade do 
serviço, bem como de outros direitos de natureza remu-
neratória, quando não puder mais usufruí-los. Recurso 
Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do Ministro 
Gilmar Mendes.

Multa - Agravo - Artigo 557, § 2º, 
do Código de Processo Civil 

- Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente 
infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
§ 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO COM AGRAVO 782.370-MG - Relator: MINISTRO 
MARCO AURÉLIO

Agravante: Município de Belo Horizonte. Procurador: 
Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte. Agra-
vada: Ieda Pio Martins. Advogados: Marcele Fernandes 
Dias e outro.
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Acórdão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal em desprover o agravo regimental no recurso 
extraordinário com agravo, nos termos do voto do relator 
e por unanimidade, em sessão presidida pelo Ministro 
Marco Aurélio, na conformidade da ata do julgamento e 
das respectivas notas taquigráficas.

Brasília, 3 de junho de 2014. - Ministro Marco 
Aurélio - Presidente e Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Por 
meio da decisão de folhas 415 e 416, provi o agravo 
para conhecer e prover o extraordinário, consignando:

Servidor - Férias-prêmio - Cômputo - Possibilidade - Prece-
dente - Recurso provido. 
1. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 563.708/MS, da 
relatoria da ministra Cármen Lúcia, concluiu que, a partir da 
vigência da Emenda Constitucional nº 19/98, a qual alterou 
o inciso XIV do artigo 37 da Carta da República, a base de 
incidência da gratificação por tempo de serviço é o venci-
mento, e não a remuneração - tendo ficado vencido, no 
particular -, mantendo-se o valor nominal da parcela, consi-
derado o princípio da irredutibilidade salarial. 
2. Quanto às férias-prêmio, o acórdão recorrido está em 
conflito com a orientação inserta no Verbete nº 678 da Súmula 
do Supremo: ‘São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º 
da Lei 8.162/1991, que afastam, para efeito de anuênio e 
de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido 
pela Consolidação das Leis do Trabalho dos servidores que 
passaram a submeter-se ao regime jurídico único’. Acresce 
que o Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da 
relatoria do ministro Gilmar Mendes, reafirmou o entendi-
mento jurisprudencial e concluiu pelo direito do servidor à 
conversão em pecúnia das férias não gozadas por necessi-
dade do serviço, bem como de outros direitos de natureza 
remuneratória, quando não puder mais usufruí-los, ainda que 
esteja na ativa, sob pena de enriquecimento sem causa da 
Administração Pública.
3. Diante da sedimentação do entendimento, conheço 
do agravo e o provejo, consignando o enquadramento do 
extraordinário no permissivo da alínea a do inciso III do artigo 
102 da Constituição Federal. Ante o precedente, julgo, desde 
logo, o recurso, nos termos do artigo 544, § 4º, inciso II, 
alínea c, do Código de Processo Civil. Dele conheço e o 
provejo para, reformando a decisão impugnada, restabelecer 
o contido na sentença de folha 101 a 106.
4. Publiquem.

O Município de Belo Horizonte, no regimental de 
folha 418 a 420, afirma o não cabimento do extraordi-
nário, por conter matéria infraconstitucional, defendendo 
a incidência dos Verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do 
Supremo. No mérito, diz ser indevida extensão de vanta-
gens próprias do regime estatutário a servidor celetista. 

A parte agravada, instada a manifestar-se, não 
apresentou contraminuta (certidão de folha 424).

É o relatório.

Voto 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator) 
- Na interposição deste agravo, observaram-se os pressu-
postos de recorribilidade. A peça, subscrita por procura-
dora municipal, foi protocolada no prazo legal. Conheço.

Não assiste razão ao agravante. Um dos temas 
versados no processo está contido no decidido quando 
do julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708/
MS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Na oportu-
nidade, o Tribunal concluiu que, a partir da vigência da 
Emenda Constitucional nº 19/98, a qual alterou o inciso 
XIV do artigo 37 da Carta da República, a base de inci-
dência da gratificação por tempo de serviço é o venci-
mento, e não a remuneração - tendo ficado vencido, no 
particular -, mantendo-se o valor nominal da parcela, 
considerado o princípio da irredutibilidade salarial. 
Firmada tal premissa, descabe analisar a natureza jurí-
dica das parcelas que compõem a remuneração, a fim de 
ampliar a base de cálculo do quinquênio. 

No tocante às férias-prêmio, o Tribunal de origem 
concluiu contrariamente à orientação do Verbete nº 678 
da Súmula do Supremo.

No mais, reitero o que decidido pelo Tribunal, no 
Recurso Extraordinário nº 721.001/RJ, da relatoria do 
Ministro Gilmar Mendes. Na oportunidade, o Tribunal 
reafirmou o entendimento jurisprudencial e assentou o 
direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não 
gozadas por necessidade de serviço, bem como de outros 
direitos de natureza remuneratória, quando não puder 
mais usufruí-los, sob pena de enriquecimento sem causa 
da Administração Pública.

A toda evidência, estando a decisão recorrida em 
dissonância com a jurisprudência do Supremo, o provi-
mento dos recursos visando o restabelecimento da 
sentença foi medida que se impôs. 

Este recurso ganha contornos protelatórios. 
Valho-me de trecho do artigo “O Judiciário e a Litigância 
de Má-fé”, por mim outrora publicado: 

Observa-se, portanto, a existência de instrumental hábil a 
inibir-se manobras processuais procrastinatórias. Atento à 
sinalização de derrocada do Judiciário, sufocado por número 
de processos estranho à ordem natural das coisas, o Legis-
lador normatizou. Agora, em verdadeira resistência democrá-
tica ao que vem acontecendo, compete ao Estado-juiz atuar 
com desassombro, sob pena de tornar-se o responsável pela 
falência do Judiciário. Cumpre-lhe, sem extravasamento, 
sem menosprezo ao dever de preservar o direito de defesa 
das partes, examinar, caso a caso, os recursos enquadráveis 
como meramente protelatórios, restabelecendo a boa ordem 
processual. Assim procedendo, honrará a responsabilidade 
decorrente do ofício, alfim, a própria toga.

 Ante o quadro, desprovejo o regimental. Imponho 
ao agravante, nos termos do artigo 557, § 2º, do Código 
de Processo Civil, a multa de 5% sobre o valor da causa 
devidamente corrigido, a reverter em benefício da 
parte agravada.
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sentação do Supremo Tribunal Federal na III Assembleia 
da CJCPLP - Conferência das Jurisdições Constitucionais 
dos Países de Língua Portuguesa, realizada em Angola, o 
Senhor Ministro Dias Toffoli. 

Subprocuradora-Geral da República, Dra. 
Deborah Duprat.

Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da 
Primeira Turma.

(Publicado no DJe de 27.06.2014.)

Extrato de ata

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo 
regimental, com imposição de multa, nos termos do voto 
do relator. Unânime. Ausente, justificadamente, o Senhor 
Ministro Dias Toffoli. Presidência do Senhor Ministro 
Marco Aurélio. Primeira Turma, 3.6.2014.

Presidência do Senhor Ministro Marco Aurélio. 
Presentes à sessão os Senhores Ministros Luiz Fux, Rosa 
Weber e Roberto Barroso. Ausente, em razão de repre-

. . .
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