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Memória do Judiciário Mineiro

Desembargador DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA

NOTA BIOGRÁFICA*

Desembargador Dorival Guimarães Pereira

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG),
com assento na 6ª Câmara Cível. Assumiu o exercício em
17 de setembro. Compôs também a 5ª e a 13ª Câmaras
Cíveis. Em 25 de agosto de 2004, foi eleito membro do
Órgão Especial do TJMG. O Desembargador Dorival
Guimarães Pereira aposentou-se em 22 de maio de 2009.
Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário mineiro, recebeu várias condecorações, entre as quais a Insígnia da Inconfidência
(1980); a Medalha Santos Dumont, grau prata (1987);
a Medalha da Inconfidência (1989); o título de Cidadão
Honorário de Carandaí (1977), Conselheiro Lafaiete
(1981), Contagem (2000) e Manga (2000); a Medalha
Desembargador Hélio Costa (1996); a Medalha Ordem
do Mérito Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (1990) e da Câmara Municipal de Belo Horizonte
(1992); e o Colar do Mérito José Maria de Alckimin do
Tribunal de Contas de Minas Gerais (2002).
O Desembargador Dorival Guimarães Pereira
faleceu em 11 de dezembro de 2013.

Nascido no Município de Urandy (Bahia), em 25
de maio de 1939, o Desembargador Dorival Guimarães
Pereira era filho de José Apolônio Pereira e Maria Dias
Guimarães Pereira. Tornou-se Bacharel em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais em 1966 e advogou em várias empresas. Exerceu
cargos de destaque, entre eles, assessor do Gabinete do
Vice-Governador Pio Canêdo (1965/1969), consultor
jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos em
João Monlevade (1967/1973), presidente e fundador
do Garças Clube (1976/1978) e presidente do Mobral,
ambos em Carandaí, Minas Gerais.
Ingressou na Magistratura em 1973, assumindo o
exercício na Comarca de Carandaí em 6 de abril daquele
ano. Em 1977, foi transferido para São Domingos
do Prata. Em 1979, foi nomeado para a Comarca de
Conselheiro Lafaiete.
Promovido por antiguidade ao cargo de 10º Juiz de
Direito Substituto de Belo Horizonte em 28 de junho de
1984. No mesmo ano, foi designado para auxiliar nas
Varas de Registros Públicos, Falências e Concordatas. Em
25 de outubro de 1984, o magistrado foi removido a
pedido para a Vara de Execuções Criminais. Ainda na 1ª
Instância, assumiu o exercício na 3ª Vara Cível, em 21 de
janeiro de 1987. Sua promoção ao Tribunal de Alçada
do Estado de Minas Gerais ocorreu em 10 de outubro de
1991, onde exerceu o cargo de Vice-Presidente de 2000
a 2001.
Em 6 de setembro de 2001, publicado o Ato 496/
DM/01 de promoção para o cargo de Desembargador

Referências
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MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO

Vilas e Câmaras nas Minas do século
XVIII; administração régia e justiça
As conquistas lusitanas nos séculos XV e XVI
expandiram sobremaneira os domínios portugueses para
muito além do seu território na Europa. Tais conquistas
demandaram muita criatividade e capacidade adaptativa,
por parte da Coroa, para atingir seus objetivos de
colonização e controle das regiões sob sua influência.
Dessa forma, a administração exercida por Portugal
em suas colônias precisou adaptar suas ações às
especificidades de cada localidade. Ao menos em tese,
todas as deliberações e os regramentos do Rei deveriam
ser cumpridos, sem espaço para questionamentos, visto
que questionar as ordens régias equivaleria a questionar o
poder do monarca. Porém, na prática, o que se verificou,
nos domínios portugueses, foi a constante adoção de
normas “alternativas”, que foram forjadas considerando
as características e demandas coloniais.
Em primeiro lugar, a presença da justiça nos diversos territórios
que compunham o Império português adopta (sic) diferentes
configurações de acordo com os regimes jurídicos que regiam
essas presenças e que iam da administração mais tradicional,
de tipo europeu, até a instituição de poderes muito difusos,
com uma administração de tipo meramente informal, onde
o grosso da acção (sic) era deixada às instituições militares,
mercantis ou religiosas estabelecidas localmente. No caso
do Brasil, o processo que se desenvolveu foi no sentido de
estabelecer um aparelho tendencialmente mais próximo do
existente na metrópole, mesmo se, nos períodos mais recuados
da presença portuguesa, apresentasse características distintas
(CAMARINHAS, 2009, p. 85).

Como vemos na passagem acima, houve
flexibilidade normativa e também na aplicação das leis
e determinações direcionadas pela Coroa às localidades
conquistadas, fator determinante para o sucesso da
empresa colonial portuguesa.
Essa adaptabilidade era essencial ao funcionamento
do sistema colonial, e as justificativas são muitas. A maior
delas é o fato de a sede do reino estar a meses de viagem
da colônia. Havia uma enorme distância entre o que se
decidia em Lisboa e as possibilidades de execução no
mundo colonial. Muitas vezes, um pedido de providências
enviado a Lisboa era feito dentro de um cenário
político; porém, quando as determinações chegavam
ao destinatário, o contexto já era bem outro, ou mesmo
a decisão tomada era pouco exequível, requerendo
providências distintas das que foram definidas. Muitas
determinações cunhadas partindo de um imaginário
tão díspar do contexto em que a demanda era gestada
exigiram muitas adaptações.

Esse descompasso levou a Coroa a tolerar
determinadas desobediências, algumas inevitáveis, ou
de difícil combate, outras essenciais à sobrevivência do
poder português nos territórios conquistados.
Não são poucas as queixas e lamentos, ao longo
do período colonial, de autoridades que criticavam
a inobservância das decisões tomadas na metrópole
ou mesmo nas sedes administrativas brasileiras mais
importantes, como as capitais dos Estados do Brasil e do
Maranhão ou as cabeças de capitanias gerais.
Em relação à inobservância, havia algumas atitudes possíveis:
rejeitá-la, punindo os inobservantes; aceitá-la tacitamente,
ignorando o desacato; ou admiti-la, amoldando-se à
realidade. As três atitudes foram correntes nos séculos de
colonização [...].
O apoio às elites locais algumas vezes fez-se de modo
formalmente contrário ao determinado nas Ordenações. Em
alguns casos, a solução foi posteriormente incorporada à
legislação extravagante. [...] Mesmo o topo do funcionalismo
colonial se encontrava isento da necessidade de resolver
problemas cuja solução implicava confrontar as Ordenações
do Reino (WEHLING, 2012, p. 45-52).

Neste texto, buscaremos destacar o papel da
instalação das Vilas, da atividade camarária desenvolvida
nas Câmaras, e das Comarcas, na consolidação da
administração régia na zona mineradora. Isso porque
consideramos a Câmara, sediada nas Vilas, o espaço que
servirá de palco, por excelência, aos embates entre os
agentes régios, encarregados de fazer cumprir as ordens
vindas de Lisboa, e os grupos locais, que viam em várias
dessas normas ameaças aos seus interesses. As disputas
entre camarários e agentes régios será uma constante no
período colonial, não apenas no Brasil, mas no restante do
império lusitano. A Câmara funcionou como local onde
a resistência à aplicação de determinados regramentos
levou à suspensão de ordens e à adaptação de outras
tantas normas.
A organização do poder local nas colônias da monarquia
portuguesa modelou-se com base nos concelhos. Estes eram
células básicas da organização político-territorial portuguesa,
denominados oficialmente como cidades, Vilas, concelhos,
coutos e honras, sem diferenças significativas entre essas
designações (CHAVES, 2013, p. 818).

De acordo com o trabalho de Chaves (2012),
inicialmente, a criação de arraiais e Vilas era regulada
pelas Ordenações Manuelinas, de 1521, passando por
alterações com as Ordenações Filipinas, de 1603, que
deram regulamentação mais clara, em especial, no que
se refere ao funcionamento das Câmaras, instaladas nas
Vilas. Considerando que não há nenhuma legislação
que trate do assunto até a Independência do Brasil, será

* Nota histórica elaborada por Carine Kely Rocha Viana e Andréa Vanessa da Costa Val, sob a supervisão do Desembargador Lúcio Urbano
Silva Martins, Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro.
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nas Ordenações que teremos o arcabouço jurídico do
funcionamento camarário.
A criação das Vilas e, por consequência, das
Câmaras é a marca da presença régia no território
colonial, o “poder régio teve presença representativa na
colonização e na administração de territórios ultramarinos,
através de homens e instituições” (CHAVES, 2012, p. 38).
Assim, vemos que foi através da instalação do aparato
administrativo, corporificado em instituições possuidoras
de grande poder simbólico e político, e de funcionários
revestidos da autoridade régia vinda do outro lado do
oceano, que a Coroa se fez presente nas terras coloniais.
Conforme destaca Wehling (2012), a flexibilidade e
a compatibilização das normas lusitanas estenderam-se
à administração colonial devido a sua sensibilidade
a pressões, que vinham da metrópole, e também dos
centros mais influentes das colônias. Pode-se inferir que
essa adaptabilidade constitui uma prática, e não uma
exceção, o que reforça o papel dos agentes camarários
nesse movimento de pressão e resistência.
Para dirimir as questões administrativas relacionadas
aos concelhos,1 no reino, havia o Desembargo do
Paço e suas muitas mesas. Já para questões similares,
referentes aos domínios de além-mar, foi criado, em
1642, o Conselho Ultramarino. O objetivo do Conselho
Ultramarino era reduzir os conflitos de jurisdição
provocados pelos inúmeros pedidos e recursos remetidos
aos mais diversos tribunais e órgãos do reino. A maioria
das questões analisadas pelo Conselho Ultramarino,
segundo Subtil (2015), referia-se a graças, mercês,
pedidos feitos por homens que se lançaram às terras
conquistadas e que almejavam compensações para si,
através dos feitos de familiares, ou sua prestação de
serviços e demonstração de lealdade à Coroa.
Wehling (2004) aponta, em seu trabalho, que nem só
de análises, que tinham como objetivo maior o provimento
de cargos, se ocupava o Conselho Ultramarino. Ele
também atuou como disciplinador do funcionamento das
Câmaras, localizadas nas Vilas coloniais, e que tiveram
sua importância estratégica, política e social variando de
acordo com o momento político, a localidade, os estratos
sociais que a compunham, bem como do erguimento de
Vilas e da instalação de Comarcas.
Tanto Subtil (2015) quanto Wehling (2004),
porém, concordam que essas práticas propiciaram o
fortalecimento de uma grande rede de sociabilidade,
uma vez que os pedidos geralmente eram lastreados por
um fidalgo com maior vulto social, homens com boa
reputação junto à Coroa, de forma a dar mais consistência
e peso político à solicitação.

Todo bom súdito português sabia que o caminho, quase
certeiro, para aquisição de um ofício ou uma graça régia
era a demonstração de suas façanhas, ações e proezas
feitas em nome do crescimento dos cofres e do prestígio do
poder monárquico. Normalmente, quanto maiores os feitos
mais agraciados eram os súditos, que, ao mesmo tempo,
garantiam status à sua geração e às vindouras, já que muitas
vezes tais benesses passavam a pertencer ao núcleo familiar
(CAETANO, 2013, p. 1).

Vemos que, nas terras do vasto império português,
relações políticas de poder e clientelagem foram se
estabelecendo de forma quase paralela ao poder régio,
propriamente dito. Não que em Portugal essas redes não
existissem, muito pelo contrário, e gozavam de privilégios
políticos inúmeros. Podemos afirmar, inclusive, que era
prática comum no Antigo Regime. O que difere as duas
situações é que muitos homens que se estabeleceram
nessas terras dificilmente conseguiriam alcançar o status
e os benefícios que auferiram na aventura colonial
estando na sede do reino, pois, nas terras conquistadas,
os requisitos nobiliárquicos eram mais flexíveis.
Igualmente, verificamos que a Coroa possuía
conhecimento dessas relações. Da mais simples troca
de favores até as mais complexas, que representaram
verdadeira ameaça ao poder régio. Em várias ocasiões,
inclusive, ela valeu-se delas para manter um mínimo de
ordem e cumprimento de suas leis, reforçando o poder do
monarca e os laços de vassalagem, por mais paradoxal
que pareça, uma vez que, ao validar tais solicitações, tendo
por base as justificações de lealdade e serviços prestados
que acompanhavam os pedidos, o rei reconhecia tais
práticas como legítima forma de fidelidade ao reino.
Nas diversas partes da América, a assimetria entre
elas e a esfera peninsular da Monarquia, simultaneamente
às hierarquias que organizavam as diferenças - metrópole
subordinando colônias, nobres subordinando plebeus,
livres subordinando escravos, a Coroa subordinando
Câmaras e capitanias e, quanto a elas, as gerais
subordinando as anexas etc. -, reverberava em linhas de
corte a sempre serem levadas em conta.
A primeira e mais geral delas estava em que o
reino constituía um cenário de lentos ajustes estruturais,
contrariamente ao que se dava com os Brasis, espaços da
permanente subversão delas (JANCSÓN, 2008).
É nesse complexo emaranhado, político e social,
que se forja a administração das Minas, região cobiçada
pela presença de metais preciosos, terras férteis, rios. E,
através das sesmarias, vislumbrava-se uma oportunidade
de conquista de um quinhão de terra por homens de
posses medianas, que, de outro modo, não teriam essa

A organização do poder local, nas colônias da monarquia portuguesa, modelou-se com base nos concelhos. Estes eram administrados
por câmaras e foram, mais tarde, chamados também de municípios. Eles eram agrupados em circunscrições maiores, as comarcas, que
correspondiam à jurisdição dos ouvidores, responsáveis pela tutela da gestão financeira dos camaristas e da justiça administrada pelos juízes
ordinários. Nas colônias, a denominação termo de vila foi utilizada em detrimento da de município, visto que não se convinha empregar essa
última em terras não emancipadas (CHAVES, 2013). Ver: Fonseca (2011).
1
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Após a descoberta aurífera, a necessidade de controlar o
fisco, estabelecer a justiça e tornar mais visível a face do
rei fez com que tivesse início um processo de organização
político-administrativa nas Minas. Pode-se indicar a criação
das primeiras Vilas como uma ação orientada pela Coroa
com o objetivo de tornar presente a autoridade real naqueles
sertões da América (SOUZA, 2010, p. 1).

A administração e a distribuição da Justiça no
Distrito das Minas serão marcadas, desde o seu início, por
inúmeros conflitos entre agentes régios, representantes
das ordens vindas de Lisboa, e os colonos descobridores:
os paulistas. Posteriormente, fixaram-se ainda pessoas
provenientes de todo o reino, bem como das demais
capitanias. A execução ao “pé da letra” das ordens vindas
de Lisboa não era tarefa fácil. A vastidão territorial, a
escassez de funcionários, os muitos casos de corrupção,
o crescimento desordenado da população na área
mineradora e o grande poder adquirido pelos potentados
ajudam a explicar as dificuldades na aplicação da justiça,
conforme esta era ordenada pelo Rei.
A carta régia de 22 de novembro de 1698 determinou
modificação na sujeição administrativa da capitania de São
Paulo - da qual fazia parte a grande região das Gerais - que
ficava a partir de então mantida sob a jurisdição do governador
da capitania do Rio de Janeiro. Tais desdobramentos tomaram
novo curso com a criação dos cargos de sargento-mor,
guarda-mor, escrivão e procurador. Era assim criado o cargo
de superintendente das minas em 1702. Ou seja, a Coroa
ia pouco a pouco estabelecendo os ofícios governativos que
pudessem materializar a sua autoridade no território das
Gerais. Iniciava-se assim a construção de uma governação
portuguesa na região (GOUVÊA, 2004, p. 123).

Apesar de haver registros de descobertas de metais
preciosos, anteriores à última década do século XVII, o
que se observa é que não havia qualquer planejamento,
por parte da metrópole, para desenvolver a extração
e tributação da produção aurífera, embora a busca
pelo ouro fosse quase uma obsessão portuguesa. A
Coroa não possuía, de antemão, mecanismos para
administrar situação tão peculiar como a observada nas
Minas; o que temos são soluções gestadas no calor das
demandas surgidas.
Com efeito, em pouco tempo, as multidões que buscariam o
ouro nos sertões deixariam para trás um rastro de abandono,
com engenhos desmantelados, lavouras perdidas e fábricas
desamparadas. Para as autoridades coloniais, o êxodo dessas
populações constituía um problema de natureza política, pois
a corrida do ouro faria ajuntar nas Minas uma multidão de
gente vaga e tumultuária, numa região fora do controle da
Coroa, encravada em meio aos sertões distantes e inóspitos,
que bem poderia originar uma república independente, [...].
Se a Coroa portuguesa debatia-se com os medos trazidos
pela descoberta do ouro, tampouco havia um projeto de
colonização para uma região tão recuada no interior do
continente, voltada para a exploração de um gênero pouco
comum na América portuguesa, que se praticava apenas em
pequena escala, em lugares como Iguapé, [...]. Adequada
a esse ouro de lavagem, a legislação sobre a mineração
remontava ao ano de 1603 e nela haviam-se sobreposto, ao
longo de todo o século, acréscimos, correções e alterações,
resultando num corpo amorfo e incoerente, insuficiente para
dar conta da nova realidade das minas de Cataguases. É por
essa razão que os últimos anos do século XVII e os primeiros
do XVIII, quando foram formuladas e ensaiadas diferentes
propostas para a região mineradora, foram decisivos para
a constituição das linhas-mestras da administração local. Ao
contrário de um projeto definido a priori, o governo político
das Minas desenhou-se ao sabor das ponderações que se
faziam nas duas margens do Atlântico, sobretudo as dos
governadores-gerais e dos governadores da Repartição Sul
entre os últimos anos do século XVII e a primeira década do
XVIII (ROMEIRO, 2009, p. 10-11).

Observamos que tudo no Distrito das Minas ocorre
de forma rápida e muito intensa. Esse fato ajuda a explicar
a ocorrência de inúmeras situações na administração
das Minas que não são verificadas em outras regiões.
A velocidade da ocupação e as demandas ensejadas,
associadas à falta de políticas objetivas para a exploração
mineral de tal vulto, obrigaram a Coroa a “reagir” a
questões já postas, como nos assinala Subtil (2015),
o que não permite maiores planejamentos, opinião
corroborada por Velasco (2004):
A presença precoce do Estado, associada intimamente ao
processo urbanizador [...]. Em função da atividade mineradora
e da intensa atividade fiscal e tributária acarretada, a máquina
administrativa estatal teve a sua implantação efetivada, de
modo intenso e em curto espaço de tempo, acompanhando o
processo de ocupação, sedimentação e desenvolvimento das
atividades de exploração (VELASCO, 2004, p. 37).

O trecho acima resume a forma quase simultânea
segundo a qual se estabeleceram tanto o adensamento
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condição em Portugal. Igual situação é verificada com
relação ao acesso aos cargos administrativos.
Com a descoberta de metais preciosos, na região
da futura Capitania das Minas, em fins do século XVII,
a Coroa busca dar organicidade e mostrar-se presente,
enviando agentes régios para regulamentar a distribuição
das datas de extração de ouro, realizar a arrecadação
dos quintos e aplicar a justiça. Este último objetivo, a
distribuição da sua justiça aos súditos, que se constituía
na face mais visível do monarca, era antes de tudo
um desafio tão grande quanto administrar as riquezas
encontradas nos sertões das Minas.
Com a crescente e contínua migração de pessoas
rumo ao Distrito das Minas, vão surgindo diversos
arraiais. Em decorrência desse crescente populacional,
a administração distante, feita do Rio de Janeiro
para a região mineradora, mostra-se insuficiente,
demandando a presença mais concreta da Coroa.
Esta será materializada através da autorização para
a criação de Vilas e, nestas, a instalação de Câmaras,
com o funcionamento e competências previstos pelas
Ordenações Filipinas, passando pelo crivo régio e análise
do Conselho Ultramarino.

populacional, quanto a administração régia, algo que,
por si só, já difere a forma de administração dispensada
às Minas das demais capitanias.
As primeiras Vilas são erguidas quase que
concomitantemente às primeiras aglomerações de
povoamento que se seguiram às descobertas auríferas
de fins do século XVII. Tudo em um espaço muito curto
de tempo. Desde os primórdios da ocupação da zona
mineradora, verifica-se o desenvolvimento de núcleos
urbanos e formas de sociabilidade muito particulares,
com a presença de estratos sociais bastante diversificados,
em razão de a descoberta do ouro ter seduzido muitos
homens com a possibilidade de enriquecimento rápido.
O levantamento de Vilas possuía inúmeras funções:
do ponto de vista mais prático, a atribuição de distribuir
a justiça régia, servindo ainda como marca da presença
física da Coroa nas áreas de conquista, além do papel
fundamental na organização espacial e social. Mas,
como vemos no trabalho de Fonseca (2011), instalar
Vilas atendeu a estratégias políticas bem determinadas,
tais como: alavancar a ocupação e acalmar os ânimos
dos grupos locais; atrair os homens já estabelecidos nas
localidades para compor a estrutura administrativa e os
seduzir a serem leais à Coroa. Estes usaram o espaço
camarário como forma de impor suas demandas.
A concessão do título de Vila a certos arraiais foi um dos
principais dispositivos adotados para atingir os objetivos
descritos. Com a instituição de Câmaras nas povoações
principais, haveria juízes para administrar a justiça em
primeira instância e corpos de milícia pra controlar os
territórios concelhios; além disso, a distribuição equitativa
dos ofícios judiciários e administrativos entre os poderosos
locais poderia contribuir para o fim das disputas [...] estes
“sertanejos”, homens “de ânimos inquietos e poderosos de
armas e cavalaria”, submeter-se-iam mais facilmente “pelos
termos urbanos e corteses que pelos de rigor e violência”. Era
preciso, pois, seduzi-los com cargos na administração local.
Ainda no tocante às Vilas, os conselheiros observavam que, se
implantadas de modo estratégico, tais povoações poderiam
cumprir diversos papéis: o de centro de coleta do quinto,
alfândegas, de praças de armas, e de postos militares [...]
(FONSECA, 2011, p. 141-142).

Conforme Fonseca (2011), os concelhos em
Portugal tinham a função administrativa e funcionavam
como circunscrição judiciária, já os arraiais, que não
gozavam de autonomia jurídico-administrativa, ficavam
vinculados às Vilas. A existência das Câmaras estava,
salvo em poucos casos, condicionada à elevação de
um arraial a Vila; assim, as primeiras Vilas surgem em
decorrência da necessidade de efetivar a presença da
justiça e da fiscalidade, e, ainda, de questões relacionadas
ao ordenamento do espaço e da estruturação mínima
das localidades. Ainda dentro dessa concepção de
administração régia, a Coroa autorizou a instalação de
Câmaras nas Vilas mineiras, recém-erguidas.
Como a maior parte dos concelhos tinha uma Vila por
sede, os dois termos tornaram-se quase sinônimos. Mas, na
20
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realidade, cada concelho possui duas partes distintas, que os
textos coevos nem sempre diferenciam de maneira nítida núcleo urbano principal, onde se reúne a Câmara - e seu
termo - o território de jurisdição dos oficiais camarários, que
inclui geralmente várias outras localidades. [...] “Vila” possui
duas dimensões: no nível local, ele designa a povoação-sede
de um concelho; na escala territorial, ele corresponde a todo
o espaço entorno da sede, posto sob o controle da Câmara
(FONSECA, 2011, p. 30-31).

As primeiras Câmaras erigidas no Distrito das Minas
datam de 1711. Seus membros eram um ou dois Juízes
Ordinários, eleitos para mandato de um ano; e três ou
quatro vereadores respondiam por uma série de funções
de cunho administrativo e julgavam causas dentro de
sua alçada.
Embora eles fossem escolhidos como vereadores e dessa
forma se tornassem parte da cadeia administrativa do
império e editassem decretos municipais, ao menos
teoricamente decretos municipais, seu principal papel não
era apenas o de legisladores ou administradores, mas, em
especial, o de servir como curadores das Vilas ou cidades
a eles confiadas temporariamente, para seu cuidado, como
organizadores dedicados [...] Isso os envolvia em ações que
eram normalmente associadas com o governo local: mediar
disputas, negociar junto a facções em guerra e sempre agir
com imparcialidade e justiça (RUSSEL-WOOD, 2012, p. 22).

Conforme vemos no trecho acima, os camarários
respondiam pelo bom funcionamento das Vilas,
em questões sobre abastecimento, contratos sobre
fornecimento de gêneros alimentícios, determinadas
questões fiscais, além de enviarem solicitações diversas
ao governador da capitania, ao Conselho Ultramarino e
ao Rei solicitando providências, privilégios, entre outros
assuntos de interesse local. As localidades menores e
sem autonomia de Vila, os arraiais e pequenas áreas
de povoamento podiam contar com o Juiz de Vintena.
Estes resolviam questões mais simples, em ritos sumários,
via de regra, realizados de forma oral. Eram nomeados
pela Câmara e os resultados de seus julgamentos eram
passíveis de recurso ao Juiz Ordinário.
Para a composição da Câmara, os candidatos eram
eleitos entre os chamados “homens bons” da localidade,
pessoas com cabedal político, o que conferia a esse
espaço uma dinâmica de defesa de interesses locais,
trocas de favores e apoio mútuo. Muitas vezes em conflito
com as determinações da Coroa. Wehling (2004) destaca
que as Ordenações (Manuelinas e Filipinas) estabeleciam
que os Juízes Ordinários não poderiam ser reeleitos, ou
mesmo concorrerem para outros cargos camarários ao
final de seu mandato. O objetivo era claro: impedir o
estabelecimento de oligarquias na administração das
Vilas. Contudo o que se observa na documentação do
período colonial é que, muitas vezes, oficiais camarários e
Juízes Ordinários e de Vintena permaneceram nos cargos
por tempo maior que o estipulado, ou foram conduzidos
a outros cargos na Câmara.

Se a escolha da capital ainda tardava, as principais povoações
já iam sendo elevadas a Vilas, com as suas competentes
administrações - criação para que os governadores não
tinham poderes próprios, mas cumpriam determinações da
Coroa. [...] As Vilas criadas interessavam ainda à realeza pela
melhor arrecadação dos quintos que proporcionavam. Ou
que se supunha que proporcionariam. Era patente a estreita
relação entre a justiça, a fiscalidade e a fixação da população
[...]. Justiça que tem de se entender como a distribuição de
mercês e a concessão de privilégios por parte de d’El-Rei,
tanto como o castigo dos malfeitores: justiça distributiva que
implicava prêmio e castigo. [...] Assim implantada nas Minas,
como parte desse conjunto de medidas disciplinadoras, aí se
expandirá e radicará a organização municipal portuguesa
(MAGALHÃES, 2012a, p. 149).

Com base no trecho acima, pode-se inferir
que a distribuição da justiça, preocupação maior do
monarca, somente foi possível através da instalação da
estrutura das Câmaras, a qual permitiu a divisão em
núcleos menores de administração régia e a aplicação
da justiça. Lembremos que, no contexto do Antigo
Regime, a administração real não era separada de forma
especializada, sendo que questões afetas à fiscalidade, ao
abastecimento, aos traços urbanos das Vilas, às práticas
religiosas e aos costumes acabavam se interligando. Um
assunto interferia no outro, tornando-se matéria afeta ao
julgamento de juízes e ouvidores.
Muitas foram as posturas dos camarários em
relação às ordens vindas de Portugal. Para ilustrar os
distintos comportamentos entre as Câmaras e suas
vereanças, referentes à maior lealdade à Coroa ou
aos interesses locais, Magalhães (2012a) destaca a
participação da Câmara de Vila Rica e seu Juiz Ordinário
nas sublevações de 1720, em oposição à instalação das
Casas de Fundição. O Conde de Assumar, Governador
da Capitania, refugiou-se, durante todo o episódio,
na vizinha Vila de Ribeirão do Carmo, contando com
o apoio da vereança de lá, enquanto os amotinados
tinham apoio dos camarários de Vila Rica. Estes, em clara
defesa de interesses locais, em oposição à determinação
real, mostrando ainda o papel estratégico que as Vilas
e Câmaras tinham em relação à administração colonial.
Ainda em 1700, o Governador Artur de Sá e
Meneses enviou agentes régios à zona mineradora.
Posteriormente, a Coroa nomeou o primeiro magistrado
a atuar na região, o Superintendente Geral José Vaz de
Pinto, desembargador que chegou às Minas em 1703.
Porém, conforme nos assinala Magalhães (2012a,
p. 145), em 1705, José Vaz de Pinto, sob forte pressão
dos paulistas, deixou o Distrito das Minas. “Ficou a
administração da justiça sem magistrado de toga”.
Se, nas Câmaras, o Juiz Ordinário decidia com
a vereança as querelas locais, acima deles havia os

ouvidores, magistrados especializados, que decidiam
de forma independente e individual sobre recursos de
julgamentos feitos por Juízes, Ordinários e de Vintena, à
frente de circunscrições muito maiores, as Comarcas, e
com atribuições de cunho jurídico e administrativo.
Ao contrário dos Juízes Ordinários, que possuíam
conhecimentos rudimentares das leis e normas, e eram
eleitos pela municipalidade para curtos períodos de
exercício, o que visava evitar o enraizamento dos poderes
locais, os ouvidores eram “ministros de letras”, juízes
profissionais de carreira, nomeados pelo Rei, após análise
do Desembargo do Paço. Formados na Universidade
de Coimbra, a imensa maioria tinha a carreira iniciada
como Juiz de Fora, acumulando conhecimento jurídico,
prática forense, além de maior distinção social que os
Juízes Ordinários e de Vintena. Estes, muitas vezes, eram
analfabetos.
Os ouvidores possuíam ainda grande cabedal
político e prestígio junto à Coroa, e eram, ao menos
teoricamente, considerados capazes de representar os
interesses régios nas distantes terras da colônia. O cargo
concentrava grande poder decisório e político. Assim,
muitos foram os casos de ouvidores, em especial nas
Minas, que se envolveram em querelas ou em casos
de desobediência régia, que culminaram em processos
de inconfidência. Eram enviados para julgamento em
Portugal, por crimes contra a Coroa, a que deveriam
representar fidedignamente.
Com a expansão do processo colonizador e a constituição
das comarcas, foi se consolidando a figura do ouvidor da
comarca. [...] De acordo com a legislação, competia ao
ouvidor receber ações novas e recursos de decisões judiciais
[...] ‘e que venham perante ele os que se sentirem agravados
dos juízes, procuradores, alcaides, tabeliães ou de poderosos
e de outros quaisquer, e que lhes fará o cumprimento do
direito’. Agiria o ouvidor, pelo menos na intenção da lei,
como peça fundamental do mecanismo absolutista com a
finalidade de acentuar o caráter justiceiro do rei e de quebrar
as resistências locais. A competência judicial do ouvidor era
de receber ação nova ou avocar a si processo em tramitação
que estivessem sob responsabilidade dos juízes locais, sempre
que ‘lhe parecer que os juízes da terra não farão inteiramente
justiça’ (WEHLING, 2004, p. 78-79).

Os registros de conflitos entre os ouvidores e alguns
juízes ordinários são inúmeros. Apesar da autoridade
do primeiro, o segundo grupo era mais numeroso e
apoiava-se no poder político local. Contrapunha-se ao
poder emanado de Lisboa, representado na nomeação
régia do ouvidor e todas as implicações da autoridade
que este representava. E não poderia ter sido menos
conflituosa essa relação, considerando que a nomeação
dos ouvidores visava equilibrar as disputas políticas locais,
fazer valer a lei régia, ainda que de forma adaptada.
Além disso, havia uma preocupação grande do monarca
com relação aos abusos dos poderosos locais. No trecho
acima, Wehling (2004), remetendo-se às Ordenações,
mostra que a Coroa via a representação da justiça
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Assim, as Vilas, Câmaras e Comarcas e os agentes
que nelas atuavam compunham um complexo sistema de
administração, essencial ao domínio territorial, fiscal e
político da região.

régia na figura do ouvidor, na correção de arbítrios e
na aplicação mais justa de punições e decisões, ou seja,
seria ele um agente capaz de efetivar a justiça que os
súditos esperavam do Rei.
Em Minas, as primeiras três primeiras Comarcas,
Vila Rica, Rio das Velhas e Rio das Mortes, criadas após
a decisão do Conselho Ultramarino de 1709, passaram
a responder pelo Distrito das Minas, tanto nas questões
afetas à distribuição da justiça, quanto nas de cunho
administrativo e fiscal, funcionando cada uma delas como
centro de controle e arrecadação dos quintos reais. Os
ouvidores, sediados nas Vilas “cabeças” de Comarcas,
acumulavam muitas funções administrativas que iam
muito além das lides judiciais sob sua alçada.
No Reino, as comarcas frequentemente coincidiam com as
provedorias, territórios de jurisdição das provedorias. [...] As
comarcas criadas em Minas Gerais (e na colônia) tiveram
funções ainda mais amplas, pois também funcionavam
como circunscrições fiscais. [...] Assim em cada comarca,
apenas um magistrado - o ouvidor - acumulava as funções
de corregedor, ouvidor-geral (encarregado de recursos contra
sentenças proferidas pelos juízes Ordinários das Câmaras) e
também o de provedor.
As medidas preconizadas pelos conselheiros reais eram o
resultado de uma constatação: era impossível organizar a
justiça e a cobrança de impostos sem subdividir o imenso
território “das minas do ouro”. Neste sentido, a criação
das comarcas - as maiores circunscrições civis da capitania
- foi um dos primeiros projetos metropolitanos a serem
concretizados (FONSECA, 2011, p. 142).

Conforme Fonseca (2011) nos afirma, na passagem
acima, a necessidade da criação de Comarcas e sua
instalação em curto prazo denota as preocupações da
Coroa com relação ao controle do espaço e das pessoas.
Devemos considerar ainda que os ouvidores, magistrados
de carreira transoceânica, como destaca Mello (2013),
começavam a carreira como Juiz de Fora em qualquer
uma das localidades do império português e iam subindo
na carreira, passando por lugares distantes uns dos outros,
galgando as promoções. Assim, a atuação em áreas de
maior destaque representava a possibilidade de ascender
a um posto nas Relações, no caso brasileiro, Bahia e Rio
de Janeiro, mas ele também poderia conquistar cargos
de Desembargador no reino: Casa de Suplicação,
Desembargo do Paço, Relação do Porto.
O exercício do cargo representava expectativa
de promoções na carreira; contudo, nas Minas, diante
da circulação de dinheiro, de ouro e de possibilidades
financeiras diversas, evidenciava-se um desafio a mais aos
ouvidores, além das dificuldades inerentes ao trabalho
em terras conquistadas, longe do conforto do reino.
As Comarcas e Vilas eram peças fundamentais para
o funcionamento da máquina administrativa na zona
mineradora, sendo crescente o levantamento de Vilas até
a primeira metade do século XVIII. Posteriormente, apesar
do crescimento populacional, ocorre uma estagnação no
estabelecimento dessas estruturas administrativas.
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A atribuição, pelo rei e seus representantes, de funções
administrativas - civis e eclesiásticas - às povoações mineiras
permitiu uma diferenciação das mesmas e uma crescente
hierarquização da rede urbana. No final do período colonial,
dos cerca de quatrocentos núcleos existentes na capitania,
aproximadamente noventa eram sedes de paróquia; destas,
apenas dezesseis exerciam a função de cabeça de concelho,
sendo que quinze tinham o título de Vila, e apenas uma
recebera o título de cidade: Mariana (a princípio chamada
Vila de Nossa Senhora do Carmo), que se tornara sede do
bispado mineiro em 1745. As demais aglomerações, que
constituíam a maior parte da rede urbana de Minas Gerais,
não exerciam nenhuma função de comando na administração
civil (com exceção do Arraial do Tejuco, sede da Demarcação
Diamantina) [...]. Nota-se que menos de 7% das Vilas do
período localizavam-se nesta capitania, embora ela abrigasse
cerca de 20% da população da América portuguesa. Como
observou o historiador, este número não traduz o quadro real,
já que a urbanização em Minas foi mais efetiva que no resto
da Colônia; as causas desta incoerência numérica estariam
relacionadas ‘a questões de natureza política e administrativa’
(FONSECA, 2003, p. 91).

A análise dos dados apresentados por Fonseca
(2003) sobre o número de Vilas existentes em Minas,
comparado com a população local e a extensão territorial
da capitania, que avançou sobremaneira as divisas
coloniais, permite-nos afirmar que as Vilas existentes
tiveram um papel fundamental na organização da vida
social da capitania. Suas Câmaras tiveram, sob sua
alçada, inúmeros termos e vasta quantidade de pessoas
e conflitos. Permite-nos verificar, ainda, que houve uma
mudança nas políticas metropolitanas direcionadas
às Minas, já que o aumento populacional não foi
acompanhado pela criação de novas Vilas, denotando o
impacto que esses núcleos administrativos locais tinham
sobre a administração régia desejada pela Coroa.
Observamos que, em um primeiro momento, a
criação e a instalação desse aparato administrativo
(Câmaras, Vilas, Comarcas e os cargos nelas existentes) foi
de grande utilidade às necessidades da Coroa em ordenar
a zona mineradora, sendo incentivado e patrocinado.
Mas, como era espaço de enfrentamento político entre
colonos e a administração central, representou um
grande problema às autoridades régias, o que explicaria
o reduzido número de Vilas e, por consequência, de
Câmaras nas Minas, após a segunda metade do século
XVIII, bem como a inexistência da criação de Comarcas
até o século XIX.
A correspondência oficial que circulou entre Minas e Lisboa
indica que as rebeliões fiscais e a insubordinação geral
da população levaram os governadores a considerar que
as Vilas - isto é, as Câmaras - eram mais nocivas do que
úteis aos interesses reais, e que, portanto, não valia a pena
multiplicá-las. Por outro lado, as tentativas de emancipação
dos arraiais foram freadas por outras autoridades às quais
o Conselho Ultramarino pedia pareceres: os ouvidores e,
principalmente, os oficiais das Câmaras existentes, que não
queriam ver seus territórios de jurisdição desmembrados
(FONSECA, 2003, p. 93).

No início do século XIX, Portugal contava 22 cidades e mais
de quinhentas Vilas, enquanto no imenso Brasil só haviam
sido criadas 12 cidades e 225 Vilas. [...] no Reino, como
nas colônias, o título de cidade era atribuído somente a
localidades que exerciam papéis importantes do ponto de vista
religioso político ou religioso ou militar - não sendo, portanto,
concedido somente às sedes de bispado, mas também, entre
outros casos, a povoações litorâneas ou fronteiriças, dotadas
de praças-fortes (FONSECA, 2011, p. 29).

No caso das Minas, o título honorífico foi concedido
à Vila de Ribeirão do Carmo, primeiro povoamento da
zona mineradora. Isso ocorreu em virtude da decisão
real de criar nas Minas a sede de um Bispado, como
forma de ter a presença eclesiástica, a qual era muito útil
na admoestação dos homens e controle das práticas e
comportamentos. Tal objetivo somente seria possível de
implementação com a emancipação simbólica da Vila
para cidade.
É preciso relembrar que as terras do Brasil, pertencendo ao
senhorio de Cristo, só Vilas podiam ter. As cidades exigiam
o município em terra livre, e por isso o rei, como soberano,
podia criá-las, mas primeiro, como grão mestre de Cristo,

havia de emancipá-las a terra, a pretexto de propagar a fé
com a criação de bispado. Porque o papa também de seu
lado não instituía bispos que residem em Vilas, em terras
de senhorio.
[...] Entretanto, como já não era possível adiar por mais
tempo, o mesmo rei tratou de impulsionar em Roma os
papéis; e, afinal, foi expedida por Bento XIV a bula Candor
lucis aeternae, de 6 dezembro de 1745, instituindo as duas
dioceses, de Minas e São Paulo [...]. A fim de antecipar a
bula, o Rei, no mesmo dia 23 de abril do referido ano, elevou
a Vila de Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo a Cidade de
Mariana, em obséquio à Rainha Consorte Dona Maria Ana
de Áustria (VASCONCELOS, 2014, p. 56).

Como podemos ver acima, a elevação da Vila de
Ribeirão do Carmo a cidade atendeu à necessidade de
“emancipação” da terra da condição de senhorio para
que esta pudesse servir de sede do Bispado. Porém, o
erguimento de Vilas, as solicitações de mudança nos
nomes, pedidos de títulos de cidade, mais que questões
de ordem administrativa, envolviam disputas políticas e
reconhecimento social, prestígio, além de servirem de
formas de manifestar lealdade ao Rei.
Percebe-se que, em torno do título “Cidade”,
encontram-se reunidos diversos atributos e qualidades
que podem conferir prestígio a uma povoação. Os fatos
gloriosos do seu passado, a “nobreza” dos seus habitantes,
a salubridade do seu sítio, a regularidade das suas ruas, a
beleza das suas igrejas, a riqueza do seu território, todos
esses elementos constitutivos das representações urbanas
eram utilizados pelos contemporâneos como parâmetros
de classificação e de hierarquização das aglomerações.
[...] Como em outros requerimentos similares, os fatos
históricos lembrados relacionam-se às façanhas das quais
os habitantes da Vila foram os protagonistas: a conquista
e o povoamento dos sertões que circundavam as Vilas e
os arraiais. No entanto, se os esforços empreendidos na
colonização dos sertões da América podiam sensibilizar
as autoridades da Metrópole, havia outras maneiras de
demonstrar apreço e fidelidade à Coroa. Os nomes das Vilas,
da mesma forma que os brasões e as bandeiras com as armas
reais, eram elementos distintivos e emblemáticos ostentados
pelas Câmaras, e podiam ser mais ou menos alusivos. Assim,
no final do século XVIII, vários dos arraiais que solicitam o
título de Vila propõem nomes evocadores da família real: o
arraial de Conceição do Mato Dentro, por exemplo, pede
para se chamar Vila Petrina; o arraial do Tejuco quer se tornar
a Vila Carlotina (FONSECA, 2003, p. 29).

É claro que esse esforço por parte dos camarários
objetivava um retorno, o reconhecimento da “nobreza”
de uma localidade. Dava a seus moradores e agentes
diferenciação social e política. Com isso, acrescia
a valoração das solicitações de privilégios pessoais,
aumentando as chances de deferimento às graças e
mercês enviadas ao monarca.
A proximidade entre a Vila de Ribeirão do Carmo
e Vila Rica, e a presença em ambas de sedes do poder
político da Capitania, estando, na primeira, o poder
eclesiástico, e, na segunda, a justiça régia direta,
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No caso, as Comarcas, que, durante todo o século
XVIII, foram apenas quatro, responderam por recursos
diversos, sendo responsáveis pela resolução de conflitos
incontáveis, que envolveram a mais diversificada gama
de causas, além das atribuições fiscais e administrativas
das quais os ouvidores se encarregavam. Vemos situação
semelhante à das Câmaras. A distância de Portugal
fez com que as decisões mais imediatas da vida dos
habitantes das Minas estivessem ora nas mãos dos
Juízes Ordinários, posteriormente também dos Juízes de
Fora, e ora nas mãos dos poucos ouvidores atuantes na
Capitania. Os casos mais graves eram resolvidos nas
Relações da Bahia, depois do Rio de Janeiro (em Lisboa,
pelo Conselho Ultramarino ou pela Casa de Suplicação).
Dessa forma, atuaram como núcleos de representação
régia, em oposição ao poder local dos grupos que se
fortaleceram dentro das Câmaras.
Há que se considerar ainda a forte e necessária
presença da Igreja e sua alçada para o julgamento de
vários crimes, que se encaixavam na categoria do mixti fori
(de foro misto). Isso mostra a importância da presença do
Bispado sediado em terras mineiras, com vasta jurisdição
espiritual e também do cível e do crime. Vemos como essas
instituições moldaram aquela sociedade em formação.
Porém, não se trata de um molde engessado, e sim de
algo peculiar e flexível, porque, muito embora houvesse
o modelo social português, este sofreu adaptações,
ganhando um perfil híbrido e muito particular, que viria a
ensejar traços da mineiridade.
Ainda no que diz respeito à administração colonial,
no reino, havia municípios, mas poucas localidades no
Brasil colonial receberam o título de cidade, que tinha
mais caráter honorífico, representando pouco ou nenhum
poder político distinto, tendo valoração simbólica.

permite-nos inferir que, embora não concentrados,
necessariamente, no mesmo espaço físico, havia ali o alto
funcionalismo das alçadas secular e eclesiástica.
Isso denota a importância estratégica e política
que a região mineradora tinha aos olhos de Lisboa. Tal
importância não se limita à fiscalidade, com o controle
sobre a produção aurífera e a arrecadação dos quintos
reais, vai além, demonstra a preocupação da Coroa
com a ameaça de perda de controle da região, com os
frequentes motins, em uma área de alta concentração
populacional e econômica. Até porque, com a escassez
da mineração, as atividades desenvolvidas em seu
entorno consolidam-se e são responsáveis pela fixação
populacional e ocupação territorial, efetivando os
objetivos de avanço das fronteiras, respondendo com a
arrecadação de impostos, ainda que em menor volume
que na produção aurífera.
Todos esses aspectos demonstram que a
administração das Minas exigiu enorme desenvoltura
política e administrativa por parte da Coroa. Precisou, em
muitos momentos, inovar para fazer frente às demandas
do seu Eldorado. Demonstrou grande capacidade
adaptativa. Além disso, evidenciam como são dinâmicas
as práticas sociais e políticas, uma vez que, em uma
configuração totalmente nova, construíram-se relações
diferenciadas que se amalgamaram ao tecido social,
constituindo uma forma administrativa bastante peculiar
em vários aspectos.
Desde a geografia, a economia diversificada que se
desenvolveu e consolidou em torno da zona mineradora,
a distância do litoral, a mescla social que se instalou na
região, entre outros elementos políticos vivenciados por
Portugal, fizeram com que a administração das Minas
apresentasse grande particularidade em relação às
formas de presença e controle utilizados pela Coroa em
outras localidades.
A história das Minas, sua constituição e o nosso
objeto particular de estudo: as formas de atuação e
distribuição da justiça, iniciam-se com a descoberta do
ouro. Não se esgotam com a queda da produção aurífera,
ultrapassam essa especificidade econômica e vão além,
constituindo-se em área de grande potencial de pesquisa,
visando a uma melhor compreensão das práticas políticas
e sociais que se desenvolveram na região.
Justiça, administração régia e fiscalidade
constituíram-se como eixos norteadores das políticas
colonizadoras, sem as quais as Minas teriam continuado
como o local da barbárie, da ausência de organicidade.
A aplicação das leis e a distribuição da justiça não
atenderam apenas aos objetivos metropolitanos de
aferimento de lucros com seus domínios coloniais,
possibilitaram o desenvolvimento social da região, que,
se, num primeiro momento, buscava seu arquétipo no
modelo de sociedade metropolitana, posteriormente,
cunhava valores, práticas sociais e políticas próprias,
como forma de resistência e domínio uns sobre os outros,
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senhores sobre escravos, reinóis sobre colonos, monarcas
sobre reinóis.
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sobre as condições da ação
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Resumo: As condições da ação, componentes da teoria
eclética de Liebman, são intimamente relacionadas
com o mérito da causa, revelando a inconsistência do
sistema, que resolve, no plano processual, questões de
direito material.
Palavras-chave: Condições da ação. Crítica. Teoria eclética. Liebman. Exame de mérito.
1 Introdução
Em princípio, a causa submetida à apreciação do
Poder Judiciário deve ser examinada sob dois grandes
grupos de questões: questões processuais e questões de
mérito. Liebman, entretanto, desenvolveu a teoria eclética das condições da ação, a qual exige, para o exame
de mérito, a presença da legitimidade de partes, possibilidade jurídica do pedido e o interesse de agir, tese extremamente questionada pela doutrina brasileira atual.
A questão não é puramente acadêmica, pois a
íntima conexão das condições da ação com o mérito da
causa conduz a problemas recorrentes na solução dos
casos concretos, servindo como instrumento para subterfúgios protelatórios pelas partes, em prejuízo do desenvolvimento dinâmico do processo e da rápida e adequada
solução do litígio.
2 Teoria do direito de ação
Houve um tempo, não muito distante, em que não
se falava em Direito Processual. O ordenamento jurídico gravitava em torno da ordem civil, de que temos
bom exemplo o Code Civil des Français, outorgado por
Napoleão Bonaparte em 1804. Essa etapa de evolução
do Direito Processual é conhecida como fase sincretista
ou privatista. Nela, não havia método para estudar o
processo, que era visto sob uma ótica privatista.
Nessa fase, vigia a teoria imanentista da ação,
desenvolvida por Friedrich Carl von Savigny, pela qual a

provocação da jurisdição era inerente e dependente do
direito material. Dizia-se que o direito de ação decorria
da violação do direito material, o qual, de estático,
assumia forma dinâmica (direito subjetivo). Era o Direito
Civil armado para a guerra.
Da polêmica que se travou entre Windscheid e
Müther, formou-se a base para a teoria concretista, que
concluiu ser autônomo o direito de ação, vinculado,
entretanto, a um julgamento favorável. Só tinha direito
de ação quem ganhava a causa. Carência de ação,
então, confundia-se com sua improcedência (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 136).
Na Alemanha do século XIX, Oskar von Bülow
iniciava as primeiras discussões sobre o desenvolvimento
de uma ciência do direito processual, aproveitando-se
das ideias de Windscheid e Müther. Em sua obra Teoria
das exceções dilatórias e pressupostos processuais (1868),
demonstrou com clareza e sistematização a existência da
relação jurídica processual independente da relação jurídica material subjacente. Para tanto, deu como exemplo
a ação com pedido declaratório negativo, que, julgada
procedente, reconhecia a inexistência da relação jurídica
de direito material, sendo inegável a existência da relação
jurídica de direito processual. Com Bülow, inaugurou-se
a fase do procedimentalismo científico, e o estudo do
direito processual passa definitivamente a ser autônomo
ao estudo do direito material. Aqui, a autonomia passa
a ser uma característica do direito processual (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 136).
A partir daí desenvolve-se a ideia de ação como
o direito para um julgamento favorável. Para eles (os
concretistas), discutiam-se no processo dois tipos de questões: as questões relacionadas à regularidade processual (pressupostos processuais) e as questões de mérito
(acolhimento ou rejeição do pedido). Para os concretistas,
as condições da ação são, pois, de mérito, visto que relacionadas ao acolhimento ou rejeição do pedido.
A concepção contraposta à dos concretistas é
a corrente abstrativista, capitaneada por Degenkolb
(THEODORO JÚNIOR, 2008, p. 64), que afirmava ser
o direito de ação o direito a qualquer decisão, não só a
uma decisão favorável. É o direito de ir ao Judiciário e
obter dele qualquer decisão. Para os abstrativistas, não
há condições da ação, e também só se discutem, no
processo, pressupostos processuais ou questões de mérito.
Nessas circunstâncias, surge a corrente mista ou
eclética, defendida por Liebman, meio termo entre as
duas correntes anteriores, a qual afirma ser o direito de
ação aquele pelo qual se busca uma decisão de mérito.
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É o direito de ter o seu pedido examinado, acolhido ou
rejeitado. Nem é o direito a uma decisão sempre favorável, nem o direito a qualquer decisão.
Assim, os ecléticos desenvolvem a teoria das condições da ação, sendo elas as condições para uma decisão
de mérito: legitimidade de partes, interesse de agir e
possibilidade jurídica do pedido. Surgem, portanto, três
tipos de questões que devem ser examinadas pelo juiz.
Nas duas primeiras, não se examina o mérito, e, portanto,
não há que se falar em coisa julgada.
3 Histórico
O criador e principal expoente da concepção eclética foi Enrico Tulio Liebman (1903-1986), nascido em
Leopoli, Itália, e graduado na Faculdade de Direito de
Roma, sob o magistério de Giuseppe Chiovenda (discípulo de Carnelutti). Descendente de judeus, foi obrigado a se mudar para o Brasil em 1939 por contingências político-sociais implementadas pelo regime fascista
de Mussolini no período entre guerras.
A partir daí, inicia o magistério na Universidade de
São Paulo, onde encontra os então graduandos Alfredo
Buzaid, Moacir Amaral dos Santos, José Frederico
Marques, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe.
Implementou ideias revolucionárias no âmbito dos institutos processuais, entre as quais se destacam a do julgamento antecipado do mérito, a da eficácia executiva dos
títulos extrajudiciais e, especialmente, a das condições
da ação (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2008,
p. 115).
Com o término da Segunda Grande Guerra,
Liebman volta para sua terra natal, mas deixa plantado
no Brasil o gene do que, nas mãos daqueles acadêmicos, viria a ser a denominada Escola Paulista de
Direito Processual.
Sob o império do regime militar, o governo
pretendeu um Código de Processo Civil moderno, daí
por que o então Ministro da Justiça, Armando Falcão,
informado de que, no Largo São Francisco, se desenvolviam estudos modernos sobre o processo civil, convida
Alfredo Buzaid para liderar projeto de reforma do Código
de Processo Civil (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO,
2008, p. 115).
Após diversos estudos, chegou-se à conclusão de
que a reforma do Código de Processo Civil de 1939
consumiria maiores esforços do que o desenvolvimento
de um novo estatuto, daí por que partiram para a construção de um novo estatuto, culminando com a edição do
novo Código de Processo Civil, no ano de 1973, criação
dos discípulos de Liebman em sua homenagem.
Assim, e por óbvio, o atual Código de Processo
Civil, desenvolvido sob as bases liebmanianas, acolhe a
1
2

teoria eclética sobre as condições da ação,1 entendidas
como as condições necessárias ao exame do mérito da
causa.2
4 Acepções da palavra ação
Dentro dessas bases históricas e teóricas, modernamente podem-se divisar três acepções para a
palavra ação.
Numa acepção material, o direito de ação é entendido como o direito subjetivo, relação jurídica de direito
material exercitável contra o Estado em face de uma
pessoa. É uma acepção que guarda alguma relação com
a corrente concretista. Dela ainda há resquícios em nossa
legislação, que podemos encontrar, v.g., no art. 195 do
Código Civil, ao dizer que “Os relativamente incapazes e
as pessoas jurídicas têm ação contra os seus assistentes
ou representantes legais [...]”.
Constitucionalmente, entende-se por ação o direito
incondicionado, público e subjetivo de acesso à Justiça.
Suas características são a autonomia (sem relação com o
direito material) e a abstração (independente da qualidade
do direito que se afirma em juízo). Trata-se de situação
jurídica constitucional de conteúdo amplo e complexo,
que confere ao seu titular o direito a um processo devido,
com as garantias processuais que lhe são inerentes, e,
portanto, qualificados os princípios que estruturam o
devido processo legal. A acepção constitucional é a que
decorre do desenvolvimento da teoria abstrativista.
Por fim, numa acepção estritamente processual,
entende-se por direito de ação o ato de provocação
da atividade jurisdicional. Conjuga, a um só tempo, o
direito abstrato constitucional de ir a juízo e o direito de
ação em sentido material, entendido como a submissão
da relação jurídica de direito material à apreciação
do Poder Judiciário. Para melhor compreensão desse
ponto, passamos a enumerar os elementos da ação e
sua correlação com os elementos da relação jurídica de
direito material.
5 Elementos da ação
Toda relação jurídica de direito material é composta
de três elementos: pessoa, objeto e a relação jurídica
propriamente dita (vínculo jurídico), o laço que une as
pessoas em torno do objeto. O direito subjetivo se estabelece entre pessoas, em torno de um objeto, ligados por
uma relação jurídica. Não é por acaso que a Parte Geral
de nosso Código Civil trata, no Livro I, “Das pessoas”; no
Livro II, “Dos bens” (objeto); e, no Livro III, “Dos fatos jurídicos” (relações jurídicas).
Sempre que se vai a juízo é essa relação jurídica
de direito material que se coloca à apreciação do Poder
Judiciário. Afirma-se ao juiz uma relação jurídica sobre

Conforme art. 2º do Código de Processo Civil.
Conforme art. 267, incisos I e VI, e art. 295, incisos II e III, e parágrafo único, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
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Toda ação concretamente exercida pressupõe a existência
de, pelo menos, uma relação jurídica de direito substancial. Ocorrido o fato da vida previsto no suporte fático de
uma determinada norma jurídica, ter-se-á, pela incidência da
norma, um fato jurídico. Somente a partir de então é que se
poderá falar de situações jurídicas e de todas as demais categorias de efeitos jurídicos (eficácia jurídica), nesse contexto,
a demanda (entendida como conteúdo da postulação) é o
nome processual que recebe a relação jurídica substancial
quando posta à apreciação do Poder Judiciário. Inexistindo
ao menos a afirmação de uma relação jurídica de direito
material, inexistirá demanda-conteúdo, e a demanda-ato será
um recipiente vazio.

Em consequência, quando se ajuíza a ação, nela
podemos divisar três elementos, correlacionados aos
elementos da relação substancial, mas agora com natureza processual: partes (pessoas), causa de pedir (relação
jurídica) e pedido (objeto).
Também não é por acaso a redação do art. 301 do
Código de Processo Civil, ao dispor que “Uma ação é
idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido”.
Na perspectiva da teoria eclética, as condições da
ação têm relação genética com os elementos processuais
da ação e substanciais da demanda. A legitimidade de
partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do
pedido são elementos diretamente correlacionados com
os elementos do mérito da causa (sujeitos, relação jurídica e objeto).
Assim, não é difícil concluir que: a) as condições
da ação são elos entre os elementos da relação material e da relação processual, daí serem também conhecidas como os pontos de contato (do processo) com o
mérito; b) as condições da ação, embora tangenciem
certa natureza processual, impregnam-se de inegável
natureza substancial.
6 Condições da ação
Discorreremos brevemente sobre o conceito dos
elementos componentes das condições da ação e, resumidamente, sobre o conteúdo de cada um deles, apenas
a título ilustrativo, já que essencial em nossa exposição.
6.1 Legitimidade de parte
Trata-se da aptidão atribuída a um sujeito, no polo
ativo ou passivo, para conduzir um processo em que
se discuta determinada relação jurídica. A lei atribui a
alguém o poder de conduzir um processo a respeito de
3

certa relação jurídica. Assim, somente é possível aferir a
legitimidade a partir do exame da relação jurídica.
Afora o caso de legitimidade extraordinária - em que
se autoriza a defesa de direito alheio em nome próprio3 -,
trata-se da condição da ação que, apreciada, será a mais
suscetível de gerar exame de mérito da causa, conforme
veremos linhas abaixo.
6.2 Possibilidade jurídica do pedido
Inicialmente, entendia-se por pedido juridicamente
possível aquele que, em tese, pudesse ser acolhido pelo
juiz. Cuida-se da condição da ação que merece a crítica
mais contundente, pois extirpada pelo próprio autor da
teoria (vide abaixo).
A comunidade doutrinária, buscando contornar a
inconsistência do sistema e adequá-lo ao princípio maior
do acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), fala modernamente que o pedido é juridicamente impossível quando a
pretensão é expressamente vedada pelo sistema, do que
temos exemplo o art. 923 do Código de Processo Civil,
ao prescrever que, “Na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar a
ação de reconhecimento do domínio”.
Essa condição da ação é hoje desprezada, porque
é impossível separá-la do mérito da causa. Se o juiz
afirma que o pedido é juridicamente impossível, afirma
que não há como acolher o pedido deduzido pelo autor,
ao menos naquela oportunidade. O caso é de improcedência do pedido, fazendo coisa julgada material, que,
como se sabe, submete-se à cláusula rebus sic standibus,
é dizer, não veda o acesso à jurisdição se modificada a
base fática da causa.
6.3 Interesse de agir
Para a doutrina clássica, o interesse de agir é visualizado nas dimensões da utilidade e necessidade. Pela
utilidade, o processo deve propiciar algum proveito para
o demandante, proporcionando-lhe algum benefício. Já
a necessidade exige a demonstração de que o processo é
necessário à obtenção daquele proveito útil. O processo
deve constituir a única via para que a parte alcance
sua pretensão.
Alguma doutrina, entretanto, elenca um terceiro
componente do interesse de agir, que seria a adequação
da via processual eleita pela parte para a defesa de
seu direito.
Dentre as condições da ação, talvez o interesse
de agir seja a única que, apreciada, não conduza ao
exame do mérito da causa, ao menos primo icto oculi.
Tratar-se-ia, portanto, de questão que devesse ficar no
mais das vezes relegada ao plano processual da causa.

Conforme art. 6º do Código de Processo Civil.
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um objeto em face de alguém. Trata-se do mérito da
causa (meritum causae), coisa deduzida em juízo (res injudicium deducta), a demanda, no entendimento de Didier
Jr. (2009, p. 148):

7 Crítica à teoria eclética liebmaniana
A possibilidade jurídica do pedido era sustentada
por Liebman com base na vedação legal que havia para
o pedido judicial de divórcio na Itália, dadas as óbvias
influências do direito canônico sobre o ordenamento
jurídico daquele país. Entretanto, com a edição da Lei
nº 898/1970 (Lei do Divórcio) na Itália, Liebman reviu
sua teoria e, na última edição seu livro, de 1972, passou
simplesmente a ignorar a possibilidade jurídica do pedido
como condição da ação, sem nem ao menos explicar
tecnicamente a razão. Nessas circunstâncias, não houve
tempo para que Liebman comunicasse aos seus discípulos acerca da revisão da teoria, que acabou ingressando ultrapassada no nosso Código de Processo Civil.
Essa é só uma das várias situações que apontam
para a inconsistência da teoria das condições da ação.
Praticamente não há nenhum autor brasileiro que não
teça ao menos uma crítica à teoria de Liebman, partindo
da premissa de que tanto a corrente concretista como a
corrente abstrativista não reconhecem outra categoria
que deva ser examinada pelo juiz além das questões
processuais e materiais.
Liebman desenvolveu as condições da ação sob a
base da teoria da apresentação, segundo a qual o exame
da presença delas (condições da ação) deve ser feito à
luz da prova produzida. Isso permite que o controle das
condições da ação se dê a qualquer momento antes da
sentença de mérito.
O fato é que - e aqui reside o ponto central de nosso
tema - se o exame das condições da ação pressupõe
a análise dos elementos da relação de direito material
(sujeito, vínculo jurídico e objeto), conclui-se que há juízo
de meritum causae em caso de acolhimento de preliminar
fundada na (suposta) ausência de condição da ação.
Para ilustrar, vejamos o caso da ação possessória. Seu legitimado ativo é o possuidor, e o legitimado passivo, o esbulhador/turbador/ameaçador. Se,
ao final do processo, ficar comprovado que o autor não
é possuidor, para Liebman, será caso de ilegitimidade
ativa, pois não há correspondência entre a titularidade do
exercício à posse e o exercício desse direito. Em consequência, o processo deve ser extinto sem resolução de
mérito.4 A solução de Liebman é frequentemente adotada
pelos operadores do direito na atualidade.
Trata-se, a nosso modesto juízo, de um contrassenso. Nesse sentido, perceba na ilustração vista acima
que a proteção possessória é o objeto da ação, e, se o
autor não tem direito a ela (posse), o caso é de improcedência do pedido. Veja que é nítida a confusão entre
condição da ação e questão de mérito.
Buscando rever o posicionamento de Liebman,
a doutrina desenvolveu a teoria da asserção (prospet4

Conforme art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
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tazzione para os italianos), segundo a qual o preenchimento das condições da ação deve ser examinado à luz
da narrativa feita na inicial, no estado da afirmação das
partes (in statu assertionis). Por ela (teoria da asserção),
o exame das condições da ação, a partir das provas,
conduz necessariamente à solução do caso com julgamento de mérito.
Entretanto, mesmo a se adotar a teoria da asserção
- que buscou contornar a flagrante inconsistência que
assolava nosso sistema -, verifica-se que há exame de
mérito da causa.
Assim, se ao juiz é possível resolver a lide pelo
simples exame da narrativa feita na petição inicial, através
do confronto dos fundamentos de fato e de direito com
que o autor deduz a pretensão, é inegável que, mesmo
nesse caso, há exame de mérito.
Voltando a nosso exemplo da questão possessória,
se a relação jurídica em torno da posse é examinada pelo
juiz, que conclui pela improcedência da pretensão, há
flagrante, patente e inegável exame do mérito da causa,
pois os elementos da relação jurídica de direito material
foram submetidos à apreciação do juiz e por ele examinados. Sua decisão neles se baseia, sendo, portanto,
inconsistente afirmar que não houve resolução de mérito.
Trata-se de circunstância que aponta para o absoluto contrassenso que existe no julgamento da causa com
extinção do processo “sem resolução de mérito”, solução
imposta pelo sistema do Código de Processo Civil.
Como afirmado inicialmente, o problema não se
esgota no plano meramente acadêmico. É que a extinção
do processo não faz coisa julgada material, admitindo-se,
com efeito, a repropositura da ação (THEODORO
JÚNIOR, 2008, p. 604):
No sistema do Código, a coisa julgada material só diz respeito
ao julgamento da lide, de maneira que não ocorre quando
a sentença é apenas terminativa (não incide sobre o mérito
da causa). Assim, não transitam em julgado, materialmente,
as sentenças que anulam o processo e as que decretam sua
extinção, sem cogitar da procedência ou improcedência da
ação. Tais decisórios geram apenas coisa julgada formal. Seu
efeito se faz sentir apenas nos limites do processo. Não solucionam o conflito de interesses estabelecidos entre as partes,
e, por isso, não impedem que a lide volte a ser posta em juízo
em nova relação processual.

Vimos, entretanto, que a extinção do processo por
ausência de condição da ação é sempre hipótese de
exame do mérito, daí concluir-se não ser possível a repropositura da ação sem “correção” da condição considerada faltante, a despeito da extinção do processo sem
resolução de mérito.
Nesse sentido, bem ilustra a situação caso decidido
pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no qual foi verificada a extinção do processo por ilegitimidade passiva,

da lide, outro moderno instituto de direito processual
criado por Liebman.
Ainda, vale ressaltar que o julgamento antecipado
da lide não admite, ao menos em princípio, que se julgue
improcedente o pedido (com resolução de mérito) sem
que o réu componha a relação processual, o que é perfeitamente possível ao se julgar o autor “carecedor de ação”
por ilegitimidade passiva, solução que, pelo sistema do
Código de Processo Civil, extingue o processo sem resolução do mérito, e, a nosso juízo, deveria conduzir ao
exame da causa com resolução de mérito, formando
coisa julgada material. Parece-nos, no ponto, que o
sistema deveria evoluir para admitir, em caso de improcedência do pedido, o julgamento antecipado da lide independentemente de citação.
Nessas circunstâncias, cabe ao operador do direito
trabalhar com essas premissas e, deparando-se com questões levantadas em torno das condições da ação, zelar
para que a causa seja decidida com exame de mérito.

Processual civil. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo
sem julgamento de mérito. Indeferimento da inicial. Sentença
sem recurso. Efeitos. Coisa julgada material. - A sentença que
indefere a petição inicial e julga extinto o processo, sem o
julgamento de mérito, pela falta de legitimidade passiva para
a causa, faz trânsito em julgado material, se a parte deixar
transcorrer em branco o prazo para a interposição do recurso
cabível, sendo impossível o novo ajuizamento de ação idêntica. - Recurso especial conhecido e provido (Superior Tribunal
de Justiça, Recurso Especial nº 160.850/SP, Relator Ministro
César Asfor Rocha, julgado em 17.10.2000).

Verifica-se, portanto, à luz dessa decisão, ser inescapável a conclusão de que o exame das condições da
ação conduz necessariamente ao julgamento da causa
com resolução do mérito, com consequente formação de
coisa julgada material, a despeito de contrariar expressa
disposição do sistema.
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8 Conclusão
No decorrer dessas breves considerações, permitimo-nos verificar que a teoria eclética de Liebman é
composta de elementos intimamente ligados ao mérito
da causa, e, portanto, o exame das condições da ação
conduz necessariamente à solução da causa com resolução de mérito.
As bases das teorias concretista e abstrativista do
direito de ação, predecessoras da teoria eclética de
Liebman, estavam corretas ao afirmar que a solução
da causa passa, somente, por dois grandes grupos de
questões que devem ser examinadas pelo juiz, questões
processuais e questões de mérito, demonstrando não ser
admissível a figura de um tertium genus.
A nosso juízo, o que quis mesmo Liebman foi
fornecer ao juiz instrumentos que lhe permitissem decidir
a causa em juízo de cognição sumária, objetivo de todo
desnecessário no contexto do nosso Código de Processo
Civil, que contempla a teoria do julgamento antecipado
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sem fazer, em tese, coisa julgada material. Entretanto,
concluiu indiretamente aquele sodalício que estaria configurada hipótese de coisa julgada material, a despeito da
extinção do processo sem resolução de mérito, vedada a
repropositura da ação em face do mesmo réu, com repetição dos mesmos elementos. Nesse sentido:
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1 Introdução
O presente artigo objetiva uma reflexão sobre a
necessidade de sensibilização do Direito e do Poder
Judiciário no mundo atual e futuro.
Pretende-se, assim, analisar esse desejo ambicioso,
tomando-se a espiritualidade e o humanismo como
pontos essenciais e centrais para se alcançar o objetivo proposto.
Não se quer, neste artigo científico, expor, de
maneira definitiva e fechada, as razões dessa necessária
sensibilização do Poder Judiciário, mas, sim, mostrar e
levantar questões de forma crítico-reflexiva, visto que
é preciso buscar um novo olhar, uma nova postura,
uma nova mentalidade acerca do Direito e do Poder
Judiciário brasileiro.
Habita-se em um mundo em que as transformações acontecem de maneira abrupta, e nós, como seres
humanos completos que somos, estamos inseridos nesse
turbilhão de ideias, sentidos, desejos, transgressões,
faltas, dores, amores, dentre outros. Nesse contexto, o
homem necessita da espiritualidade, uma vez que esta é
uma das origens primordiais de esperança, de inspiração
do novo, de capacidade de transcender, de fazer gerar
sentido num mundo em constantes mudanças. Assim,
verifica-se tal necessidade, visto que se tem um Direito e
um Poder Judiciário rígidos, áridos, herméticos, haja vista
o Direito positivista, fechado, que quase sempre também
não deixa vazão para o emergir da sensibilidade, espiritualidade e humanismo, tão indispensáveis em um meio
que tem por finalidade buscar o que é devido a cada um.

Deve-se compreender o homem em sua dimensão
integral. Sem essa visão, não consegue o Direito - e,
consequentemente, o Poder Judiciário - alcançar seus
objetivos de forma plena e justa, a menos que se considere o ser humano como um ser superficial e puramente material.
Tentar incluir a espiritualidade e o humanismo no
Poder Judiciário e no Direito é uma maneira de sensibilizá-los, tarefa difícil de conquistar, visto haver certas
doutrinas rígidas, estruturas hierarquizadas do Poder
Judiciário, que, na maioria das vezes, se estendem aos
operadores do Direito e aos servidores da Justiça. É uma
arte, pois exige trabalhar habilidades, talento, esforço,
um jeito. Em suma, requer sensibilidade.
2 O mundo atual e suas mudanças
Vive-se uma atualidade perpassada por constantes mudanças. Tal constatação é percebida quando se
depara com uma sociedade inteiramente confusa, visto
sua relutância em empreender um comportamento mais
proativo, na medida em que se verificam problemas de
ordem cognitiva, em razão de esquivar-se, muitas vezes,
de decidir sobre seu agir, em que o niilismo é constante. O
ser humano de hoje parece que se estagnou numa atmosfera estritamente material, na qual o aspecto afetivo, o
livre-arbítrio, o espiritual e o transcendente foram bruscamente renegados. Nesse sentido, constata-se a existência
de um vazio profundo dentro das pessoas.
A economia globalizante, ancorada na padronização de uma cultura massificante, na propagação de
uma estrutura informatizada de mensagens instantâneas,
priva a elaboração, a criação do indivíduo. Logo, esse
embotamento dos processos de conhecimento conduz o
ser humano a vivenciar a vida como uma proposta basicamente palpável, deixando de lado possibilidades de
espiritualidade, humanidade, que o levam a transcender
a um verdadeiro sentido para a vida. O ser humano está
vivenciando uma atualidade em que o incremento de
tecnologias é cada vez mais sofisticado; o consumo, a
cada dia, mais voraz; uma exigência cada vez maior de
acumular conhecimentos, sem, no entanto, “digeri-lo”,
interpretá-lo adequadamente; num meio ambiente
sofrendo severas alterações climáticas, como terremotos,
tsunamis, furacões.
Sobre tal questão, expõe a professora Heloísa
Monteiro de Moura Esteves:
Os tempos são de mudança e de transformação. Foi-se a era
em que a espiritualidade deveria limitar-se aos templos religiosos, numa visão fragmentada do ser humano. A fim de que
a espiritualidade transcenda as fronteiras, passando a fazer
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Com as ações, os pensamentos, as motivações,
como se encontram hoje, o homem passa a ser um indivíduo parcial, racional, quando, na verdade, a integralidade é sua essência, constituída de valores espirituais,
humanos, éticos, tão necessários.
Nessa mesma linha de pensamento, Alessandro
Severino Valler Zenni e Daniel Ricardo Andreatta Filho,
sobre a atualidade e suas mudanças, dizem:
Vive-se um período de desreferencialização na pós-modernidade, a crise humana beira patamares inimagináveis,
doenças psicossomáticas se consorciam aos avanços biotecnológicos, escassez alimentar, miséria e fome coexistem com
sementes geneticamente modificadas, desemprego se entrelaça às novas tecnologias de trabalho, o desejo, necessariamente limitado pela inópia de recurso, assiste à propaganda e ao marketing do consumo, a alienação da fé emparelha-se às descobertas científicas sobre inteligência espiritual, enfim, paradoxos que bem refletem o quadro dialético
com síntese colapsista. No centro de toda essa ‘fusão’ dos
opostos, remanesce o ser humano, aberto a um caminho de
humanização, a constante conclamação à transformação de
sua natureza infra-humana em pessoa, a ontológica transcendência que lhe é ínsita, e sua posição estacionária de nadificação, inequívoco desvio livre, cujos efeitos imediatamente
atingem a todos aqueles com quem o ‘eu’ convive, dando
uma dimensão social da crise do ‘ego’ (ZENNI; ANDREATTA
FILHO, 2011, p. 29).

Assim, com a sociedade delineada por esse panorama, urge uma mudança de valores dos indivíduos, com
propostas direcionadas em busca da espiritualização, da
humanização, da ética, da sensibilidade, do amor, do
homem como ser total.
2.1 Inferências da sociedade atual no Direito e no Poder
Judiciário
Em consonância com as crescentes modificações por que a sociedade vem passando, tanto em seus
aspectos morais e intelectuais, quanto no próprio planeta,
não devem o Direito e o Poder Judiciário ficar à margem
dessas transformações, sendo meros espectadores de
um cenário conturbado, cada vez mais dinâmico e cheio
de oportunidades, mas que, no entanto, ainda não
consegue caminhar apropriadamente, não logra êxito
em traçar uma direção consolidada e estável, haja vista
a ausência de elementos como sensibilidade, espiritualidade e humanismo.
O Direito e o Poder Judiciário são instâncias que
pretendem ser auxiliadoras dos homens na sociedade,
pois estas existem mesmo para mediar suas relações.
Dessa forma, o papel do Direito na atualidade é emancipá-la, é resgatá-la do fosso onde foi atirada pelo racionalismo individualista e mantida pelo Direito formal. É a
libertação vestida de dignidade em que o material será

uma parte mínima na constituição do homem integral. O
Direito incorporou o propósito de decidir conflitos sociais,
seja por meio da legislação, seja pela aplicação desta,
não passando despercebido aos olhos do jurista que
as Constituições democráticas de vanguarda têm como
espinha dorsal a realização da pessoa humana (ZENNI,
ANDREATTA FILHO, 2011).
Sobre esse assunto, Luiz A. A. Pierre enfatiza:
Todavia, é certo que as relações entre os homens nascem
de uma exigência de sociabilidade e do fato de que características constitutivas da pessoa humana só podem atuar
nas relações com os outros. Sendo assim, o Direito deve
concorrer para realizar tais finalidades, reconhecendo e tutelando as relações de sociabilidade, sustentando-as em seus
concretos desenvolvimentos. O Direito é o dever-ser que serve
de base para a recomposição do desequilíbrio da sociedade
entre o forte e o fraco. De fato, a atividade humana se torna
jurídica no momento em que se estabelecem relações entre
as pessoas, que o Direito reconhece e protege, reforçando
no plano jurídico os direitos e deveres dos cidadãos, seja dos
relacionamentos, seja das situações jurídicas (PIERRE, 2011).

De forma semelhante, tentando buscar soluções
eficazes para dirimir os conflitos sociais, deve o Judiciário
também aparelhar-se de instrumental não apenas técnico,
mas, sobretudo, de recursos humanos com ênfase em
valores que levem em consideração o sensível, o espiritual.
Nesse sentido, o magistrado Jair Eduardo
Santana expõe:
O Poder Judiciário, como instituição, tanto agora quanto no
futuro, não deve estar apenas preocupado com a evolução
tecnológica disponível, com o instrumental legislativo existente
ou com outras questões de ordem meramente física; deve
atentar para o fato interior de seus integrantes; a formação
emocional, intuitiva e sensitiva destes, sob pena de estar se
distanciando de seus propósitos; dizer o Direito e, assim, fazer
justiça (SANTANA, 2000, p. 45-46).

O Direito necessita de uma mudança de valores e
postulados ante as diversidades vivenciadas pelo homem
no mundo atual, e, nesse impasse, nota-se a exigência da
transdisciplinaridade no estudo do Direito, como ciência,
filosofia, espiritualidade. O Direito vigente, fechado,
que não vislumbra outras fontes do conhecimento, está
fadado a esgotar-se em face das exigências que a nova
sociedade impõe.
Compartilhando desse ponto de vista, Bernardo
Montalvão Varjão de Azevedo afirma:
Um Direito que busque a sua fundamentação exclusiva na
norma ‘dita’ pelo Estado, e que tem por escopo alcançar a
verdade por meio do processo, é um Direito pretensioso e
que não se presta ao fim a que se destina, na medida em
que é alheio aos esforços da Filosofia e da Psicanálise, dentre
outras ciências afins, e na proporção em que não resolve
satisfatoriamente os conflitos de interesses trazidos através do
processo (AZEVEDO, 2005).

De maneira similar, Luís Carlos Balbino Gambogi
assevera o seguinte:
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parte do dia a dia de cada um, é preciso, pois, integrá-la às
atividades rotineiras do ser holístico, com a utilização plena
das inteligências racional, emocional e espiritual (ESTEVES,
2005).

[...] Um mundo em que tudo está sujeito a mudanças
abruptas, em que tudo é efêmero, fluido, em que o homem se
vê sem identidade, em que o conhecimento tornou-se multidimensional, interdisciplinar, enfim, o trabalho procurou dar
respostas a um mundo bárbaro e encantador. Nesse contexto,
a concepção da neutralidade e da objetividade da norma não
mais se sustenta; é vista como reducionismo e fragmentação:
a uma, porque implica subtrair do intérprete a compreensão
dos valores, especialmente os que formam o conteúdo da
ideia do Direito (liberdade, paz, justiça, ordem, segurança);
a duas, porque implica excluir da hermenêutica jurídica a
lógica do humano, do razoável (GAMBOGI, 2005, p. 5).

Verifica-se que são essas transformações da sociedade que fazem com que o Direito e o Poder Judiciário
procurem enquadrar-se nesse panorama, assim como
todas as outras instituições existentes e vários outros
setores da coletividade devem, da mesma forma, almejar
esse novo enfoque, haja vista a necessidade nesses
tempos de profundas mudanças e a carência de significados: “Mudanças são necessárias, deve-se buscar soluções completas, e há que se munir o sujeito de um repertório interno tanto quanto instrumentalmente, que o ajude
no manejo de seu trabalho” (SANTANA, 2000, p. 47).
3 Conceito de espiritualidade e de humanismo
Insta conceituar a espiritualidade e o humanismo
no contexto em questão, para delinear apropriadamente
o foco deste artigo científico. A respeito da espiritualidade, primeiramente, há que se fazer uma distinção entre
espiritualidade, religião e espiritismo. A espiritualidade é
única, ela possui elementos comuns a todas grandes religiões, como respeito, amor, fé, esperança, ética, verdade,
bondade, igualdade, liberdade, livre-arbítrio, dentre
outros. É o oposto do materialismo. Já as religiões são
os vários caminhos de que o ser humano dispõe para
fazer essa conexão com o espiritual, ou a espiritualidade,
a partir da identificação de cada um com a corrente religiosa escolhida. O espiritismo, por sua vez, de acordo
com o Dicionário Houaiss, é a “doutrina de cunho filosófico-religiosa voltada para o aperfeiçoamento moral
do homem por meio de ensinamentos transmitidos por
espíritos desencarnados que se comunicam com os vivos
através de médiuns” (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001,
p. 309).
Feita essa breve distinção entre os termos acima,
tomar-se-á a espiritualidade como referência para uma
exposição um pouco mais particularizada.
Sobre a espiritualidade, Leonardo Boff nos ensina:
A espiritualidade vive da gratuidade e da disponibilidade, vive
da capacidade de enternecimento e de compaixão, vive da
honradez em face da realidade e da escuta da mensagem
que vem permanentemente desta realidade. Quebra a
relação de posse das coisas para estabelecer uma relação
de comunhão com as coisas. Mais do que usar, contempla.
[...] Desenvolver a espiritualidade é desenvolver nossa capacidade de contemplação, de escuta das mensagens e dos
valores que impregnam o mundo à nossa volta. A partir da
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experiência espiritual não há só coisas e fatos. Começa a
existir a irradiação das coisas e o sentido que vem dos fatos
(BOFF, 2006, p. 45-46).

Sobre a relação intrínseca que a espiritualidade
possui com o homem, Leonardo Boff comenta:
A espiritualidade não é monopólio das religiões, nem dos
caminhos espirituais codificados. A espiritualidade é uma
dimensão de cada ser humano. Essa dimensão espiritual que
cada um de nós tem se revela pela capacidade de diálogo
consigo mesmo e com o próprio coração, se traduz pelo
amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do
outro, pela responsabilidade e pelo cuidado como atitude
fundamental (BOFF, 2006, p. 51).

Interessante a comparação que a professora Heloísa
Monteiro de Moura Esteves faz acerca da espiritualidade:
Pode a espiritualidade ser comparada à espinha dorsal do
indivíduo. É esta, assim como a espiritualidade, numa outra
dimensão, que permite ao homem se manter ereto, na posição
vertical. É preciso reverenciar Gaia, a Mãe Terra, planeta que
gentilmente nos acolhe. É premente atendermos às necessidades fisiológicas de nossos corpos físicos, formados de
carne e osso. Não se pode alcançar o equilíbrio desejado em
nossas vidas se burlarmos as regras que nos são impostas por
nosso meio social ou negligenciando as normas que integram
o ordenamento jurídico vigente (ESTEVES, 2005).

O humanismo, por sua vez, pode-se dizer que são
atitudes perante a vida centradas nos interesses e necessidades humanos, um sentimento global de propósitos
e significados.
Segundo Fred Edwords, as ideias básicas do humanismo são:
O Humanismo é uma filosofia centrada nos meios humanos
para compreender a realidade. O humanismo é uma filosofia de razão e ciência na procura do conhecimento. Os
humanistas reconhecem que os sentimentos intuitivos,
palpites, especulação, luzes súbitas de inspiração, emoções,
estados alterados de consciência e até experiências religiosas, apesar de não serem métodos válidos para a aquisição de conhecimento, mantêm-se fontes úteis de ideias que
podem conduzir a novas formas de olhar o mundo. Essas
ideias, após um escrutínio racional sobre a sua utilidade,
podem ser aplicadas, frequentemente como formas alternativas de resolução de problemas. O Humanismo é uma filosofia realista. Os Humanistas reconhecem a existência de
dilemas morais e a necessidade de se considerarem cuidadosamente as consequências imediatas e futuras das decisões
morais. O Humanismo está em sintonia com a ciência atual.
Os Humanistas estão empenhados com as liberdades civis,
direitos humanos, separação entre igreja e estado, a extensão
da democracia participativa, não apenas no governo, mas
no local de trabalho e educação, a expansão da consciência
global e troca de produtos e ideias internacionalmente, e com
uma abordagem à resolução de problemas sociais aberta,
uma abordagem que permite o teste de novas alternativas.
O Humanismo está em sintonia com novos desenvolvimentos
tecnológicos. Os Humanistas estão dispostos a participar em
novas descobertas científicas e tecnológicas de forma a exercerem a sua influência nestas revoluções conforme se vão

Assim, percebe-se claramente a indispensável
peculiaridade desses atributos no Direito e no Poder
Judiciário, tendo em vista as mudanças que o mundo e as
pessoas estão vivenciando. Sedentos de sentido e valores,
tanto em suas vidas pessoais quanto nos ambientes de
trabalho, torna-se necessário inserir esses conceitos nas
faculdades, nos compêndios, nos tratados, nas normas,
nas leis, dentre outros, para que se absorva e se aprenda
a aplicar na prática tais concepções, já que semelhantes
qualidades não se encontram presentes naturalmente.
4 Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e suas aplicações para a espiritualização e humanização
do Direito
Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verdadeiros cânones do Direito, são princípios indispensáveis da área jurídica e se fazem também
imprescindíveis na aplicação da espiritualidade e do
humanismo no Direito.
O princípio da razoabilidade, princípio constitucional implícito, pois não consta na Constituição Brasileira
expressamente, basicamente, se propõe a eleger a
solução mais razoável para o problema jurídico concreto,
dentro das circunstâncias sociais, econômicas, culturais
e políticas que envolvem a questão, sem se afastar dos
parâmetros legais. Sua utilização permite que a interpretação do Direito possa captar a riqueza das circunstâncias
fáticas dos diferentes conflitos sociais, o que não poderia
ser feito se a lei fosse interpretada “ao pé da letra”, ou
pelo seu mero texto legal.
O princípio da proporcionalidade, também um
princípio implícito, tem como escopo evitar resultados
desproporcionais e injustos, baseado em valores fundamentais conflitantes, ou seja, o reconhecimento e a aplicação do princípio permitem vislumbrar a circunstância
de que o propósito constitucional de proteger determinados valores fundamentais deve ceder quando a observância intransigente de tal orientação importar a violação
de outro direito fundamental mais valorado.
O constitucionalista Luís Roberto Barroso, sobre o
princípio da razoabilidade, comenta:
O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração
dos atos do Poder Judiciário para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. Sendo mais fácil ser sentido do que conceituado, o princípio se dilui em um conjunto de proposições
que não o libertam de uma dimensão excessivamente subjetiva. É razoável o que seja conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou
caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores
vigentes em dado momento ou lugar (BARROSO, 2001,
p. 222-225).

Por outro lado, os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade limitam a discricionariedade administrativa, na medida em que a atividade administrativa deve
guardar uma proporção adequada entre os meios que se
empregam e o fim que a lei quer alcançar. Assim, exige-se
do agente da administração pública, e aqui se enquadram os operadores do Direito, um agir com adequação
e proporcionalidade, sem abusos, sem excessos.
Nesse sentido, nota-se a importância desses dois
princípios, quando de suas aplicações juntamente com os
valores da espiritualidade e do humanismo, para que, ao
interpretar o Direito com elementos vindos da espiritualidade e humanismo, aquele não fique em desequilíbrio
com as normas legais. É necessária a inclusão da espiritualidade e do humanismo no Poder Judiciário e na sensibilização do Direito; contudo, não se pode negar que a lei
é um parâmetro que deve nortear a solução dos litígios.
5 A ética no Poder Judiciário como pressuposto para sua
espiritualidade
O Poder Judiciário, instância pública do Estado, se
ramifica em vários fóruns, em vários tribunais, isto é, em
espaços, edifícios, onde ficam instalados. Sendo assim,
comporta-se como uma organização. Nesse sentido,
está investido de recursos, equipamentos, pessoas. Hoje,
uma organização que se preze leva em consideração a
ética, o ser ético. E isso não é mais uma escolha, mas
uma questão de constância, de qualidade. Com a velocidade em que se processam as transformações, os valores
ora preteridos se fazem necessários para uma prestação
jurisdicional mais equânime e eficaz. Tem-se vivenciado
um momento de internalização de valores, de conscientização:
A conscientização tem esse mérito: provoca desconforto em
relação a situações negativas vigentes. É imprescindível,
todavia, haver alternativas concretas, atitudes e comportamentos que denotem mudanças significativas (MATOS,
2001, p. 102).

Apesar das grandes inovações tecnológicas, hoje,
as grandes organizações sérias e que buscam excelência muito investem em recursos humanos, pois são as
pessoas os verdadeiros sustentáculos de uma empresa, de
uma organização, e, por extensão, as áreas de recursos
humanos do Poder Judiciário aí se incluem.
A prática da ética nas instituições vem se caracterizando por
algumas manifestações concretas, dentre as quais se podem
destacar: uma clara conceituação de missão, princípios,
objetivos; definições de políticas, estratégias e comportamentos; divulgação das crenças institucionais para servidores
e clientes (MATOS, 2001, p. 105).

Sobre a ética no Direito, Luís Carlos Balbino
Gambogi comenta:
A Ética ontológica se impõe porque, diferentemente das ciências exatas, que operam com critérios objetivos de cálculo e
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tornando realidade, especialmente com o objectivo de protegerem o ambiente (EDWORDS, 1989).

medição e que, portanto, dispensam a figura daquele que
pode pôr fim às controvérsias dizendo qual é a ‘verdade’, o
Direito pede, reclama, exige, para dar fim aos debates, ou,
para que se chegue a um acordo, que um juiz, com sua autoridade, encerre a controvérsia exarando uma sentença, a qual
prevalecerá ainda que a parte vencida ou as partes envolvidas permaneçam em suas convicções (GAMBOGI, 2005,
p. 189).

A ética no Poder Judiciário se justifica como um
propósito para se alcançar a espiritualidade, pois sem
ética, “conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de
uma sociedade” (HOUAISS; VILLAR; FRANCO, 2001),
sem uma regra, sem uma disciplina, alcançar a espiritualidade seria algo extremamente difícil. Até para se transcender, se sensibilizar, se espiritualizar, é preciso ordem.
6 Natureza humana, evolução e Direito
É pertinente demonstrar a vinculação existente
entre a natureza humana, evolução e o Direito, já que o
presente artigo científico pretende enfocar aspectos subjetivos em torno do Direito e do Poder Judiciário, como a
espiritualidade e o humanismo.
O grande número de estudos, produções e investigações em torno da ciência cognitiva (relativo ao conhecimento, processo mental de percepção, memória, raciocínio), em face da sociologia, da filosofia, da antropologia, da psicologia e da biologia evolutiva, contribuiu
para demonstrar a implacável fragmentação do território da ciência e evidenciar que não existe uma realidade independente de causas sociais, isto é, a sociedade não vive segregada, cada área em separado, mas
sim está toda ela construída, socialmente, por vínculos.
Essa nova realidade multidisciplinar está abrindo possibilidades para que cientistas sociais e operadores do Direito
comecem a introjetar estudos provenientes da psicologia,
da biologia evolutiva, da neurociência, entre outras, na
área do Direito, ainda que grande parte desses cientistas
e profissionais da área jurídica permaneça alheios a essa
nova exigência social.
As ciências jurídicas, sociais e humanas obterão
mais benefícios e resultados partindo de uma visão biologicamente vinculada à natureza humana, do que a visão
de permanecerem incólumes no seu isolamento teórico e
metodológico. É bem verdade que muitos dos estudiosos
do Direito e operadores jurídicos têm dispensado pouca
importância aos fundamentos da natureza humana e
revelado praticamente nenhum interesse por suas origens
mais profundas. O fato é que o tipo de natureza humana
inferido em uma determinada proposta teórica delimita
e define as condições de possibilidades das sociedades
humanas, como também traça o conjunto institucional e
normativo que regulará as relações sociais, assim como
os valores produzidos pelo homem e a especificidade das
normas (FERNANDEZ, 2005).
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Percebe-se bem claramente essa proposta de
entender e conciliar aspectos evolutivos, biológicos,
psicológicos, filosóficos, sociológicos com o Direito, pois
o ser humano, assim como a natureza, evolui. E, para
compreender a sociedade e estabelecer normas que a
regulamentem, que a orientem, que a punam, deve-se
olhar para o ser humano, que é constituído tanto de um
corpo biológico, com sua inteligência, como para seus
aspectos relacionais, nos quais se incluem os valores, os
sentimentos, a ética, a espiritualidade, dentre outros.
Por essa perspectiva evolucionista e pela condição
da natureza humana, os limites observados na diversidade dos enunciados normativos e éticos são o reflexo da
estrutura e funcionamento das características biológicas
do cérebro do ser humano, o que sugere que essas características delimitam as normas de conduta que são passíveis de aprender e aderir. São os sentimentos, as intuições
e os valores morais de grande importância nas relações
humanas que incitam o ser humano a se comportar moral
e juridicamente (FERNANDEZ, 2005).
Nesse sentido, Atahualpa Fernandez faz as
seguintes considerações:
Com efeito, se o Direito é uma resposta a algo, este algo
deve haver sido um desafio adaptativo que talvez somente os
seres humanos tiveram de afrontar: um desafio que nasceu da
necessidade humana de entender e valorar o comportamento
de outros seres humanos, de responder a ele, de predizê-lo e
de manipulá-lo e, a partir disso, de estabelecer e regular as
mais complexas relações da vida em grupo. [...] Os códigos
éticos e jurídicos surgiram por evolução como produtos da
interação da biologia e da cultura. [...] O desenvolvimento
do Direito representa um processo evolutivo como qualquer
outro, que foi criando, através da interação da cultura com
a biologia, um complexo desenho de normas de conduta
para solucionar problemas adaptativos práticos relacionados
com a crescente complexidade da vida em grupo. [...] Com
efeito, o êxito ou o fracasso da humanidade depende em
grande medida do modo como as instituições que governam
a vida pública sejam capazes de incorporar essa nova perspectiva da natureza humana em princípios, métodos e leis.
Compreender a natureza humana, sua limitada racionalidade, suas emoções e seus sentimentos parece ser o melhor
caminho para que se possa formular um desenho institucional
e normativo que, reduzindo o sofrimento humano, permita a
cada um viver com o outro na busca de uma humanidade
comum. Seja como for, estamos firmemente convencidos de
que chegou o momento de transladar o problema do Direito
a um plano distinto e mais frutífero. E ainda que uma perspectiva evolucionista, funcional e biológica não determine se
o câmbio é adequado nem que medidas devem adotar-se
para criar um desejado câmbio, seguramente poderá servir
para informar sobre uma questão de fundamental relevância prático-concreta: quem operacionaliza o Direito pode
procurar atuar em consonância com a natureza humana ou
bem contra essa natureza; mas é mais provável que alcance
soluções eficazes modificando o ambiente em que se desenvolve a natureza humana do que se empenhando na impossível tarefa de alterar a própria natureza humana. Dito de
outro modo, é ao Direito que cabe servir à natureza humana,
e não o contrário (FERNANDEZ, 2005).

7 Implicações práticas da inclusão da espiritualidade
e do humanismo no Direito e, por extensão, no Poder
Judiciário
Interessante destacar, neste artigo científico, alguns
exemplos vivenciados na prática, em que a espiritualidade e o humanismo tiveram substancial relevância.
Nesta época de grandes transformações, em que a
exigência de revisar antigos posicionamentos é inevitável,
os magistrados, assim como os demais operadores do
Direito, têm buscado uma nova forma de julgar, de rever
considerações, ainda que de maneira incipiente. Existe
uma tendência de mudanças profundas nos responsáveis
pela prestação jurisdicional, mesmo que de forma lenta
e gradativa.
A nova ideia de justiça, que implica uma grande credibilidade
no poder criativo do julgador, de quem tem uma sensibilidade muito refinada para lidar com o contexto social sempre
em mutação é esperada, não consegue mais conviver com a
restrição do Direito à norma.
[...]
O grande volume de cursos, debates, seminários, publicações, promovidos pelos próprios juízes ou por suas entidades,
demonstra que cada vez mais há magistrados atuando como
formadores de opinião junto a seus pares e a outros operadores jurídicos (PRADO, 2010, p. 88, 92).

Na esfera institucional, um exemplo dessas novas
mudanças de posicionamentos ante as recentes posturas
jurisdicionais pode ser destacado no Tribunal de Justiça
de Minas Gerais:
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao implantar projetos
vitoriosos como os Juizados de Conciliação e as Centrais
de Conciliação instaladas junto às Varas de Família, dentre
outros, bem compreendeu a proposta de Nietzsche, tendo
seus dirigentes utilizado a criatividade para buscar soluções inteligentes, ora visando diminuir o número de ações
que deságuam no Judiciário, ora tentando baixar o acervo
processual da Justiça no Estado, com a rápida e eficiente
entrega da prestação jurisdicional. Adotou-se, em ambos os
exemplos, posição flexível, ousada e criativa, e os resultados
obtidos têm sido gratificantes (ESTEVES, 2005).

Outro exemplo da importância de práticas de
inclusão da espiritualidade e do humanismo são os
inúmeros cursos e palestras que a Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes (EJEF), do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais (TJMG), vem promovendo tanto
para seus magistrados quanto para os servidores. Esses
cursos estão sendo formatados, buscando uma visão integradora do ser humano. Exemplificando, um curso bem

recente é o “Justiça Restaurativa”, que é uma corrente
relativamente nova nas áreas da vitimologia e da criminologia. É um novo padrão de pensamento, que vê o
crime não meramente como violação da lei, mas como
causador de danos às vítimas, à comunidade e até aos
infratores. Na abertura do referido curso, a então 3ª
Vice-Presidente do TJMG e coordenadora do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos, Desembargadora Márcia Milanez, afirmou: “É
chegada a hora de a justiça se preocupar mais com o
ser humano e menos com a forma; preocupar-se mais
com a justiça coexistencial e com a paz do que com a
punição fria e vazia” (MINAS GERAIS, 2011b). Essa visão
da desembargadora reflete claramente a nova postura de
valores ante a solução de conflitos, que se deve pautar no
ser humano integral.
Mais um exemplo foi a palestra “Sociologia do
Direito”, proferida pelo então Juiz diretor do Foro da
capital mineira, Renato César Jardim, para o curso de
formação humanossocial do programa Servidor Integrado
(SERIN). Durante a palestra, o juiz relata o seguinte:
É quase impossível enfocar o ordenamento jurídico sem correlacioná-lo com uma realidade social. Não há, pois, como
dissociar a sociologia geral da sociologia jurídica. O Direito
promove transformação no seio da sociedade; o homem é
um ser social; onde há sociedade há direito (JARDIM, 2011
apud MINAS GERAIS, 2011b).
Devemos ter consciência de que nosso trabalho é fundamental para a garantia dos direitos dos cidadãos e para a
manutenção da paz social, e de que o ser humano é o agente
dessa transformação. Nossa missão é de alta relevância e,
para que a instituição funcione, é necessário que todas as
pessoas estejam compromissadas. Do compromisso emerge a
boa imagem da instituição (MINAS GERAIS, 2011b).

Tais palavras enfatizam o compromisso a que se
está alçando o Poder Judiciário mineiro, de estar à frente
de novas mentalidades em consonância com uma sociedade em constante transformação.
Assim, certifica-se que os tribunais constituem um
terreno fértil para as projeções da sensibilidade, pois a
subjetividade do magistrado e de seus valores junto aos
valores sociais interfere na interpretação da lei, caindo por
terra o ideal de neutralidade do julgador. “Dessa forma,
o juiz contemporâneo poderá recolocar o Judiciário em
seu posto de sustentáculo da democracia. Um magistrado terá maior possibilidade de conceder aos jurisdicionados boas decisões, se tiver a vivência de alteridade no
ato de julgar” (PRADO, 2010, p. 93). Torna-se essencial
propiciar ao magistrado seu aperfeiçoamento funcional e
pessoal, com um saber generalista, para um bom exercício de sua função.
Em uma entrevista concedia à Revista Internacional
de Espiritismo, RIE, edição de julho de 2010, cujo tema
foi “A importância da espiritualidade no meio jurídico”,
João Alessandro Müller, Procurador do Estado do Rio
Grande do Sul, membro fundador, Ex-Presidente e Diretor
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Desse modo, verifica-se a importância de considerar aspectos e características da natureza humana, a
função adaptativa do comportamento humano, assim
como contemplar a evolução como fatores substanciais
para se delinear um Direito mais sólido, por conseguinte
um Poder Judiciário mais eficaz, na medida em que se
considera o homem um ser completo e complexo.

da Associação Jurídico-Espírita do Rio Grande do Sul, é
outro exemplo da espiritualidade e humanismo no meio
jurídico. Os eventos realizados pela associação, segundo
João Alessandro Müller, “objetivaram sempre a discussão
de temas relevantes que congregassem as esferas jurídica
e espírita, como a bioética, a violência e a construção da
paz, dependência química, com temas sempre de grande
repercussão social” (MÜLLER, 2010).
Sobre os resultados desses eventos promovidos pela
Associação Jurídico-Espírita e considerações acerca do
Direito, João Alessandro Müller comenta o seguinte:
Os eventos têm um grande efeito multiplicador das questões debatidas, trazendo-as à reflexão do público espírita e
do público jurídico (ainda) não espírita. Isso tem o dúplice
efeito de mobilizar os espíritas para questões pulsantes de
nossa sociedade (vide o caso da violência, das drogas, do
aborto, dentre outras), e de alertar os profissionais do Direito
para a realidade do espírito imortal e das questões espirituais,
envolvidas nessas temáticas que, para eles, eram desconhecidas. Ambos os públicos têm despertada sua responsabilidade perante tais temas. [...] O Direito, as leis somente são
invocadas, quando as pessoas já viram falir todas as possibilidades de conciliação pessoal entre si. Não podemos nos
esquecer de que, nos processos, pulsam vidas, mais do que
nomes despersonalizados. Ali há histórias, há sentimentos,
dores emanadas de espíritos reencarnados que merecem
atenção e consideração especial. [...] Tudo tem o seu tempo,
e este é o tempo dos espíritas que militam nas tarefas jurídicas
se organizarem, para auxiliarem aos espíritas e suas instituições a melhor se adequarem aos novos momentos em que
chegam novos regramentos legais da prática religiosa e caritativa. Ao mesmo tempo, esses mesmos espíritas precisam
semear a espiritualidade, nos ambientes e nos corações
ligados ao Direito (MÜLLER, 2010).

Verifica-se, assim, que, além dessa inovadora
postura que profissionais do Direito vêm buscando, de
sensibilização, existem aqueles que já possuem uma
formação e conduta voltadas para a espiritualidade, o
que faz intensificar ainda mais esse novo posicionamento
de que o Direito e o Poder Judiciário necessitam.
A seguir, um exemplo de sentença pioneira e instigante, que se utilizou de sentimentos, afetividade, intuição
e até mesmo de uma forma lúdica, com grande criatividade, para se conseguir uma decisão harmônica, proferida pelo Juiz de Direito Gerivaldo Alves Neiva, em 21
de setembro de 2005, em Conceição do Coité, Bahia:
Processo nº 0737/05, autor José de Gregório Pinto X
Lojas Insinuante Ltda., Siemens Indústria Eletrônica S.A.
e Starcell.
A ementa trata da utilização adequada de aparelho
celular, defeito de responsabilidade solidária do fabricante e do fornecedor. O marceneiro José de Gregório
Pinto comprou um celular em 19 de abril de 2005,
por R$174,00 e o utilizou até 21 de junho, quando o
aparelho deixou de funcionar. Levou para o conserto, mas
dias depois não funcionou mais. Tentou fazer acordo,
porém os contrários não quiseram. Na audiência, José
apresentou o aparelho celular ao juiz, e este verificou que
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estava novinho, mas não funcionava. A Starcell, assistência
técnica especializada, respondeu que o caso não era com
ela. A Siemens, por sua vez, argumentou que o caso não
tinha solução no Juizado Especial Cível, por necessitar
de prova técnica, e que era mau uso do produto. Relata
o juiz, por sua vez, que o Juizado Especial serve exatamente para resolver problemas como o de José Gregório,
pois o telefone tinha sido apresentado ainda na caixa,
sem um pequeno arranhão, e não funcionava. Isso era o
bastante. Também diz que seu Gregório tomou as providências corretas ao levar o telefone à assistência técnica.
Alegou e provou (PRADO, 2010). Dessa maneira, o Juiz
Gerivaldo Alves Neiva sentencia:
A Justiça vai mandar, como de fato está mandando, a Loja
Insinuante lhe devolver o dinheiro com juros legais e correção
monetária, pois não cumpriu com sua obrigação de bom
vendedor. Também, seu Gregório, para que o Senhor não se
desanime com as facilidades dos tempos modernos, continue
falando com seus clientes e porque sofreu tantos dissabores
com seu celular, a Justiça vai mandar, como de fato está
mandando, que a fábrica Siemens lhe entregue, no prazo de
10 dias, outro aparelho igualzinho ao seu. Novo e funcionando! Se não cumprirem com a ordem do Juiz, vão pagar
uma multa de cem reais por dia! Por fim, Seu Gregório, a
Justiça vai dizer à assistência técnica, como de fato está
dizendo, que seu papel é consertar com competência os
aparelhos que apresentarem defeito e que, por enquanto,
não lhe deve nada. À Justiça, ninguém vai pagar nada. Sua
obrigação é fazer Justiça! A secretaria vai mandar uma cópia
para todos. Como não temos jornal próprio para publicar,
mande isto pelo correio ou por oficial de justiça. Se alguém
não ficou satisfeito e quiser recorrer, fique ciente de que
agora a Justiça vai cobrar. Depois de tudo cumprido, pode
a secretaria guardar bem guardado o processo! Por último,
Seu Gregório, os doutos advogados vão dizer que o Juiz
decidiu extra petita, quer dizer, mais do que o Senhor pediu
e também que a decisão não preenche os requisitos legais.
Não se incomode. Na verdade, para ser mais justa, deveria
também condenar na indenização pelo dano moral, quer
dizer, à vergonha que o Senhor sentiu, e no lucro cessante,
quer dizer, pagar o que o Senhor deixou de ganhar. No mais,
é uma sentença para ser lida e entendida por um marceneiro
(PRADO, 2010, p. 174-175).

Percebe-se, nessa sentença, que o Juiz Gerivaldo
Alves Neiva saiu da legalidade óbvia, do positivismo ortodoxo, passando a proferir premissas com grande criatividade e sensibilidade.
Assim, aos poucos, essa consciência inovadora vai
permeando a seara do Direito e do Poder Judiciário, preenchendo as lacunas da insensibilidade, com elementos da
espiritualidade e humanismo.
8 O positivismo jurídico: conceito e considerações
É salutar refletir, neste artigo, acerca do positivismo
jurídico, já que este trabalho se propõe a uma sensibilização e espiritualização, visão tão oposta à adotada no
Direito e no Poder Judiciário atual, mas que já apresenta
rumores de uma mudança. Essa mudança será mais bem
discutida no capítulo seguinte.

No positivismo: I) o intérprete há de ter uma postura neutra,
apenas extraindo o sentido já embutido no enunciado
legal; II) o sistema jurídico é visto como fechado/completo,
marcando-se pela unidisciplinaridade; III) dá-se a supremacia
da lei (foco no texto legal - prevalência da Lex), destacando-se
a normatividade das regras; IV) trabalha-se no âmbito do ser/
dever ser; V) a interpretação se dá in abstracto, ocorrendo a
inconstitucionalidade da norma, esta encarada como objeto
da interpretação (o preceito normativo é o ponto de chegada
- o fato concreto não é valorizado); VI) reina na hermenêutica
o método subsuntivo/silogístico (ciência), com predomínio do
valor segurança; VII) há rigidez na separação funcional do
poder; VIII) o papel do juiz é passivo, na função de mero
reprodutor da lei (o juiz descreve a realidade).
[...]
Já no pós-positivismo: I) o intérprete há de ter uma postura
construtiva, atribuindo sentido ao enunciado legal; II) o sistema
jurídico é visto como aberto/complexo, marcando-se pela
interdisciplinaridade; III) dá-se a supremacia da Constituição
(foco no contexto fático-jurídico - prevalência do jus), destacando-se a normatividade dos princípios; IV) trabalha-se no
âmbito do poder ser; V) a interpretação se dá in concreto,
ocorrendo a possibilidade de inconstitucionalidade dos efeitos
da norma, esta encarada como resultado da interpretação (o
preceito normativo é o ponto de partida - o fato concreto é
valorizado); VI) reina na hermenêutica o método ponderativo
(prudência), com predomínio do valor justiça; VII) há flexibilidade na separação funcional do poder; VIII) o papel do juiz
é ativo, na função de verdadeiro produtor do direito (o juiz
transforma a realidade) (MARANHÃO, 2009).

Percebe-se também quanto o positivismo dificulta
a interdisciplinaridade, fato observado nas faculdades
de Direito. Ainda no século XIX, os avanços experimentados pelo positivismo acabaram descortinando um
terreno propício na concepção do positivismo jurídico e
repercutindo no Direito. A percepção de que o Direito
é um “sistema de normas jurídicas” vem de uma visão
compartilhada entre o caráter cientificista valorizado pelos
positivistas e difundido por Kelsen. Contudo, Kelsen não
assegurou que esse sistema interage e se completa, estruturando uma cadeia interdependente. Por esse prisma,
o conhecimento não privilegia o compartilhamento das
informações com outros saberes e se esgotaria em si
mesmo (MARTINS, 2005).

Na área jurídica, no Brasil, a interdisciplinaridade tem sido ressaltada com significativa importância
por muitos juristas, como Miguel Reale, André Franco
Montoro, Cláudio de Cicco, Tércio Sampaio Ferraz Jr.,
assim como por magistrados: Aniceto Lopes Aliende, José
Renato Nalini e Sidnei Agostinho Beneti (PRADO, 2010).
Sendo o positivismo uma doutrina e, por conseguinte, pautada por uma teoria, é interessante uma
reflexão acerca dela. “As teorias formalizam a realidade em idealizações discursivas, aprender delas significa sempre ir mais além. Nesse sentido, teoria única é
preguiça ou ideia fixa, sem falar na pretensão doentia.
[...] Teoria é feita para libertar a mente, não para aprisioná-la” (DEMO, 2009, p. 58). De fato, buscamos as
teorias como pressupostos de embasamento para nossas
investidas na busca por conhecimentos. Precisamos delas
na medida em que apreendemos o mundo. São referências e experiências, as quais, quando internalizadas,
passam a fazer sentido; e, nessa procura, reconstruímos,
elaboramos, criamos outras “verdades”. Dessa forma,
teoria é parâmetro, é um marco, do qual selecionamos
algumas, nos identificamos com outras, nas diferentes
necessidades e interesses que percorremos durante a vida.
O teórico, o estudioso, o jurista precisam ter essa visão
sobre as teorias, não tê-las como verdades supremas e
encerradas. Elas são extremamente úteis e indispensáveis para fazer aflorar em nós novas “teorias”, como uma
engrenagem dinâmica das aprendizagens, do conhecimento. Assim também se deve pensar sobre o Direito e
sua postura positivista.
Contudo, deve-se pontuar a importância do pensamento positivista para a humanidade. Dentro de um
contexto social e espaço-temporal, ele teve sua relevância e reflexos nas diversas áreas do conhecimento
(MARTINS, 2005).
Porém, como bem reflete Floricea de Pinna Martins,
sobre o positivismo como um obstáculo no ensino atual
do Direito:
O desafio imediato dos cursos de Direito no país deve passar
pela reformulação das políticas pedagógicas, estabelecendo
um novo paradigma, capaz de romper com o tradicional
modelo positivista e formar profissionais humanistas, dentro
de uma abordagem interdisciplinar, aptos a compreender e
mensurar os fenômenos jurídicos e suas implicações sociais,
utilizar as técnicas e aliar a teoria à prática. [...] O saber
científico positivista, sustentado no formalismo rígido kelseniano, que vê e pensa o mundo de forma monodisciplinar,
não atende mais às demandas educacionais do Direito dentro
de um mundo cada vez mais globalizado (MARTINS, 2005).

Assim, percebe-se quanto é necessária uma modificação em relação ao modelo teórico adotado mais
largamente no Brasil, seja nos cursos de Direito, seja no
Poder Judiciário, perpetuando atores jurídicos com visões
embaçadas acerca de uma sociedade em constantes e
profundas mudanças, sedenta de uma nova postura de
avaliar a vida e o mundo.
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Conceituando o positivismo, doutrina do Direito,
Paulo Nader explicita que “o positivismo jurídico rejeita
todos os elementos de abstração na área do Direito,
despreza os juízos de valor, a sua preocupação é com
o Direito existente.” (NADER, 2006, p. 382). De fato,
seguindo esse raciocínio, depreende-se que o positivismo jurídico está totalmente em desacordo com a linha
de pensamento proposta por este artigo. É interessante
destacar algumas características de tal teoria, assim como
também as características de uma proposta “pós-positivista”, ou seja, contrária ao positivismo jurídico, visão esta
defendida aqui neste artigo científico.
Sobre essas características, Ney Stany Morais
Maranhão disserta:

9 A crise do Direito positivista e um novo paradigma
Conceituado e contextualizado o Direito Positivista,
vê-se o quanto é indispensável e necessária uma mudança
de pensamentos sobre sua aplicabilidade nos dias atuais,
haja vista as constantes mudanças que a sociedade no
mundo vem sofrendo, incluída, em destaque, a brasileira,
que adota em grande parte esse tipo de doutrina/método.
Sendo o positivismo uma doutrina de sistema
fechado, não cabe o emprego da espiritualização, do
humanismo, da sensibilidade, dentre outros atributos
humanísticos, na seara do Direito e no Poder Judiciário.
Gambogi, entretanto, pontua: “Na atualidade, cresce
a importância da compreensão holística das coisas,
decresce a compreensão positivista, reducionista, mecanicista e materialista da realidade” (GAMBOGI, 2005,
p. 256).
É visível que o positivismo jurídico passa por uma
crise, pois não sustenta mais todas as necessidades
e anseios do mundo globalizado e uma sociedade em
constante evolução em todas as dimensões, tanto quantitativa quanto qualitativamente.
Sobre essa crise por que o positivismo jurídico vem
passando, Paulo Nader assevera o seguinte:
O positivismo jurídico, que atingiu o seu apogeu no início do
século XIX, é hoje uma teoria em franca decadência. Surgiu
em um período crítico da história do Direito Natural, durou
enquanto foi novidade e entrou em declínio quando ficou
conhecido em toda a sua extensão e consequências. Com
a ótica das ciências da natureza, ao limitar o seu campo
de observação e análise aos fatos concretos, o positivismo
reduziu o significado humano. O ente complexo, que é o
homem, foi abordado como prodígio da Física, sujeito ao
princípio da causalidade. Em relação à justiça, a atitude positivista é a de um ceticismo absoluto. Por considerá-la um
ideal irracional, acessível apenas pelas vias da emoção, o
positivismo se omite em relação aos valores. Sua atenção
se converge apenas para o ser do Direito, para a lei, independentemente de seu conteúdo. [...] O positivismo jurídico é uma doutrina que não satisfaz às exigências sociais
de justiça. Se, de um lado, favorece o valor segurança, por
outro, ao defender a filiação do Direito a determinações do
Estado, mostra-se alheio à sorte dos homens. O Direito não
se compõe exclusivamente de normas, como pretende essa
corrente. As regras jurídicas têm sempre um significado, um
sentido, um valor a realizar. Os positivistas não se sensibilizaram pelas diretrizes do Direito. Apegaram-se tão somente
ao concreto, ao materializado. Os limites concedidos ao
Direito foram muito estreitos, acanhados, para conterem
toda a grandeza e importância que encerra. A lei não pode
abarcar todo o jus. A lei, sem condicionantes, é uma arma
para o bem ou para o mal (NADER, 2006, p. 383-384).

Com base nesse panorama, uma mudança de
paradigma se faz urgente. A sociedade hoje não sustenta
tanta informação, tanta evolução, permeada por teorias
e conceitos fechados, rígidos, que não vislumbram o
ser humano como um todo, em suas dimensões afetiva,
social e espiritual:
40

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 27-42, jan./mar. 2015

Vamos ter de superar a nós mesmos, de avançar na consciência. Precisaremos agir com a mente e ser mais sábios que
lógicos. Mais que da lógica linear e analítica, precisaremos
da lógica da alma, do silogismo da vida! (GAMBOGI, 2005,
p. 261-262).

Contudo, há os que pensam na permanência
desse tipo de pensamento vigente, como cita Neeser
Nogueira Reis:
Muitos juristas, por conservadorismo ou acomodação, são
contrários a mudanças de paradigmas, porquanto se recusam
ao avanço, às inovações, à criatividade e mesmo às críticas
construtivas. A ausência de raciocínio verdadeiramente crítico
termina por cristalizar, burocratizar e enrijecer o conhecimento
jurídico, que será transmitido e operacionalizado como um
conjunto de informações truncadas e departamentalizadas,
com grave prejuízo para a percepção da visão de conjunto,
da relação entre o todo e as partes que o compõem, dos
vínculos e articulações entre o fenômeno jurídico e outros
aspectos institucionais da sociedade (REIS, 2000, p. 25).

É perfeitamente compreensível um sobressalto diante
daqueles que deparam com este artigo e se defrontam
com esse ponto de vista tão distinto do comum, pois estão
acostumados a perceber o Direito como “técnica de ordenamento social”, depois de anos de domínio do pensamento jurídico positivista (GAMBOGI, 2005).
Luís Carlos Balbino Gambogi fala sobre essa
mudança de paradigma:
Com as mudanças extremamente rápidas, globalizantes,
típicas de nossa época, não mais haverá Poder Judiciário que
resista se insistirmos apenas com os métodos lógicos, lentos
por natureza. Nunca como agora será tão fundamental saber
a jurisprudência, adaptar o Direito às circunstâncias variáveis
da vida, hoje mutante a cada hora, sob pena de enlouquecer
a máquina de legislar, de matar os juízes e de enfartar os
advogados. Eis a razão pela qual estamos em que o melhor
remédio para a crise que hoje atinge o Poder Judiciário não
está na edição de novas leis, está, sobretudo, no desenvolvimento da Ciência do Direito (GAMBOGI, 2005, p. 261).

Percebe-se, assim, que a ciência do Direito necessita, urgentemente, superar o paradigma racionalista,
de maneira a incorporar ao intérprete a dimensão do
sensível, da espiritualização, do humanismo, enfim, de
todos os pressupostos necessários para se alcançar o tão
almejado Direito pautado na retidão e na humanização
de seus conceitos e normas, para então se alcançar uma
prática mais eficaz possível.
10 Conclusão
Diante de tais considerações, é imprescindível e
necessária uma mudança de paradigma por parte do
Direito e do Poder Judiciário no contexto atual da sociedade. Inúmeras transformações foram apontadas, assim
como um horizonte mais coerente e eficaz também foi
apresentado.
Este artigo se propôs a instigar a percepção e a
concepção dos estudiosos e operadores do Direito sobre
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o Poder Judiciário, assim como todas as demais pessoas
que trabalham na área, para que busquem um outro
olhar sobre seus afazeres e percebam que, por trás desse
“aparato bélico” em que se escondem, há vida pulsante,
com desejos, sentimentos, obrigações, direitos, necessidades, aspirações, vontades, dentre outros. Percebeu-se o
quanto ainda são pequenas tais mudanças, mas o importante é que já há rumores de uma nova consciência.
A tendência de rever conceitos, normas, maneiras de
aplicá-las é inexorável.
Assim, espera-se que este artigo científico tenha
alcançado seu propósito, o de despertar as mentes
e levantar reflexões sobre o tema da necessidade de
inclusão da espiritualidade e do humanismo no Direito e
no Poder Judiciário, ainda que isso seja uma difícil arte.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação direta de inconstitucionalidade - Lei
municipal - Concurso público - Provimento Cargo - Procurador municipal - Experiência
profissional - Atividade jurídica - Cinco
anos - Exigência - Constitucionalidade
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Município de Nanuque. Provimento de cargo de Procurador
municipal. Requisito. Cinco anos de experiência profissional. Arts. 93, I, e 129, §3º, da CR/88. Ingresso na
Magistratura e no Ministério Público. Exigência de três
anos de atividade jurídica. Inaplicabilidade. Precedente
deste Órgão Especial. Vício não configurado. Representação rejeitada.
- Consoante entendimento firmado por este Órgão Especial em sede de apreciação da ADI 1.0000.13.0115462/001, não é inconstitucional a exigência de comprovação de experiência para fins de provimento do cargo
de Procurador municipal, não havendo falar que aludido
lapso se deve limitar aos três anos de atividade jurídica,
conforme estabelecido nos arts. 93, I, e 129, §3º, ambos
da CR/88, para ingresso, respectivamente, na carreira da
Magistratura e do Ministério Público.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
1.0000.14.015409-7/000 - Comarca de Nanuque
- Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado
de Minas Gerais - Requeridos: Prefeito Municipal de
Nanuque, Câmara Municipal de Nanuque - Relator: DES.
AFRÂNIO VILELA
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 REPRESENTAÇÃO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Afrânio
Vilela - Relator.
Notas taquigráficas
DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame, ação direta
de inconstitucionalidade apresentada pelo Exmo.
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais
em face do Anexo I da Lei nº 1.976, de 23 de março
de 2011, do Município de Nanuque, que institui o prazo
de cinco anos como requisito para o acesso, mediante
concurso público, ao cargo de Procurador.
Alega o representante, em síntese, que aludida
exigência não está inserida no caput e no § 1º do art. 13

e também no art. 128, caput e § 3º, todos da CEMG,
ressaltando que, com o advento da EC nº 45/2004, foi
inserida no art. 93, I, e no art. 129, § 3º, da CR/88, a
exigência de três anos de atividade jurídica, no mínimo,
para que o bacharel em direito possa tornar-se membro
da Magistratura ou do Ministério Público, não sendo
razoável período superior para fins de provimento no
cargo de Procurador municipal.
Não houve pedido cautelar, e, intimados, os requeridos deixaram correr in albis o prazo para apresentarem
informações (f. 111-TJ).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
improcedência do pedido.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da representação.
Cinge-se a controvérsia a aferir se a lei impugnada,
ao estabelecer, entre os requisitos para acesso ao cargo
de Procurador, a comprovação de exercício de advocacia
por cinco anos (f. 168).
Sobre o ingresso nas carreiras da Magistratura, a
Constituição da República, em seu art. 93, dispunha:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados
os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, através de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem
de classificação.

A redação do aludido dispositivo foi alterada pela
EC nº 45/2004, passando a dispor:
Art. 93 [...]
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas
as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três
anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações,
à ordem de classificação; [...] (sem destaques no original).

No mesmo sentido, também foi alterada a redação
do art. 129, § 3º, da CR/88, que se reporta aos critérios
para ingresso nas carreiras do Ministério Público.
Art. 129 [...]
§ 3º O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso
público de provas e títulos, assegurada participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de classificação; (Redação
antiga).
Art. 129 [...]
§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada
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a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua
realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) (sem destaques no original).

A comprovação de tempo de “atividade jurídica”
não foi estendida aos integrantes das carreiras da Advocacia-Geral da União nem aos membros das carreiras
da Defensoria Pública ou aos Procuradores dos Estados.
No âmbito do Estado de Minas Gerais também
inexiste previsão no tocante aos membros da Advocacia-Geral do Estado, consoante teor do art. 128, § 3º,
da CEMG, invocado pelo requerente:
§ 3º O ingresso na classe inicial da carreira da Advocacia
Pública do Estado depende de concurso público de provas
e títulos, realizado com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, em todas
as suas fases.

Contudo, ao analisar a exigência de previsão de
comprovação do exercício de atividade jurídica por três
anos para fins de provimento do cargo de Procurador
do Estado, este Órgão Especial, no julgamento da ADI
nº 1.0000.13.011546-2/001, por unanimidade, afastou
a aventada inconstitucionalidade da LC 112/2012, que
acrescentou o inciso III ao parágrafo único do art. 7º da
LC nº 84/2004, conforme se extrai do acórdão da relatoria do eminente Desembargador Kildare Carvalho:
Ementa: Incidente de inconstitucionalidade. Lei complementar
estadual. Procurador do Estado. Comprovação de exercício
de atividade jurídica por três anos. Vício formal. Matéria de
iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Emenda parlamentar.
Possibilidade. Vício material não configurado. Constitucionalidade reconhecida. [...]. A exigência de comprovação de
período mínimo de três anos de atividade jurídica para ocupar
o cargo de Procurador do Estado de Minas Gerais não ofende
a ordem constitucional, que, embora estabeleça dita exigência
apenas aos magistrados e membros do Ministério Público,
também permite ao legislador estabelecer requisitos para a
investidura em cargo, emprego ou função pública, notadamente quanto à comprovação de experiência do candidato
no exercício das atividades a serem desenvolvidas (TJMG Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.13.0115462/001 - Relator: Des. Kildare Carvalho - Órgão Especial - j.
em 12.02.2014 - p. em 28.02.2014).

No corpo do judicioso voto, o eminente Relator
elucida que a aplicação do instituto do silêncio eloquente
tem lugar frente às normas de cunho proibitivo e que sua
caracterização requer o afastamento da analogia.
É certo que o silêncio eloquente, ou seja, “o silêncio
que traduz que a hipótese contemplada é a única a que
se aplica o preceito legal, não se admitindo, portanto, aí
o emprego da analogia” (Relator: Ministro Moreira Alves
- Recurso Extraordinário nº 130552 - DJ de 28.06.91,
p. 8907 - Ementário, v. 1.626-03, p. 525 - Revista
Trimestral de Jurisprudência, v. 136-03, p. 1340 - j. em
04.06.91), não se reconhece no inciso III, parágrafo
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único, do art. 7º, da Lei Complementar nº 81/04, que
não é norma elaborada por analogia, nem por sujeição
às regras de simetria ao texto constitucional em relação
aos magistrados e aos membros do Ministério Público,
que exige a comprovação do exercício de atividade jurídica por três anos.
A denominação de “silêncio eloquente” (do
alemão beredtes Schweigen) refere-se à norma constitucional proibitiva, obtida, a contrario sensu, de interpretações segundo as quais a simples ausência de disposição constitucional permissiva significa a proibição de
determinada prática por parte dos órgãos constituídos,
incluindo o próprio legislador infraconstitucional. O instituto pressupõe, para sua caracterização, o afastamento
da analogia, aplicável apenas quando na lei houver
lacuna. A simples lacuna não se confunde com o silêncio
eloquente: pode haver lacuna, sem o silêncio.
Não deve ser entendido como um silêncio eloquente
o fato de a Constituição Federal não mencionar expressamente, em seu art. 132, que o ingresso dos Procuradores
do Estado na carreira depende da comprovação de, no
mínimo, três anos de atividade jurídica.
É que a exigência de comprovação de período
mínimo de atividade jurídica para ocupar o cargo de
Procurador do Estado se funda no próprio ordenamento constitucional, que permite ao legislador estabelecer requisitos para a investidura em cargo, emprego ou
função pública, nos termos do art. 37, I, da Constituição
da República.
Destarte, consoante entendimento firmado por
este Órgão Especial em sede de apreciação da ADI
nº 1.0000.13.011546-2/001, não é inconstitucional
a exigência de comprovação de experiência para fins
de provimento no cargo de Procurador municipal, não
havendo falar que aludido lapso deve limitar-se aos três
anos de atividade jurídica, conforme estabelecido nos
arts. 93, I, e 129, § 3º, ambos da CR/88, para ingresso,
respectivamente, na carreira da Magistratura e do Ministério Público.
Isso posto, rejeito a representação.
Sem custas, ex lege.
DES. MARCOS LINCOLN - Trata-se de ação direta
de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral
de Justiça do Estado de Minas Gerais objetivando a
declaração de inconstitucionalidade do Anexo I da Lei
nº 1.976/2011 do Município de Nanuque, que institui
o prazo de cinco anos para o acesso, mediante concurso
público, ao cargo de Procurador.
O eminente Relator julgou improcedente o pedido,
ao fundamento de que,
consoante entendimento firmado por este Órgão Especial em
sede de apreciação da ADI nº 1.0000.13.011546-2/001,
não é inconstitucional a exigência de comprovação de experiência para fins de provimento no cargo de Procurador municipal, não havendo falar que aludido lapso deve limitar-se

aos três anos de atividade jurídica, conforme estabelecido
nos arts. 93, I, e 129, §3º, ambos da CR/88, para ingresso,
respectivamente, na carreira da Magistratura e do Ministério
Público (sic).

I, e 129, §3º, ambos da CR/88, para ingresso, respectivamente, nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público.

Com efeito, examinando atenciosamente os autos,
chega-se à mesma conclusão do eminente Relator.
O cerne da questão trazida a julgamento não
comporta maiores divagações, tendo em vista que este
Órgão Especial já sedimentou entendimento no sentido
de que não ofende a ordem constitucional a exigência
temporal de comprovação de experiência para fins de
provimento em cargo de Procurador municipal:

OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE
ACORDO COM O RELATOR.

Em relação à Magistratura e ao Ministério Público, a Constituição do Estado de Minas Gerais dispôs que o ingresso
na carreira se daria mediante concurso público de provas e
títulos, sendo exigido o título de bacharel em Direito e, no
mínimo, três anos de atividade jurídica (arts. 98, I, e 125, I,
a, todos da CEMG).

No tocante aos cargos da Advocacia Pública, a
Constituição Estadual nada dispôs. Não obstante, por
inferência lógica, pode-se reconhecer que o legislador do
Município de Nanuque não violou qualquer norma constitucional, porquanto o critério temporal utilizado não está
aquém daquele previsto pela Constituição Estadual.
Com essas considerações, peço vênia ao eminente
Relator, Desembargador Afrânio Vilela, para acompanhar
seu judicioso voto e rejeitar a representação.
É como voto.
DES. CORRÊA CAMARGO - Com a devida vênia,
acompanho o d. Relator, pois não é inconstitucional a
exigência de comprovação de experiência para fins de
provimento no cargo de Procurador municipal, e, inexistindo o aludido lapso, deve ele se limitar aos três anos
de atividade jurídica, conforme estabelecido nos arts. 93,

...

Cargo eletivo - Deputado estadual - Termo
circunstanciado - Crimes de calúnia e
ameaça - Prerrogativa de foro - Competência
em razão da pessoa - Juizado Especial
Criminal - Incompetência absoluta
Ementa: Órgão Especial. Termo circunstanciado de ocorrência. Delitos de calúnia e ameaça. Réu em exercício
de cargo eletivo de deputado estadual. Prerrogativa de
foro. Competência ratione personae. Nulidade absoluta
das decisões proferidas no âmbito do Juizado Especial
Criminal. Incompetência absoluta.
- O Tribunal de Justiça tem competência originária para
processar e julgar os deputados estaduais, nos crimes
comuns, nos termos do art. 106, I, a, da Constituição do
Estado de Minas Gerais.
- É imperiosa a declaração de nulidade de decisões proferidas pelo Juizado Especial Criminal em processo em que
o réu exerce o cargo eletivo de deputado estadual, por
incompetência absoluta do juízo.
TERMO CIRCUNSTANCIADO Nº 1.0000.14.0624289/000 - Comarca de Belo Horizonte - Réu: J.C.G.S. Vítima: J.B.R. - Relator: DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, o Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em, DE OFÍCIO,
DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DO FEITO.
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2015. - Silas Rodrigues Vieira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se de termo
circunstanciado de ocorrência, lavrado em 05.06.2012,
noticiando que, na data de 25.10.2011, J.C.G.S.,
[...], praticou suposto delito de calúnia em desfavor do
vereador J.B.R., além de ameaçá-lo.
A vítima ofereceu representação em 07.02.2012
e, em suas declarações, narrou que, em 25.10.2011,
exercia mandato de vereador juntamente com J.C.G.S.,
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Incidente de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual. Procurador do Estado. Comprovação de exercício
de atividade jurídica por três anos. Vício formal. Matéria
de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Emenda parlamentar. Possibilidade. Vício material não configurado. Constitucionalidade reconhecida. - O vício formal não se configura por aprovação de emenda parlamentar a projeto de
lei de matéria privativa do Poder Executivo, pois inexiste
vinculação à titularidade do poder de iniciativa e do poder de
emenda, desde que preservada a pertinência temática com
o projeto e não implique aumento de despesas. A exigência
de comprovação de período mínimo de três anos de atividade jurídica para ocupar o cargo de Procurador do Estado
de Minas Gerais não ofende a ordem constitucional, que,
embora estabeleça dita exigência apenas aos magistrados
e membros do Ministério Público, também permite ao legislador estabelecer requisitos para a investidura em cargo,
emprego ou função pública, notadamente quanto à comprovação de experiência do candidato no exercício das atividades a serem desenvolvidas (TJMG - Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.13.011546-2/001 - Relator: Des.
Kildare Carvalho - Órgão Especial - j. em 12.02.2014 - p.
em 28.02.2014).

Súmula - REJEITARAM A REPRESENTAÇÃO.

na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ocasião em
que o réu, fazendo uso da palavra em plenário, passou a
caluniá-lo, alegando que praticava o crime de tráfico de
drogas em seu gabinete. Relatou, ainda, a ocorrência de
discussão, afirmando ter sido ameaçado pelo réu, que,
com o dedo indicador em riste, teria lhe dito, em tom
ameaçador: “isso aí depois resolvemos lá fora” (f. 07/09).
Audiência preliminar realizada em 19.07.2012,
ocasião em que a vítima ratificou a representação (f. 62).
Em nova audiência preliminar, ocorrida em
03.04.2013, o Ministério Público requereu a extinção da
punibilidade do réu no que se refere ao delito de calúnia,
em razão de decadência do direito de queixa, o que foi
acolhido pelo Magistrado, prosseguindo o feito apenas
quanto ao ilícito previsto no art. 147 do Código Penal
(f. 70).
lnconformada, a vítima interpôs recurso em sentido
estrito, asseverando que as ofensas sofridas se deram em
razão de suas funções como vereador, tratando-se, assim,
de ação penal pública condicionada à representação, ex
vi do art. 141, II, c/c art. 145, parágrafo único, ambos do
Código Penal (f. 71/72).
Nova audiência foi designada para 18.09.2013,
com arquivamento quanto ao delito de ameaça, por atipicidade da conduta (f. 82).
Aplicando o princípio da fungibilidade, o MM. Juiz
singular recebeu o recurso como apelação, com remessa
à Turma Recursal (f. 89).
Contrarrazões ao apelo apresentadas às f. 93/109
e parecer ministerial às f. 110/114.
Verificando que réu, J.C.G.S., [...], exerce, atualmente, mandato de [...] e, portanto, é detentor de foro
privilegiado por prerrogativa de função (art. 106, I, a, da
Constituição Estadual), o ilustre Relator da Turma Recursal
declarou a incompetência do Juizado Especial para
conhecer do feito, determinando a remessa dos autos a
este egrégio Tribunal de Justiça (f. 118/119).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela nulidade do feito a partir da f. 70, por
incompetência absoluta do juízo (f. 138/140).
É o relatório.
Inicialmente, destaco que, em decorrência do princípio tempus regit actum, apenas são considerados válidos
os atos praticados perante o Juizado Especial Criminal
anteriormente à posse do réu como [...], já que, a partir da
efetiva data da posse, é imperativa a obediência ao foro
privilegiado, com o deslocamento da competência originária criminal ao Tribunal de Justiça, aplicando-se, desse
momento para frente, o rito previsto na Lei n° 8.038/90.
O foro por prerrogativa de função (ratione personae)
é regulado constitucionalmente e configura hipótese de
competência absoluta.
Pelos documentos colacionados às f. 141/142,
constata-se que o réu J.C.G.S., [...], entrou em exercício
no mandato de [...] em 20.12.2012.

Na data da audiência preliminar, realizada em
03.04.2013, f. 70, em que foi extinta a punibilidade do
réu quanto ao delito de calúnia, em razão de decadência
do direito de queixa, determinando-se o prosseguindo
do feito apenas quanto ao ilícito previsto no art. 147 do
Código Penal, o réu J.C.G.S., [...], já exercia o cargo
eletivo de [...], função que desempenha até o presente
momento, sendo, pois, detentor de foro privilegiado, nos
termos do art. 106, I, a, da Constituição Estadual de
Minas Gerais, in verbis:
Art. 106. Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição:
I - processar e julgar originariamente, ressalvada a competência das justiças especializadas:
a) o Vice-Governador do Estado, o Deputado Estadual, o
Advogado-Geral do Estado e o Procurador-Geral de Justiça,
nos crimes comuns.

Dessarte, imperiosa é a declaração de nulidade da
decisão prolatada à f. 70 e todas as subsequentes, vez
que proferidas por juízo absolutamente incompetente.
Nesse sentido já decidiu este Órgão Especial:
CPI. Quebra de sigilo bancário. Deputado estadual em exercício do cargo. Foro por prerrogativa de função. Competência originária deste eg. Tribunal de Justiça. Inteligência do
art. 106, I, a, da Constituição Estadual. Nulidade da decisão
por incompetência do juízo. 1. Com espeque no art. 125,
§1º da Carta Magna, a Constituição Estadual atribuiu a este
Tribunal de Justiça a competência originária para processar e
julgar os deputados estaduais, nos crimes comuns (art. 106,
I, a). 2. Dessarte, a decisão que determina a quebra de sigilo
bancário de um membro do Poder Legislativo estadual deverá
ser emanada da Corte Superior deste eg. Tribunal de Justiça,
a teor do que dispõe o art. 18, I, a, do RITJMG, sob pena
de malferimento ao princípio do Juiz Natural. 3. Concede-se
a ordem, para declarar a nulidade da decisão prolatada
pelo Juízo de primeiro grau, por incompetência absoluta em
razão do foro por prerrogativa de função (TJMG - Mandado
de Segurança 1.0000.00.214132-3/000, Rel. Des. Célio
César Paduani, Corte Superior, j. em 10.12.2008, p. em
03.04.2009).

Pelo exposto, de ofício, declaro a nulidade do feito
a partir da f. 70, inclusive, e, posteriormente, abertura de
vista à Procuradoria-Geral de Justiça para formação da
opinio delicti.
É como voto.
DES. EDUARDO MACHADO (Revisor) - De acordo
com o Relator.
OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE
ACORDO COM O RELATOR.
Súmula - DE OFÍCO, DECLARADA A NULIDADE
PARCIAL DO FEITO.

...
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Aval - Ação anulatória - Negócio
jurídico - Outorga uxória - Art. 1.647, inciso III,
do CC - Inoponibilidade - Cônjuge - Ausência de
consentimento - Credor de boa-fé - Proteção
Ementa: Apelação cível. Ação de nulidade de negócio
jurídico. Garantia. Tipicidade. Aval. Outorga uxória. Art.
1.647, inciso III, do CC. Interpretação. Inoponibilidade
ao cônjuge que não assentiu. Recurso desprovido.
- Nos termos do art. 887 do CC, “o título de crédito,
documento necessário ao exercício do direito literal e
autônomo nele contido, somente produz efeito quando
preencha os requisitos da lei”.
- A posição adotada que busca proteger os interesses
do credor de boa-fé e do cônjuge que não anuiu à
garantia se encontra representada no Enunciado nº 114
da I Jornada de Direito Civil realizada sob coordenação
científica do CJF/STJ, segundo o qual “o aval não pode
ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo que o
inciso III do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu”.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0184.12.000026-2/001 Comarca de Conselheiro Pena - Apelante: Maria Virgínia
de Cerqueira Pereira - Apelado: Antônio Walter Pessoti Relator: DES. MARCO AURELIO FERENZINI
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Marco
Aurelio Ferenzini - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MARCO AURELIO FERENZINI - Trata-se
de recurso de apelação interposto por Maria Virgínia
de Cerqueira Pereira contra a sentença de f. 97/102,
complementada pela decisão de f. 116, proferida nos
autos da ação anulatória de aval por ela ajuizada em
face de Antônio Walter Pessoti, por meio da qual o Juízo
de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade, em R$1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 20, §4º, do CPC.
A autora, apelante, às f. 119/124, pugna pela
reforma da decisão e, em preliminar, alega a nulidade
absoluta do aval prestado por seu cônjuge; a impossibilidade de aplicação da inoponibilidade da garantia ao

direito de meação do cônjuge dissidente, uma vez que
os cônjuges possuem um patrimônio só, indissociável até
a partilha; que o aval prestado sem o consentimento do
cônjuge somente tem aplicabilidade quando o ato não
consentido for a favor da família.
Contrarrazões apresentadas às f. 130/138, por
meio da qual pleiteia pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
Prolatada a sentença em audiência em 23.09.2013
(f. 100), embargos de declaração opostos em 26.09.2013
(f. 108), impugnação aos embargos às f. 111/112, com
decisão publicada em 06.03.2014 (f. 117). Apelação
protocolizada no dia 11.03.2014 acompanhada do
respectivo preparo (f. 125). Conheço do recurso por
presentes os requisitos para sua admissibilidade.
A preliminar de nulidade da decisão por ausência
de outorga uxória se confunde com o mérito, razão pela
qual se passa à análise conjunta.
Mérito.
Tratam os autos de ação anulatória de aval proposta
por Maria Cerqueira Pereira em face de Antônio Walter
Pessoti, sob a alegação de ser esposa do codevedor
Gilberto Ceciliano Pereira, que avalizou a nota promissória sob execução nos autos nº 0184.09.021355-6,
emitida pelos codevedores Haroldo Vasconcelos Prado e
Elizane Francisco Afonso Prado. Alega que o aval é nulo,
considerando a ausência de outorga conjugal, prevista
no art. 1.647, inciso III, do CC, nulidade que contamina
o negócio jurídico.
Pelo exame dos autos, é incontroverso que a
apelante efetivamente não tinha conhecimento do aval
prestado pelo cônjuge.
A apelante argui, em razão da ausência de sua
concordância com o aval, a nulidade absoluta do título.
Conforme o disposto no art. 1.647 do Código Civil,
a rigor, é vedado a um dos cônjuges prestar aval sem a
anuência do outro.
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos
cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime
da separação absoluta:
[...]
III - prestar fiança ou aval.

Assim, a inobservância do disposto nesse artigo
conduziria à anulabilidade do ato jurídico, conforme
dispõe o art. 1.649, no mesmo diploma legal:
Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz,
quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até
dois anos depois de terminada a sociedade conjugal.

O aval é, de fato, modalidade de garantia tipicamente do direito cambiário, prestada em títulos de
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crédito, que obriga o avalista ao pagamento da dívida
inserta na cambial.
Como bem aponta o Prof. Wille Duarte Costa, “é
uma garantia típica cambiária que não existe fora do
título de crédito” (COSTA, Wille Duarte. Títulos de crédito.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006).
Assim, a dívida garantida pelo marido da apelante,
para ser válida, imprescindível seria a anuência da
sua esposa.
No entanto, surgiu, então, corrente intermediária,
limitadora da eficácia da garantia prestada, para, a um
só tempo, preservar os direitos do credor de boa-fé e a
meação do cônjuge não consultado.
Por oportuno, segue posicionamento do doutrinador Newton de Lucca:
Inteiramente desarrazoada, a meu ver, tal inserção. Cabe
anotar, em primeiro lugar, que ela não se compadece com a
função eminentemente circulatória dos títulos de crédito. Seria
abstruso que a outorga de um aval passasse a depender do
exame de uma certidão de casamento a fim de exigir-se que,
não sendo o regime de separação de bens do casamento de
separação absoluta, a autorização do outro cônjuge para a
outorga do aval. Parece fora de propósito, com efeito, que
numa simples operação de empréstimo, lastreada numa
duplicata mercantil ou de serviços, absolutamente corriqueira
em nosso meio, seja introduzida uma complicação desse tipo
(LUCCA, Newton de. Comentários ao novo Código Civil:
dos atos unilaterais; dos títulos de crédito. Rio de Janeiro:
Forense, 2003, v. XII, p. 88).

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

Em razão disso, surgiu uma corrente jurisprudencial,
inclusive predominante no Superior Tribunal de Justiça,
limitadora da eficácia da garantia prestada, para, a um
só tempo, preservar os direitos do credor de boa-fé e a
meação do cônjuge não consultado.
Nesse sentido, foi aprovado na I Jornada de Direito
Civil realizada sob coordenação científica do Conselho
da Justiça Federal/STJ o Enunciado nº 114, segundo o
qual “o aval não pode ser anulado por falta de vênia
conjugal, de modo que o inciso III do art. 1.647 apenas
caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que
não assentiu”.
Nesses termos, segue entendimento deste Tribunal:
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Embargos de terceiro. Penhora. Meação. Comunhão parcial
de bens. Art. 1.659 do Código Civil Brasileiro. Bem adquirido em adjudicação para pagamento de verbas trabalhistas. Comunicabilidade. Aval. Ausência de outorga uxória.
Garantia lançada na vigência do Código Civil de 1916. Validade da garantia. Dívida decorrente de garantia prestada
em favor de terceiro. Benefício familiar. Ônus da prova do
credor. Desconstituição da penhora sobre a meação. - Ao
cônjuge casado pelo regime de comunhão parcial de bens
é devida a meação das verbas trabalhistas pleiteadas judicialmente durante a constância do casamento. - A ausência
de outorga uxória na formalização do aval não lhe tira a validade. Contudo, deve-se garantir o direito de meação do
cônjuge que não anuiu à obrigação ou que desconhecia o
ato praticado. - Via de regra, quando a dívida é contraída por
um cônjuge, sem necessidade de outorga uxória, a presunção
é de que tenha sido em benefício da família, revelando-se
possível a penhora da meação. - No entanto, quando a dívida
é decorrente de garantia prestada pelo cônjuge, inverte-se
o ônus, competindo ao credor provar que a dívida não foi
contraída em benefício da família. - Não tendo o credor realizado tal prova, impossível a penhora da meação (Apelação
Cível 1.0694.07.037303-0/001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário,
9ª Câmara Cível, p. em 10.06.2013 - g.n.).
Apelação cível. Embargos de terceiro. Aval. Ausência de
outorga uxória. Nulidade. Inexistência. Ineficácia apenas
quanto ao cônjuge. - O desatendimento da autorização do
cônjuge para a prestação de fiança ou aval não importa
em nulidade, mas apenas em ineficácia em relação à sua
meação do patrimônio comum do casal. Inteligência do
art. 1.647, II, CCB (Apelação Cível nº 1.0073.05.0217063/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara
Cível, p. em 19.01.2011).
Apelação cível. Embargos à execução. Nota promissória.
Aval. Outorga uxória. Art. 1.647, III, CC/02. Interpretação.
Certeza, liquidez e exigibilidade não descaracterizadas. Improcedência dos embargos. Decisão que se mantém. - A melhor
exegese do disposto no art. 1.647, III, do CC/02 é, segundo
o que restou assentado na Jornada STJ 114, que: ‘O aval
não pode ser anulado por falta de vênia conjugal, de modo
que o inciso III, do art. 1.647 apenas caracteriza a inoponibilidade do título ao cônjuge que não assentiu’. Estando
a cambial revestida de seus requisitos legais, impõe-se a
improcedência dos embargos à execução (Apelação Cível
1.0134.07.084648-7/001, Rel.ª Des.ª Selma Marques, 11ª
Câmara Cível, j. em 21.01.2009, p. em 13.02.2009).

Diante do exposto, a ausência da outorga uxória
não é hábil, por si só, a acarretar a nulidade do aval,
tendo como consequência apenas a sua inoponibilidade em face do cônjuge que não anuiu com a
garantia, ou seja, a preservação da sua respectiva
meação, como restou consignado na sentença.
Improcedente o argumento de impossibilidade
de divisão do patrimônio familiar, tendo em vista que é
possível divisão do mencionado patrimônio para garantir
eventual pagamento, salvo os protegidos por bem
de família.
Quanto à distribuição do ônus de sucumbência,
sem razão a apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES VALDEZ LEITE MACHADO e EVANGELINA
CASTILHO DUARTE.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

...

Ação civil pública - Improbidade
administrativa - Ressarcimento de
danos ao erário - Imprescritibilidade Indisponibilidade dos bens - Periculum
in mora - Presunção - Demonstração da
lapidação patrimonial - Prescindibilidade Fumus boni iuris - Presença - Preliminar Deferimento - Valor excessivo - Redução
Ementa: Administrativo. Ação civil pública. Ressarcimento
ao erário. Imprescritibilidade. Indisponibilidade dos bens.
Risco de dano presumido. Valor excessivo. Redução.
Agravo provido em parte.

garantir o ressarcimento do patrimônio público em caso
de condenação
- Hipótese na qual é possível reduzir a quantia a ser
decretada indisponível para adequá-la ao eventual
prejuízo ocasionado ao erário, que, na espécie, é de
baixo valor, considerando, ainda, a multa civil que poderá
ser aplicada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0012.14.
000035-2/001 - Comarca de Aiuruoca - Agravante:
Denys Arantes Carvalho - Agravado: Ministério Público
do Estado de Minas Gerais - Interessado: Marco Antonio
Mansur Moreira - Relator: DES. ALBERTO VILAS BOAS
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR
PARCIAL PROVIMENTO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Alberto
Vilas Boas - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALBERTO VILAS BOAS - Conheço do recurso.
1 - Prescrição.
Alega o recorrente que o prazo para o ajuizamento
da ação civil pública que objetiva a apuração de quaisquer atos de improbidade administrativa prescreve em
cinco anos, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.492/92,
sendo certo que seu mandato eletivo como Vice-Prefeito
encerrou em 31 de dezembro de 2008, e, então, o prazo
prescricional findou-se em 31 de dezembro de 2013.
Não lhe assiste razão, data venia.
Nos moldes do disposto no art. 37, §5º, da Constituição Federal e da jurisprudência atual do Superior
Tribunal de Justiça, é imprescritível a pretensão de ressarcimento de danos causados ao erário público, como é
possível extrair dos seguintes precedentes:

- A eventual prescrição relativa a ato de improbidade
administrativa não impede a decretação da indisponibilidade de bens quando houver pedido de ressarcimento
de verba pública (art. 23, Lei nº 8.429/92), haja vista que
essa pretensão é imprescritível à luz do art. 37 CF.

Administrativo e processual civil. Ação de ressarcimento ao
erário público. Pretensão de reparação de danos. Imprescritível. Violação do art. 535 do CPC. Omissão reconhecida sem efeitos infringentes. - Não merece censura o entendimento fixado na origem, porquanto tornou-se pacífico
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, em razão do que dispõe o art. 37, §5º, da Constituição
da República. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada (EDcl no AgRg nos EDcl no
AREsp 473.601/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de 13.08.2014).

- Nas ações por ato de improbidade administrativa o periculum in mora é presumido (v.g., REsp nº 1.115.452),
sem que seja preciso demonstrar o risco de dano irreparável para se conceder a medida cautelar, notadamente em razão da gravidade do ato e da necessidade de

Administrativo e processual civil. Ação civil. Reparação de
danos ao erário. Apuração do Tribunal de Contas. Ex-vereadores. Valores recebidos a maior. Imprescritibilidade. Precedentes do STF e STJ. 1. Diante da jurisprudência consolidada
no STF e STJ, a pretensão de ressarcimento ao erário, independentemente de se tratar ou não de ato de improbidade
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Tem-se, portanto, que o objeto da ação, qual seja
o pedido de anulação do aval prestado pelo cônjuge, foi
julgado improcedente.
Entretanto, ficou ressaltado pelo Juiz que “[...] eventual constrição de bens não poderá, em hipótese alguma,
abarcar a sua meação, que deve, no caso, ser protegida,
máxime em caso de eventual dissolução da sociedade
conjugal” (f. 100).
Isso não quer dizer que houve sucumbência recíproca; apenas que, dentro dos poderes conferidos ao
juiz, este, por celeridade processual e como consequência
da apuração de responsabilidade, consignou a exclusão
da possibilidade de que os bens da apelante objeto de
meação fossem atingidos para pagamento de eventual dívida na qual o seu cônjuge foi aval e com o qual
não consentiu.
Dispositivo.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, nos
termos constantes deste voto.
Custas, pelo apelante.

administrativa, é imprescritível. 2. Recurso especial provido
(REsp 1350656/MG, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe de 17.09.2013).

Assim, considerando que um dos intuitos do Ministério Público é o de assegurar a restituição de eventuais
danos ocasionados ao erário e é este o objeto da ação
civil pública, não há falar em prescrição quanto a esse
ponto específico.
Rejeito a alegação.
2 - Mérito.
A ação civil pública interposta pelo agravado tem
por objetivo apurar possíveis práticas de ato de improbidade e o ressarcimento dos danos materiais causados ao
patrimônio público em decorrência das dispensas das licitações realizadas indevidamente.
O Juiz a quo deferiu liminar para determinar a indisponibilidade dos bens do réu na quantia de R$164.162,00,
decisão contra a qual se insurge o recorrente.
Assiste-lhe parcial razão, data venia.
Sabe-se que, no caso de indisponibilidade de bens
em ação civil pública de improbidade administrativa, o
periculum in mora está implícito em virtude de ser necessário assegurar a reparação de eventual dano ocasionado ao erário, sendo certo que dispensa a demonstração de que os réus estão ou irão dilapidar o patrimônio
particular e inviabilizar o futuro ressarcimento dos danos
materiais se o pedido for acolhido.
Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
Processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso
especial. Indisponibilidade de bens. Art. 7º da Lei nº 8.429/92.
Tutela de evidência. Cognição sumária. Periculum in mora.
Excepcional presunção. Prescindibilidade da demonstração
de dilapidação patrimonial. Fumus boni iuris. Presença de
indícios de atos ímprobos. Precedentes do STJ. Agravo regimental não provido. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior
firmou a orientação no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em improbidade administrativa dispensa
a demonstração de dilapidação do patrimônio para a configuração de periculum in mora, o qual estaria implícito ao
comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92, bastando
a demonstração do fumus boni iuris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp 1.319.515/ES, 1ª Seção, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Ministro
Mauro Campbell Marques, DJe de 21.9.2012). 2. No caso
concreto, o Tribunal de origem expressamente reconheceu a
presença do fumus boni iuris (indícios de ato de improbidade
administrativa) e do periculum in mora presumido, requisitos
aptos à decretação da constrição patrimonial. 3. Agravo
regimental não provido (AgRg no REsp 1375481/CE, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
02.05.2014).

Sendo assim, para decretação da medida cautelar,
basta a constatação do fumus boni iuris nas alegações
do autor, consistentes em indícios que permitam que a
autoridade judiciária se convença da verossimilhança
50

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015

das alegações feitas pelo autor relativas à prática de atos
ímprobos por parte dos réus.
Nesse cenário, conquanto no caso em espécie haja
indícios de que o recorrente tenha praticado ato ilícito
consistente na contratação com a Administração Pública,
não me parece razoável que seja decretada a indisponibilidade de bens do agravante em cem vezes o valor de
sua remuneração.
Sim, porque, conforme entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça, a indisponibilidade de bens
deve se limitar ao valor de eventual dano ocasionado ao
patrimônio público, acrescida, ainda, da possível multa
civil aplicável como sanção:
É pacífico nesta Corte Superior entendimento segundo o
qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa de
modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda,
o valor de possível multa civil como sanção autônoma (AgRg
no AgRg no AREsp nº 100.445, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 23.05.2012).

Logo, não se pode desprezar o teor do parecer
técnico-contábil (f. 112/115) segundo o qual o percentual de lucro obtido pela empresa Distribuidora de Papel
Carvalho Ltda., quando da compra das poltronas de
plenário pela Câmara Municipal de Seretinga, foi até
mesmo inferior às margens de lucro utilizadas como referência (f. 128/153), muito embora pudesse haver uma
economia de R$1.514,71, caso a compra fosse feita diretamente do fabricante.
Desse modo, no que diz respeito à primeira
dispensa de licitação considerada pelo órgão ministerial
como indevida, deve-se levar em conta apenas o valor do
possível dano gerado ao erário, no montante atualizado
de R$2.085,15 (f. 113).
No que concerne à compra de materiais de escritório pela Câmara Municipal, foram identificados alguns
produtos adquiridos por preços superiores aos médios de
mercado à época, apurada a diferença atualizada em
R$444,00 (f.113-v.).
Assim, em razão de o possível dano ao erário totalizar a quantia de R$2.529,15, não se mostra razoável
que seja imposta multa civil ao recorrente equivalente
ao valor sancionatório máximo disposto no inciso III do
art. 12 da Lei nº 8.429/92, a qual, certamente, deve ser
aplicada em casos de maior gravidade e em que haja
considerável prejuízo aos cofres públicos.
Nesse particular, por ora, considero necessário
reduzir o montante sobre o qual recai a indisponibilidade
de bens do recorrente para o valor de R$18.945,35,
referente à soma do eventual prejuízo ocasionado ao
erário (R$2.529.15) e de possível multa civil aplicável no
valor de 10 vezes a última remuneração do agravante
(R$16.416, 20).

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDUARDO ANDRADE e GERALDO AUGUSTO.
Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

...

Usucapião extraordinária urbana - Leis de
regularização do uso e ocupação do solo - Área
mínima - Possibilidade jurídica do pedido
Ementa: Apelação cível. Ação de usucapião extraordinária urbana. Metragem do imóvel. Irrelevância. Possibilidade jurídica do pedido. Existência. Sentença cassada.
- A impossibilidade jurídica do pedido somente ocorre
quando o ordenamento veda a pretensão inicial da
parte autora.
- É juridicamente possível o pedido de usucapião extraordinária de área urbana inferior ao módulo mínimo
exigido para um lote, porque a finalidade dessa ação é a
declaração da propriedade mediante a comprovação dos
requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil, que
não pode ser restringido pelas leis que regulamentam as
áreas destinadas aos loteamentos para os fins de regularização do uso e ocupação do solo.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0220.12.000242-7/001 Comarca de Divino - Apelante: Maria das Graças da
Silva - Apelado: Manoel Gomes Cardoso - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2015. - Evandro
Lopes da Costa Teixeira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria das
Graças da Silva, nos autos da ação de usucapião extraordinária, que ajuizou em face de Manoel Gomes Cardoso,
contra a sentença de f. 46, que indeferiu a inicial e julgou
extinto o processo sem resolução do mérito.
Por fim, condenou a parte autora, ora apelante, ao
pagamento das custas e despesas processuais, “salvo se
beneficiada pela assistência judiciária”.

Em suas razões recursais (f. 49/61), a parte pediu,
inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito,
a apelante diz que a sentença do MM. Juiz a quo viola
o direito à propriedade, o princípio da função social da
propriedade e, mais, o direito à dignidade da pessoa
humana de possuir o documento de sua propriedade
para assim regularizá-la. Aduz que a decisão apelada
ocasiona insegurança jurídica e que a ação de usucapião
é muito mais importante do que a simples declaração da
propriedade, pois é instrumento de pacificação social.
Afirma que, para o presente feito, houve a citação da
Municipalidade, que não apresentou nenhuma objeção
ao pedido, o que comprova que não se pleiteia a regularização de loteamentos clandestinos, mas o reconhecimento de uma situação que perdura há mais de quinze
anos e necessita de provimento jurisdicional. Alega que o
objeto da ação de usucapião não está adstrito ao regulamento do parcelamento do solo urbano e que não existe
um mínimo legal para a aquisição da propriedade. Por
fim, requer o provimento do presente recurso, para que
seja cassada a sentença (f. 46), a fim de que seja determinado o retorno dos autos para a instrução do feito.
O julgamento foi convertido em diligência para que
o MM. Juiz a quo determinasse que fosse certificado o
eventual decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte apelada (f. 66), tendo sido juntada a
certidão à f. 72, com o decurso do prazo sem manifestação da parte apelada.
Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, registrando que não houve o recolhimento do preparo porque a parte autora, ora apelante,
é beneficiária da justiça gratuita.
Preliminar.
Não há preliminares a serem enfrentadas.
Mérito.
Consoante relatado, o Magistrado entendeu que
o pedido formulado pelo autor, ora apelante, seria juridicamente impossível, porque a área descrita na inicial
da ação é inferior à parcela mínima de fracionamento
prevista na legislação que indicou ser de 125m2.
Ora, é sabido que a impossibilidade jurídica do
pedido somente ocorre quando o ordenamento veda a
pretensão requerida pela parte.
Nesse caso, como se vê na inicial da ação, pretende
a parte autora adquirir a propriedade de parte de um
lote localizado na Rua Serafim Fronsard, 115, em Divino/
MG, o qual possui 113m2, sendo 6,40m de frente para
essa mencionada rua, 16,43m dividindo com Celita Alves
da Silva pelo lado direito e outros 16,40m pelo lado
esquerdo, em que é vizinho o imóvel pertencente a Edson
Francisco Silva, possuindo, também, 7,38m ao fundo em
que é confrontante Ângela de Moraes Faria.
Afirmou que a parte autora tem a posse mansa,
pacífica e ininterrupta dessa área há aproximadamente
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Fundado nessas considerações, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a decretação da
indisponibilidade de bens ao limite de R$18.945,35.

16 anos, na qual há a construção de uma residência
coberta de telhas, medindo 69,45m2.
Disse, ainda, que na certidão emitida pelo Cartório
de Registro de Imóveis de Divino consta apenas o registro
de um lote maior localizado na Rua Serafim Frossard,
registrado em nome de Manoel Gomes Cardoso, no Livro
03E, R-4953, f. 81, em 19.08.1971, visto que a área
objeto da presente ação está inserida nesse imóvel.
Disse, mais, que a sua pretensão tem fundamento
no art. 1.238 do Código Civil, que assim estabelece:
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual
servirá de título para o registro no Cartório de Registro
de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido
no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo.

Ora, segundo esse dispositivo legal, para que seja
reconhecido o domínio da parte requerente sobre o
imóvel objeto da lide, por meio da usucapião, imprescindível se torna a conjugação de três elementos fundamentais, quais sejam: a comprovação do exercício da posse
com a intenção de dono, o lapso temporal exigido em lei,
bem como a coisa hábil.
A par disso, é preciso dizer que a referida limitação
da parcela mínima de fracionamento de uma área urbana
a 125m2, por si só, não torna o pedido da parte autora
juridicamente impossível.
É sabido que a Lei Federal nº 6.766/79 estabelece,
em seu art. 4º, II, que a área mínima de um lote será de
125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados).
Entretanto essa regra aplica-se aos loteamentos
para fins de regularização do uso e ocupação do solo,
sendo essa, também, a finalidade de eventual lei municipal que estipule a referida metragem mínima.
Neste caso, não está em discussão o desmembramento de área para loteamento de solo urbano, mas,
sim, a eventual declaração de propriedade de parte de
um lote urbano por meio da usucapião.
Para tanto, como a usucapião é modo originário
de aquisição da propriedade por meio do cumprimento
de alguns requisitos previstos em lei, que, neste caso, são
aqueles previstos no citado art. 1.238, caberá a comprovação, pela parte autora, tão somente dos seguintes
requisitos: a posse mansa, pacífica e ininterrupta, por
determinado período.
Ademais, a finalidade da usucapião é a de regularizar a eventual posse exercida por longo período de
tempo sobre determinada área, com o fim de prestigiar a
função social da propriedade.
Embora a parte autora não tenha invocado, em sua
causa de pedir, os preceitos constitucionais ou os do Esta52
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tuto da Cidade para reconhecimento de seu direito, cabe
ressaltar que tanto o art. 183 da Constituição Federal
quanto o art. 9º da Lei 10.257/01 permitem o reconhecimento da usucapião sobre área ou edificação urbana
de até 250m² de área, àquele que a possuir ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia.
Logo, não se vislumbra a ocorrência de impedimento de ordem jurídica ou material que obste o acolhimento, em tese, da pretensão inicial, isto é, sem que se
inicie a análise do caso concreto.
A propósito, este é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça:
[...] A possibilidade jurídica do pedido se traduz em apurar se
a pretensão deduzida pela parte mostra-se compatível com
a possibilidade de eventual entrega de tutela jurisdicional,
seja em face da existência de regulação normativa que, em
tese, possa amparar o pedido, seja em razão da inexistência
de vedação legal ou de incompatibilidade com o ordenamento jurídico [...] (REsp 270.169/MG - Relator: Ministro
Raul Araújo - Quarta Turma - j. em 17.11.2011 - DJe de
24.11.2011) (g.n.).

Assim, não há que se falar em impossibilidade
jurídica do pedido, já que o pedido de usucapião
extraordinária se encontra expressamente previsto em
nosso ordenamento.
Nesse sentido, mudando o que tiver que ser mudado,
destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal:
Usucapião. Justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência.
Deferimento. Fração ideal. Inexistência. Limite mínimo. Lei
de parcelamento do solo. Inaplicabilidade. Pedido. Possibilidade jurídica. Sentença cassada. - Defere-se a gratuidade
da justiça a quem alega condição de necessitado, apresentando declaração de hipossuficiência de próprio punho, que
tem presunção de veracidade, até impugnação pela parte ex
adversa. A Constituição Federal garante o acesso de todos
à jurisdição, na defesa de seus direitos, e a concessão da
gratuidade de justiça deve ser vista de forma a não tolher esse
acesso. Na ação de usucapião, o autor pretende a declaração de domínio, fundada na posse, que diz exercida, sem
oposição e com animus domini, durante tempo suficiente à
prescrição aquisitiva, amparando o pedido no art. 1.238 do
Código Civil de 2002. O disposto no art. 4º, inciso II, da
Lei 6.766/79, que estabelece que os lotes não poderão ter
área inferior a 125m², não impede o registro no Cartório de
Registro de Imóveis de lotes com área inferior àquela, mas
apenas veda a aprovação pela Prefeitura Municipal de um
projeto de parcelamento do solo, em que os lotes sejam inferiores àquela metragem. Dessa forma, tem-se que os requisitos estabelecidos na mencionada lei não podem ser considerados na presente ação de usucapião, na qual se busca a
aquisição originária da propriedade. Por haver o autor, ora
apelante, delimitado e individualizado o imóvel usucapiendo,
o qual não se refere à fração ideal do imóvel e, por ser irrelevante o fato de a área objeto da presente ação de usucapião
ser inferior à metragem mínima estabelecida pelas normas
de fracionamento do solo, infere-se que merece guarida o
seu inconformismo, sendo, pois imperiosa a cassação da r.
sentença e, via de consequência, a determinação para que
haja o regular prosseguimento do feito. Deram provimento ao
recurso (TJMG - Apelação Cível 1.0433.09.311360-6/001 -

Relator: Des. Sebastião Pereira de Souza - 16ª Câmara Cível
- j. em 07.04.2011 - p. em 20.05.2011) (g.n.).

aparente, diante da ausência de sinais perceptíveis do
exercício de posse por aquele.

Apelação cível. Usucapião urbana. Possibilidade jurídica
do pedido. Art.183, CR/88. - A área mínima exigida pelo
art. 4º, inciso II, da Lei 6.766/79, ao loteamento urbano
não configura óbice ao ajuizamento de ação de usucapião
cujo imóvel tenha metragem inferior (TJMG - Apelação Cível
1.0016.11.005646-8/001 - Relator: Des. João Cancio - 18ª
Câmara Cível - j. em 08.05.2012 - p. em 14.05.2012) (g.n.).

- Consoante lição da doutrina, “A usucapião não se
concretizará quando a servidão é despida de sinais
exteriores de existência. As servidões não aparentes ou
descontínuas só se adquirem pelo registro, posto insuscetíveis de posse”.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDUARDO MARINÉ DA CUNHA e
LUCIANO PINTO.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Manutenção de posse - Passagem
forçada - Encravamento - Acessibilidade
por estrada pública - Servidão de
passagem - Servidão aparente Usucapião - Mera tolerância de trânsito
Ementa: Apelação cível. Ação de manutenção de posse
direito à passagem forçada. Ausência de encravamento. Imóvel acessível por estrada pública. Servidão
de passagem. Inexistência de título. Não comprovação
dos requisitos da usucapião. Mera tolerância de trânsito.
Situação que não externa posse.
- Não há falar em direito de passagem forçada quando
o imóvel que o sustenta não é encravado, por ter acesso
direito por estrada pública.
- A servidão não se presume e exige a prova de sua constituição, seja por ato de vontade unilateral (testamento),
seja bilateral (contrato), exigindo-se, em ambos os casos,
o registro em Cartório de Registro de Imóveis de que trata
o art. 1.378 do Código Civil.
- A usucapião de servidão de passagem somente pode ser
reconhecida se preenchidos os requisitos do art. 1.379
do Código Civil: exercício inconteste e contínuo da posse
sobre servidão aparente por 20 anos.
- Neste ponto, esclareço que, consoante já esclarecido, o
ônus da prova acerca da existência da servidão, que não
se presume, era exclusivamente do requerente
- A simples tolerância do trânsito de vizinho pelo proprietário do imóvel se enquadra na espécie de servidão não

- Vv.: - O direito de passagem forçada é advindo das
relações de vizinhança e consiste em um ônus imposto
à propriedade de um vizinho para que o outro possa ter
acesso à via pública, a uma nascente ou a um porto.
Encontra previsão no art. 1.285 do Código Civil de 2002
e pressupõe o encravamento do prédio daquele que
requer a passagem.
- Já a servidão de passagem é um direito real sobre coisa
alheia, instituído para aumentar a comodidade e a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado,
portanto, à inexistência de saída para a via pública, fonte
ou porto. Está previsto no art. 1.378 do CCB/2002 e
constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou até mesmo pelo exercício incontestado que leva à consumação pelo usucapião, como
prescreve o art. 1.379 também da Lei Substantiva Civil.
- Não se tratando de passagem forçada, torna-se irrelevante a discussão acerca do encravamento da propriedade rural do autor, restando apenas perquirir a eventual
constituição de servidão.
- A Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal prescreve que: “Servidão de trânsito não titulada, mas
tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras
realizadas, considera-se aparente, conferindo direito a
proteção possessória”.
- A ação de reintegração de posse tem como finalidade
a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre
que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente
comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu, sua
data, além da consequente perda da posse.
- Demonstrados os requisitos indispensáveis, procede o
pedido possessório.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0049.14.000355-6/001 Comarca de Baependi - Apelante: Altair Nogueira Apelado: Francisco Siqueira Maradei - 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 NEGAR
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Portanto, considerando o exposto, deve ser dado o
regular andamento ao processo.
Posto isso, dou provimento ao recurso para cassar a
sentença e determinar o regular processamento da ação.

PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O VOGAL,
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Leite
Praça - Relator.

Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio
dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso
dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos
proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no
Cartório de Registro de Imóveis.

Notas taquigráficas

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma
servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242,
autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro
de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar
consumada a usucapião.
Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da
usucapião será de vinte anos.

DES. LEITE PRAÇA - Trata-se de recurso de apelação
interposto por Altair Nogueira contra r. sentença proferida
pelo Exmo. Juiz de Direito da Comarca de Baependi, que
julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial
da ação de manutenção de posse, ajuizada em desfavor
de Francisco Siqueira Maredei, e julgou procedente
o pedido contraposto deduzido na contestação, para
conceder ao requerido a proteção possessória prevista no
art. 922 do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
impôs os ônus da sucumbência ao autor, observado o
disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.
O recorrente sustenta, em apertada síntese, a utilização de caminho existente na propriedade do apelado
para o acesso à propriedade pertencente a si. Aduz que
a passagem era utilizada há mais de 60 (sessenta anos)
por ele e por terceiros, fosse para a travessia a pé ou
por automotores. Assevera que a estrada pública que
dá acesso direito ao seu imóvel surgiu posteriormente e
que o obriga transcorrer uma distância maior, se comparado com o acesso pelo caminho objeto da controvérsia.
Nesse contexto, afirmando ter direito à reintegração de
posse da servidão de passagem, requer seja provido o
presente recurso, para julgar procedente o pedido inicial.
Contrarrazões apresentadas às f. 105/108,
pugnando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Conheço o recurso, porque preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade.
Para alcançar a proteção possessória, o art. 927 do
Código de Processo Civil exige a presença dos seguintes
requisitos:
Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, a teor desse dispositivo legal, o direito à reintegração ou à manutenção da posse se revela quando (i)
comprovada a posse pelo autor da ação; (ii) comprovada
a turbação ou o esbulho e sua data; (iii) comprovada a
continuação ou a perda da posse, após a turbação ou o
esbulho, respectivamente.
O Código Civil, por sua vez, estabelece:
Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via
pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de
indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem,
cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.
54
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Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível,
agravar o encargo ao prédio serviente.

Acerca da passagem forçada decorrente do direito
de vizinhança, a doutrina autorizada leciona:
Passagem forçada. Trata-se uma das mais rigorosas restrições
de direito da vizinhança [...]. Pressupõe que um imóvel esteja
em situação de absoluto encravamento em outro, decorrente
da ausência de qualquer saída para a via pública. Nesta
situação, objetivando conceder função social à propriedade
encravada, a lei impõe que o proprietário vizinho conceda a
passagem forçada [...].
Ressalte-se que a abertura de estrada pública acessível ao
titular do prédio encravado pode posteriormente gerar a
modificação do aludido direito de travessia [...]. Outrossim,
a extinção da passagem é consequente à verificação da
cessação da necessidade que justificava o exercício do direito
potestativo (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD,
Nelson. Direitos reais. 7. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2011, p. 527 e 529).

Já a respeito da servidão de passagem, importante observar as seguintes considerações dos juristas
acima citados:
Em bela monografia dedicada ao tema, José Guilherme
Teixeira esclarece que inúmeras são as conceituações da
servidão [...]
Na definição do doutor em Direito pela USP, ‘Servidão é a
relação jurídica real por meio da qual o proprietário vincula
o seu imóvel, dito serviente, a prestar certa utilidade a outro
prédio dito dominante, pertencente a dono distinto, obrigando-se, em consequência, a não praticar determinados
atos dominiais no prédio serviente ou a não impedir que neste
o proprietário do imóvel dominante pratique atos de extração
da utilidade que lhe foi concedida’. [...]
Já a servidão resulta de negócio jurídico, caracterizando-se
pela voluntariedade. Não há reciprocidade, pois priva o
prédio serviente de certas utilidades, sendo de sua essência o
ônus de apenas um dos prédios, em detrimento ao aumento
de utilidade para outro prédio, sem correspectividade. [...]
As servidões também se apartam dos atos de mera tolerância.
Estes são precários e transitórios, consistindo em condescendência e cortesia do proprietário a condutas praticadas por
terceiros em seu imóvel. Como direito potestativo, a todo
tempo os atos de uso e fruição podem ser proibidos, pois
jamais constituirão objeto de um direito real, como o caso do
trânsito tolerado pelo prédio vizinho por simples cortesia. Já a
servidão não se presume, pois sua interpretação é restritiva,
eis que o ônus da prova quanto a sua existência incumbirá a

Pois bem.
A leitura da petição inicial revela que o autor alegou
ser proprietário de bem encravado e que “nos últimos
15 anos, o imóvel passou a ser servido por acesso para
veículos, mesmo porque não existe nenhum outro que
propicie a chegada de automóveis e caminhões ao local
[...].”
Aduziu, ainda, que “No início do ano em curso,
[...]. o requerido bloqueou, com cadeados e mourões, as
porteiras existentes no interior de sua propriedade, impedindo o trânsito de veículos [...], permitindo apenas o
trânsito de pedestres”.
Entretanto, as provas testemunhais produzidas nos
autos comprovam que o imóvel do requerente não é
encravado, porque acessível por estrada pública:
Que conhece o local desde que nasceu; [...] a propriedade
do depoente pertenceu ao seu avô; que a propriedade do
requerente pertenceu ao avô dele; que os avós do depoente
e do requerente são irmãos; que essa propriedade anteriormente era uma só; que a propriedade do requerido nunca
serviu de estrada para a propriedade dos avós do depoente e
do requerente; que só havia o costume das pessoas passarem
a pé pelos locais, como é costume na zona rural (f. 31).
Que tem uma propriedade, vizinha da propriedade do requerente, para ir até sua propriedade tem dois caminhos, uma
passa pela propriedade do requerente e outro passa pelo
Olho D’água, que o depoente usa mais o do Olho D’água,
que pelo caminho em discussão entra na propriedade do
Gordo, passa pela propriedade do requerido e chega na
propriedade do requerente [...]; que de Beapendi até a
propriedade do requerente pelo caminho em discussão tem
cerca de 6 km, que pelo Olho D’água tem cerca de 7,5 km,
que a diferença é pouca, [...] que pelo outro caminho até a
propriedade do requerente não passa pela propriedade de
ninguém, apenas pela estrada pública [...] (f. 61).
[...] que tem estrada principal que vai até a propriedade do
requerente, mas é mais longe, que pela estrada em discussão

gasta 4 km até a propriedade do requerente e pela estrada
principal 12 km [...] (f. 62).

Logo, no caso concreto, não há que se falar em
direito de passagem forçada pertencente ao autor, ora
apelante, não sendo possível lhe conceder proteção
possessória fundada em tal causa de pedir.
Nesse sentido, cito:
Civil e processual civil. Apelação. Ação de instituição de
passagem forçada. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Encravamento do imóvel. Fato incontroverso. Direito de
indenização. Obrigação. Honorários advocatícios. Arbitramento conforme art. 20, § 3º, do CPC. Recurso não
provido. [...]. - Para se obter o direito à passagem forçada,
nos termos do art. 1.285 do Código Civil, faz-se necessário
que o imóvel esteja encravado, vale dizer, sem acesso à via
pública, nascente ou porto. [...]. (TJMG, Apelação Cível
nº 1.0362.13.000369-6/001, Relatora: Des.ª Márcia De
Paoli Balbino, 17ª Câmara Cível, j. em 29.05.2014, publicação da súmula em 10.06.2014.)
Agravo de instrumento. Escola pública estadual. Imóvel
encravado. Passagem forçada. Inexistência de acesso por
outra via. - A passagem forçada implica verdadeira limitação
dos direitos reais existentes sobre o imóvel onerado, que só
se justifica na hipótese de encontrar-se o prédio vizinho sem
saída para a via pública, fonte ou porto. Recurso conhecido, mas não provido (TJMG, Agravo de Instrumento Cível
nº 1.0175.14.000580-2/001, Relatora Des.ª Albergaria
Costa, 3ª Câmara Cível, j. em 13.11.2014, publicação da
súmula em 03.12.2014).
Apelação cível. Manutenção da posse. Passagem forçada.
Servidão de passagem. Danos morais e materiais. Não ocorrência. - A abertura de passagem exige do confinante que
demonstre estar o seu terreno encravado, de sorte que não
lhe seja possível, no plano fático, o acesso a logradouro
público. - A idéia de passagem forçada está diretamente
ligada à noção de necessidade, de sorte que a mera comodidade não confere ao pretendente o direito de passagem.
- A servidão não se presume, devendo vir provada, em
regra, mediante a demonstração da existência de declaração
expressa do proprietário, com o correspondente registro,
ou mediante usucapião, também devidamente registrada,
nos termos dos arts. 1.378 e 1.379 (TJMG, Apelação Cível
nº 1.0637.12.006097-4/001, Relator Des. Marco Aurélio
Ferenzini, 14ª Câmara Cível, julgamento em 09.10.2014,
publicação da súmula em 17.10.2014).

Lado outro, como bem exposto na r. sentença de
primeiro grau, o requerente/apelante não cuidou de
comprovar a constituição da servidão de passagem
por ato de vontade unilateral (testamento) ou bilateral (contrato), o que deveria ser objeto de registro em
Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.378
do Código Civil.
Nesse ponto, esclareço que, consoante já esclarecido, o ônus da prova acerca da existência da servidão,
que não se presume, era exclusivamente do requerente.
Ademais, os fatos delineados nos autos não
permitem admitir a usucapião da servidão de passagem.
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quem dela se aproveita. O direito real demanda a sua aquisição por título convencional (contrato, testamento) ou pela
via da posse prolongada na usucapião.
A teor do disposto no art. 1.378 do Código Civil, as servidões constituem-se por intermédio de negócio jurídico bilateral ou unilateral, bem como pela usucapião e pelo interesse coletivo. [...]
A usucapião não se concretizará quando a servidão é despida
de sinais exteriores de existência. As servidões não aparentes
ou descontínuas só se adquirem pelo registro, posto insuscetíveis de posse. Apesar da revogação do art. 697 do
CC/1916, que era contundente na restrição à aquisição da
servidão não aparente pela via do registro, pensamos que a
simples supressão do dispositivo no Código Civil de 2002
não poderá ensejar alteração de entendimento, principalmente pela forma enfática do art. 1.379 do Código Civil, ao
se referir à servidão aparente.
Com efeito, em princípio, o simples trânsito pelo prédio
vizinho apenas indica tolerância por parte de seu proprietário,
considerando-se como servidão não aparente, pois a posse
não é visualizada por sinais claros (ob. cit., p. 626, 629- 633)
(grifos nossos).

Isso porque o autor/apelado não demonstrou os
requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião
de servidão de passagem, previstos no art. 1.379 do
Código Civil: exercício inconteste e contínuo da posse
sobre servidão aparente por 20 anos.
Ora, além da não comprovação da posse da
servidão de passagem de veículos pelo requerente por
mais de 20 anos, a simples tolerância do trânsito de
vizinho pelo proprietário se enquadra na espécie de
servidão não aparente, diante da ausência de sinais
perceptíveis do exercício de posse por aquele.
E, consoante lição da doutrina já transcrita, “A
usucapião não se concretizará quando a servidão é
despida de sinais exteriores de existência. As servidões
não aparentes ou descontínuas só se adquirem pelo
registro, posto insuscetíveis de posse”.
A respeito das questões expostas, mutatis mutandis,
eis os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação cível. Ação reivindicatória. Requisitos presentes.
Inexistência de justificativa. Usucapião não verificada.
Servidão de passagem. Conveniência da parte. Mera tolerância. Defesa afastada. Possuidores de má-fé. Acréscimos
úteis. Proprietário desobrigado ao pagamento pelas benfeitorias realizadas. [...]. 4 - Deve haver servidão de passagem
quando houver necessidade de trânsito, e não para servir à
comodidade do interessado, mormente em propriedade que
não se acha encravada. 5 - Os atos de mera tolerância não
induzem à proteção possessória, pois esta é exercida em
caráter precário, faltando-lhe o animus tenendi. [...] (TJMG,
Apelação Cível nº 1.0024.00.113774-4/001, Relator
Des. Pedro Bernardes, 9ª Câmara Cível, julgamento em
22.04.2008, publicação da súmula em 10.05.2008).
Usucapião. Servidão de passagem. Ato de mera tolerância
posse precária. - Por expressa disposição do art. 497 do
CC/1916, não tem direito à proteção possessória aquele
que se utiliza de passagem em terreno alheio, em decorrência de mera tolerância e autorização do proprietário, uma
vez que atos dessa natureza não induzem a posse. - Preliminar rejeitada e recurso não provido (TJMG, Apelação Cível
nº 2.0000.00.394484-5/000, Relator Des. Alberto Aluízio
Pacheco de Andrade, j. em 23.03.2004, publicação da
súmula em 03.04.2004).
Apelação cível. Reintegração de posse. Servidão de
passagem. Configuração. - A servidão de passagem que,
embora não titulada, tenha perdurado por mais de vinte anos,
de forma aparente e contínua, merece proteção possessória.
[...] (TJMG - Apelação Cível nº 1.0344.10.007374-3/001,
Relator Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. em
28.08.2014, publicação da súmula em 05.09.2014).
Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Servidão de
passagem. Ato de mera tolerância. Imóvel não encravado.
Existência de outra passagem. Direito não reconhecido. Tendo a servidão de trânsito sido constituída por ato de mera
tolerância da parte ré, bem como não estando o imóvel da
parte autora encravado, diante da existência de outro acesso
à via pública, não há como ser reconhecido em favor dos
requerentes o direito à posse, ou à sua reintegração nesta, da
servidão de passagem descrita nos autos (TJMG, Apelação
Cível nº 1.0343.09.005590-0/002, Relator Des. Arnaldo
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Maciel, 18ª Câmara Cível, j. em 16.12.2014, publicação da
súmula em 18.12.2014).

Por fim, em razão do teor do boletim de ocorrência
de f. 42/43, bem como da ausência de insurgência do
apelante contra o capítulo da r. sentença de primeiro grau
que deferiu o pedido contraposto formulado em contestação, mantenho a concessão da proteção possessória
prevista no art. 922 do Código de Processo Civil, ao réu/
apelando.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo apelante, suspensa sua exigibilidade,
nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.
É o meu voto.
DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - De
acordo com o Relator.
DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Peço vênia
ao eminente Relator para divergir do seu r. entendimento.
Cuida-se de ação de reintegração de posse
ajuizada por Altair Nogueira em face de Francisco
Siqueira Maradei.
O autor alega ser proprietário do imóvel rural denominado “Ressaca”, localizado no Município de Baependi/
MG. Informa que sua família detém a posse do imóvel há
mais de 70 anos, sem qualquer interrupção ou oposição
de terceiros. Relata que, nos últimos 15 anos, vinha utilizando uma estrada pública, que corta a fazenda do réu,
para ter acesso ao seu imóvel. Todavia, em janeiro de
2014, o réu “bloqueou, com cadeados e mourões, as
porteiras existentes no interior de sua propriedade, impedindo o trânsito de veículos” (f. 03). Argumenta que o
esbulho praticado pelo réu acarreta-lhe inúmeros transtornos e às demais famílias que utilizavam a estrada, pois
prejudica o transporte de víveres e insumos agrícolas,
além de dificultar a chegada de agentes do programa de
assistência médica.
Discorre sobre os requisitos da ação possessória,
pugnando pela concessão de liminar, com a expedição
de mandado de reintegração de posse. Pediu, ao final, a
procedência da demanda, com a confirmação da medida
concedida initio litis. Requereu, ainda, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Juntou os documentos de f. 04-20.
Adoto o relatório da sentença de f. 91-94, acrescentando que o MM. Juiz a quo julgou improcedente o
pedido inicial e procedente o pedido contraposto, formulado pelo réu.
Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação
(f. 98-101), repisando os argumentos declinados na exordial. Alega que a prova testemunhal comprova sua posse
anterior, assim como o esbulho praticado pelo réu. Diz
que a estrada foi utilizada, por longos anos, sem qualquer
oposição do réu, sendo arbitrário, por impedir o trânsito

O direito de passagem forçada é reconhecido ao dono do
prédio encravado, seja ele rústico ou urbano. É uma das mais
fortes limitações derivadas das relações de vizinhança, que
conhece sua primeira manifestação no inter ad sepulchrum
do direito romano (cf. Ruggiero, Instituições, cit., v. 2, p. 342).
Ela desemboca em incômodo e prejuízo ao dono do prédio
por onde se estabelece, apresentando-se como uma espécie
de desapropriação restrita e condicional, em benefício de
um prédio particular, mas assentada na utilidade comum (cf.
Clóvis Bevilaqua, Direito das coisas, cit., v. 1, p. 163). [...]
(Comentários ao Novo Código Civil: dos direitos reais. 2. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. XVI, p. 236-237).

Já a servidão de passagem é um direito real sobre
coisa alheia, instituído para aumentar a comodidade e
a utilidade do prédio dominante, não estando condicionado, portanto, à inexistência de saída para a via pública,
fonte ou porto. Está previsto no art. 1.378 do CCB/2002
e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, por testamento, ou até mesmo pelo exercício incontestado que leva à consumação pelo usucapião, como
prescreve o art. 1.379 também da Lei Substantiva Civil.
Como adverte o saudoso mestre mineiro, Caio
Mário da Silva Pereira, o instituto da servidão é um sério
fenômeno jurídico, de caráter sumamente útil e necessário, indispensável à vida social:
O fundamento ontológico das servidões vem, com proficiência, resumido pelo clássico Lafayette e por De Page: nem
sempre reunindo o prédio em si todas as condições de que o
proprietário há mister, nasce a necessidade da constituição de
direitos, por efeito dos quais uns prédios servem aos outros.
E, se uma ampliação conceitual permite classificá-las como
restrições aos direitos do proprietário, determinação mais

rigorosa, aplicada às servidões propriamente ditas, proclama
que elas resultam da necessidade ou da conveniência do
comércio social (Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2004, v. IV, p. 275).

Transcrevo, ainda, a lição do mesmo Marco Aurélio
S. Viana:
A servidão é direito real sobre coisa alheia, em virtude do qual
um prédio (denominado serviente) suporta um encargo (utilidade ou serviço, ou seja, fruição e gozo) em favor de outro
prédio (denominado dominante), de proprietário diverso (cf.
Marco Aurélio S. Viana, Curso cit. (Direito das coisas), v. 3,
p. 232).

Como ensina José de Oliveira Ascenção, “um prédio
tem sua utilidade aumentada mediante uma restrição
correlativa de um direito de gozo sobre o imóvel vizinho.
Imóvel vizinho não significa apenas prédios contíguos ou
confrontantes. O que se exige é que sua proximidade
permita a constituição do ônus” (ob. cit., p. 559-560)
Acerca da distinção entre os dois institutos, convém
trazer à colação os ensinamentos de Silvio Rodrigues:
A passagem forçada é direito de vizinhança, enquanto a
servidão de caminho, porventura concedida pelo proprietário
do fundo serviente ao dono do prédio dominante, constitui
um direito real sobre coisa alheia. No primeiro caso surge
uma limitação ao direito de propriedade, decorrente da lei e
imposta no interesse social, para evitar que um prédio fique
inexplorado ou sem possibilidade de ser usado, em face de
ser impossível o acesso ao mesmo. No outro, na hipótese
de servidão, a limitação à plenitude do domínio decorre da
vontade das partes, e não da lei, e visa aumentar as comodidades do prédio dominante, em detrimento do serviente
(Direito civil: direito das coisas, São Paulo: Saraiva, v. 5,
p. 137).

Pois bem. Da análise da peça de ingresso, constata-se, com clareza, que a causa de pedir declinada é
a utilização, pelo autor apelante, de servidão de trânsito,
constituída por uma estrada que passa pelo imóvel do réu
apelado, e que teria sido por este obstruída.
Dessa forma, não se tratando de passagem
forçada, não há que se discutir sobre o encravamento
da propriedade rural do autor, restando apenas perquirir
a eventual constituição de servidão e a aplicabilidade da
Súmula nº 415 do Supremo Tribunal Federal: “Servidão
de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se
aparente, conferindo direito a proteção possessória”.
Para tanto, é necessário tecer algumas considerações sobre os tipos de servidão e sobre a possibilidade,
ou não, de se lhes dispensar proteção possessória.
As servidões se classificam em contínuas ou
descontínuas, aparentes ou não aparentes. Contínuas
são aquelas que, depois de consumadas, prosseguem
sendo exercidas, independentemente de atos humanos,
como, por exemplo, a servidão de passagem de água. Já
as descontínuas são aquelas cujo exercício só é caracterizado pela atividade humana, como a servidão de trânsito
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de veículos, o fechamento das porteiras. Pediu, ao final, o
provimento do recurso.
O réu ofereceu contrarrazões (f. 105-108),
batendo-se pela manutenção da sentença hostilizada.
Conheço do recurso, pois presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia a verificar se os elementos
de prova constantes do caderno processual permitem
concluir pela existência da servidão de passagem e pela
presença dos requisitos para o deferimento da tutela
possessória postulada na inicial.
Como ponto de partida, é importante destacar a
irrelevância da discussão acerca do encravamento do
imóvel rural do autor, haja vista que o pedido apresentado na exordial é o de proteção possessória a uma
servidão de passagem aparente, e não o de concessão
de uma passagem forçada.
O direito de passagem forçada é advindo das relações de vizinhança e consiste em um ônus imposto à
propriedade de um vizinho para que o outro possa ter
acesso à via pública, a uma nascente ou a um porto.
Encontra previsão no art. 1.285 do Código Civil de 2002
e pressupõe o encravamento do prédio daquele que
requer a passagem. Nesse sentido, a doutrina de Marco
Aurélio S. Viana:

e a de retirar água. Já passando à segunda classificação,
aparentes são as servidões que se revelam por obras exteriores, como a de aqueduto, e não aparentes, aquelas
imperceptíveis, como as servidões de esgoto subterrâneo
e as de trânsito sem caminho visível.
O Código Civil, em seu art. 1.213, expressamente exclui da proteção possessória as servidões
não aparentes, exceto quando os respectivos títulos
provierem do possuidor do prédio serviente ou dos
antigos proprietários.
Essa restrição se justifica pelo fato de que somente
são suscetíveis de posse as servidões aparentes, já que
apenas nelas fica evidenciado o exercício do direito, que,
inclusive, pode ser adquirido por usucapião (art. 1.379).
Já as servidões não aparentes somente podem ser constituídas pelo registro imobiliário, visto que o fato da posse
não é visível e materialmente demonstrável.
No caso em apreço, como visto, o autor alega a
titularidade de uma servidão de passagem, exercida no
imóvel do réu, existente há mais de quinze anos, segundo
a narrativa constante da inicial.
Trata-se, portanto, de servidão não titulada, descontínua e que pode ser considerada aparente, se deixar
marcas exteriores de seu exercício.
Pelo que se pode observar das fotografias juntadas
aos autos (f. 08-20), o local obstruído pelo réu constitui-se
de passagem visível a olho nu, utilizada por veículos e
pedestres, o que é o suficiente para considerá-la como
uma servidão aparente.
Assim, desde que presentes os requisitos legais
pertinentes, tal servidão enseja proteção possessória,
conforme reza a já citada Súmula nº 415 do Supremo
Tribunal Federal.
No tocante às ações possessórias, o art. 927 do
Código de Processo Civil dispõe que:
Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de
manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a
procedência da recuperendae possessionis, deve a parte
requerente comprovar sua posse anterior, o esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a
perda da posse.
Importa esclarecer que a ação de reintegração de
posse consubstancia interdito passível de ser aviado por
aquele que foi desapossado da coisa, injustamente, com
o fim de reavê-la e restaurar a posse perdida.
Dispunha o art. 493 do Código Civil de 1916 que
se adquire a posse “pela apreensão da coisa ou pelo
exercício do direito”. Nesse mesmo sentido, dispõe o
art. 1.204 do Novo Código Civil que “adquire-se a posse
desde o momento em que se torna possível o exercício,
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em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à
propriedade”.
Como se vê, em uma ação possessória, o que se
verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos
de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever
de provar a sua posse anterior e a perda, por violência,
por ação oculta, ou por abuso de confiança, observando
Orlando Gomes que:
[...] em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de
posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem
todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado
por violência, clandestinidade ou precariedade (Direitos reais.
18. ed. São Paulo: Forense, p. 91).

No caso em tela, restou devidamente evidenciada
a posse do autor e de outros moradores da região sobre
a passagem indicada na peça vestibular, bem como
o esbulho praticado pelo requerido, que trancou as
porteiras, impedindo o trânsito de veículos.
A propósito, permito-me transcrever os seguintes
trechos do depoimento do Sr. Pedro Luís Nogueira:
[...] que tem uma propriedade, vizinha da propriedade do
requerente; que para ir até sua propriedade tem dois caminhos, um passa pela propriedade do requerente e o outro
passa pelo Olho D’água; que o depoente usa mais o do Olho
D’água; que pelo caminho em discussão entra na propriedade
do Gordo, passa pela propriedade do requerido e chega na
propriedade do requerente; que nesse caminho passa automóvel; que na época do Nico não passava automóvel nesse
caminho; que se passava somente a pé; que depois do Gordo
é que arrumaram a estrada e passou a passar automóvel; que
antes, há cerca de 20 anos, Luis Inácio alugava o local; que
não havia uma estrada arrumada mas as pessoas passavam
de carro e conseguiam ir até a casa do depoente de carro;
que passa no local há cerca de 60 anos [...] que há 15 ou
10 anos colocaram a porteira para passar carro; que de
Baependi até a propriedade do requerente, pelo caminho em
discussão, tem cerca de 6 Km; que pelo Olho D’água tem
cerca de 7 ou 8 km; que a diferença é pouca; que o requerido
usa a estrada em discussão; que o Gordo deixa todo mundo
passar por sua propriedade; que o requerido também deixa
as pessoas passar pelo caminho; que faz pouco tempo que o
requerido parou de deixar as pessoas passar em sua propriedade [...] (f. 61)

No mesmo sentido, afirmou a testemunha José
Cláudio da Silva:
[...] que sabe onde fica o local dos fatos, pois tem uma
propriedade vizinha e ficou sabendo que o réu teria fechado
a propriedade do autor [...] que é proprietário do terreno há
pouco mais de dois anos [...] que já viu passar carro, carroça
e moto pela estrada que corta a sua propriedade [...] que,
quando comprou a terra, o vendedor esclareceu que havia
um caminho no local, que servia à terra do depoente e à terra
do réu; que como via muitas pessoas simples passando pelo
local, inclusive de carro, resolveu, por conta própria, ampliar
e melhorar a estrada; que essa estrada vai até a entrada da
fazenda do réu [...] (f. 80).

[...] que conhece o local; que já foi quatro vezes na casa do
requerente buscar verduras; que na primeira vez que foi ao
local tem uns nove meses; que entrou na primeira entrada à
direita, depois de uma ponte; que quem ensinou o caminho
para o depoente foi o requerente; que só foi por esse caminho
[...] que foi de carro [...] que o local era uma estrada; que a
primeira porteira pela qual entrou é a de f. 20; que também
passou pela porteira de f. 11; que também passou pela
porteira de f. 14; que, na primeira vez que foi ao local, as
porteiras estavam abertas; que da última vez que foi ao local,
a primeira porteira já estava fechada com cadeado; [...] que
na estrada que passou passa carro e caminhão [...] (f. 30).
[...] que conhece o local há vinte e dois ou vinte e três anos
[...] que já foi na propriedade do requerente [...] que o requerente mora no Bairro Retiro; que no local existe um vilarejo de
cerca de doze casas; que as pessoas desse bairro utilizam o
caminho citado pelo depoente; que passagem de automóvel
sempre foi pelo caminho citado pelo depoente [...] (f. 32).

A meu aviso, a colocação de cadeado na porteira
que dá acesso à estrada é ato que esbulha a servidão
de passagem. Assim, estando demonstrados os requisitos
indispensáveis, previstos no art. 927 do Diploma Adjetivo
Civil, procede o pedido possessório.
Com tais razões de decidir, dou provimento à
apelação, para julgar procedente o pedido inicial, reintegrando o autor na posse da servidão de passagem
sub judice.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e recursais, além de honorários advocatícios, ora
fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO,
VENCIDO O VOGAL, QUE DEU PROVIMENTO
AO RECURSO.

...

Audiência de conciliação - Rito sumário - Parte
autora - Não comparecimento - Abandono da
causa - Não configuração - Extinção do processo
sem resolução de mérito - Inadmissibilidade
Ementa: Processual civil. Audiência de conciliação. Rito
sumário. Não comparecimento da parte autora. Abandono da causa não configurado. Sentença cassada.
- O não comparecimento da parte autora à audiência de
conciliação designada sob o rito sumário não caracteriza
o abandono da causa, mas apenas recusa ao acordo,
impondo-se a cassação da sentença que, por tal motivo,
julga extinto o feito sem resolução do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0042.13.000921-2/001 Comarca de Arcos - Apelante: Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais - Apelada: Tácita Rodrigues
Resende - Relator: DES. PAULO BALBINO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2015. - Paulo
Balbino - Relator.
Notas taquigráficas
DES. PAULO BALBINO - Versa a presente ação
sobre um pedido de cobrança referente ao pagamento
das mensalidades do curso de enfermagem frequentado
pela requerida, nos meses de fevereiro a junho de 2009.
Em sua sentença (f. 20-TJ), o MM. Juiz da 1ª Vara
Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
Arcos, Dr. Joaquim Morais Júnior, julgou extinto o respectivo processo, sem resolução do mérito, em razão da
contumácia.
Inconformada com seu teor, interpôs a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais a presente
apelação (f. 23/28-TJ), aduzindo que justificou por intermédio de fac-símile a impossibilidade de seu comparecimento à audiência de conciliação e que inexiste
previsão de que o não comparecimento da parte autora à
audiência preliminar ou conciliatória gera a presunção de
renúncia, desistência ou abandono da causa.
Acrescenta que o não comparecimento do autor de
uma demanda à audiência conciliatória revela apenas
o desinteresse dele pela transação e que, em momento
algum, desistiu da ação ou negligenciou quanto ao
prosseguimento do feito, restando defeso concluir pela
extinção do feito por abandono, o que ademais não foi
requerido pela parte contrária.
Assim sendo, requer a cassação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito.
Regularmente intimada, apresentou Tácita Rodrigues Resende as contrarrazões de f. 38/42-TJ, onde
pugna pela confirmação da decisão combatida.
Relatado, decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço deste recurso.
Anota-se, inicialmente, que foi designada na
presente ação de cobrança de rito sumário audiência
de conciliação para o dia 22 de julho de 2013, às
14h15min, nos termos do disposto pelo art. 277 do
Código de Processo Civil.
Por sua vez, o termo de f. 20-TJ revela que a parte
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Pertinente transcrever, também, os depoimentos
prestados pelos Srs. Wagner Maciel da Rocha e Antônio
Carlos da Silva:

sentar por procurador, o que deu ensejo à extinção do
feito, sem resolução do mérito, em face da contumácia.
Todavia, verifica-se não ser obrigatório o comparecimento da parte autora à audiência preliminar ou de
conciliação, por se tratar de providência facultativa às
partes, caso haja o interesse pela conciliação.
Com efeito, a lição de Humberto Theodoro
Júnior esclarece:
Embora seja obrigatória a intimação das partes, não estão
elas sujeitas ao dever de comparecer à audiência só para a
tentativa de conciliação. O não comparecimento deverá ser
interpretado simplesmente como ‘recusa a qualquer acordo’
(Curso de direito processual civil. 38. ed. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2007, v. 1, p. 212).

Semelhante entendimento é adotado por Luiz
Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, nestes termos:
Se o demandante não comparecer injustificadamente,
perderá apenas as oportunidades que a audiência preliminar
poderia lhe trazer (falar sobre a contestação, por exemplo).
Não há que se falar em extinção do processo sem resolução
de mérito pela ausência de comparecimento do demandante.
O não desempenho de um ônus jamais pode levar à sanção
(Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 286).

Ao seu turno, não diverge a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Ação de
cobrança. Procedimento sumário. Ausência do autor na
audiência de conciliação. Extinção. Impossibilidade. Fundamento inatacado. Súmula 283/STF. Decisão agravada
mantida. Improvimento. 1. O fundamento do acórdão recorrido de que não se vislumbra efetividade na determinação de
extinção do feito, já que cria entrave processual indesejável,
eis que o autor poderá propor demanda idêntica novamente,
estando o juízo prevento, não foi objeto de insurgência específica nas razões do Recurso Especial. Incide, na espécie, a
Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. A ausência do
autor na audiência de conciliação no procedimento sumário
não determina a extinção do feito sem resolução de mérito,
já que a impossibilidade de conciliação naquela oportunidade não invalida todo o procedimento. Precedentes. 3. O
agravo não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.4. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg
no AREsp nº 40.697/SP - Rel. Min. Sidnei Beneti - DJU de
30.08.2013) (destaquei).

Outrossim, há precedentes desta 11ª Câmara Cível
e de outros órgãos fracionários do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais sobre a matéria em foco, nestes termos:
Ação revisional de contrato. Extinção do feito sem julgamento
do mérito. Abandono da causa. Intimação do autor configurada. Intimação prévia do advogado. Não ocorrência. Necessidade. Não comparecimento à audiência de conciliação.
Irrelevância. Sentença cassada. [...] - A ausência da parte na
audiência de conciliação não implica extinção do feito por
abandono, porquanto atesta apenas a não concordância com
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a transação. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.11.1191961/001 - Rel. Des. Wanderley Paiva - DJe de 07.10.2013.)

Nesse contexto, independentemente da justificativa
apresentada pela requerente na petição de f. 18/19-TJ,
o não comparecimento dela à audiência de conciliação
deve ser interpretado como recusa ao acordo, não como
abandono do feito.
Dessarte, pelos fundamentos em que prolatada, a
sentença recorrida não merece prevalecer.
Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso
para cassar a sentença de f. 20-TJ e determinar o prosseguimento do feito.
Custas recursais, pela apelada.
Transitada esta em julgado, retornem os autos ao
Juízo de origem, observando-se as cautelas legais.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARCOS LINCOLN e WANDERLEY PAIVA.
Súmula - DERAM PROVIMENTO.

...

Bem de família - Imóvel do devedor
locado a terceiro - Impenhorabilidade
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução. Bem
de família. Impenhorabilidade. Imóvel locado a terceiro.
Irrelevância. Súmula 486 do STJ.
- É impenhorável o único imóvel residencial do devedor
que esteja locado a terceiros, por gerar frutos civis que
possibilitam à família constituir moradia em outro imóvel
alugado ou utilizar o valor obtido como complemento da
renda familiar.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0344.01.
001517-2/002 - Comarca de Iturama - Agravante:
Malvina Pereira Pantaleão - Agravado: Divino de Freitas
Barbosa - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2015. - Eduardo
Mariné da Cunha - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Trata-se
de agravo de instrumento interposto por Malvina Pereira
Pantaleão, em face da decisão de f. 52, TJ, que, nos
autos da ação de execução, movida por Divino de Freitas
Barbosa, afastou a impenhorabilidade do único bem

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 hipóteses previstas nesta lei.

Sobre a matéria, trago a lume as lições de Alexandre
Freitas Câmara:
A Lei nº 8.009/90 afirma ser impenhorável ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou de entidade familiar’, aduzindo
que tal imóvel não responderá por dívidas de qualquer natureza, ressalvados os casos previstos na própria lei (e que se
encontram no art. 3º do referido diploma). Apesar da dicção
da lei, não é necessário que o imóvel pertença ao casal,
ou a todos os integrantes da entidade familiar (como, por
exemplo, se o imóvel tivesse de pertencer ao pai e a todos
os filhos que com ele morassem, em condomínio). Basta que
o imóvel pertença ao devedor, que nele resida (só ou com
sua família, repetindo-se, ainda uma vez, que pelo entendimento dominante, com o qual não concordamos, o imóvel do
devedor que reside sozinho não estaria protegido pela norma
em análise) (Lições de direito processual civil. 14. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, v. 2, p. 321-322).

Com efeito, a finalidade da Lei 8.009/90 é assegurar uma moradia digna ao devedor e sua família,
tornando impenhorável apenas o imóvel residencial da
entidade familiar, considerando como residência um único
imóvel utilizado para moradia permanente, podendo
a constrição atingir os demais imóveis de propriedade
do devedor.
O documento de f. 24-v, TJ, comprova que o imóvel
constrito é o único que a agravante possui, caracterizando, pois, bem de família. O só fato de ela não residir

no referido imóvel não afasta, em princípio, a impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei 8.009/90.
Não há provas, neste agravo, de que o imóvel esteja
locado a uma gráfica. Entretanto, se o magistrado a quo
fez essa afirmação na decisão agravada (f. 52, TJ), e
considerando que contra isso a agravante não se insurge
(f. 02-09, TJ), é de se presumir como certa a locação
do bem.
A locação do único imóvel da agravante não constitui situação hábil a afastar sua impenhorabilidade.
Isso porque a renda auferida com os aluguéis pode ser
utilizada para que a agravante resida em outro imóvel
alugado ou, ainda, para a própria manutenção da entidade familiar.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ:
Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que o
fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como
residência não o descaracteriza automaticamente como bem
de família, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir
a subsistência da entidade familiar. Precedentes (STJ, AgRg
no AREsp 314.026/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de
04.09.2013).
A orientação predominante nesta Corte é no sentido de que
a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 se estende
ao único imóvel do devedor, ainda que este se ache locado a
terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir
moradia em outro bem alugado ou utilizar o valor obtido com
a locação desse bem como complemento da renda familiar
(STJ, REsp 714.515/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior,
DJe de 07.12.2009).

Foi editada, recentemente, pelo Superior Tribunal
de Justiça, a súmula 486, que dispõe: “É impenhorável
o único imóvel residencial do devedor que esteja locado
a terceiros, desde que a renda obtida com a locação
seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua
família”.
Destarte, deve ser reconhecida a impenhorabilidade
do imóvel constrito, de modo a evitar o seu praceamento.
Registro, por fim, que não me passou despercebido
o teor do documento de f. 240, TJ, trazido pelo agravado.
Todavia, considerando que ele faz menção a uma relação
locatícia que findou em 03.02.2005, não é suficiente a
comprovar que o locador do imóvel seja o Sr. José Aparecido Ribeiro, e não a agravante.
Com tais considerações, dou provimento ao
recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
matriculado sob o nº 3.384, por se tratar de bem de
família (art. 1º, da Lei 8.009/90).
Custas, pelo agravado, observada a Lei 1.060/50.
Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores LUCIANO PINTO e MÁRCIA DE PAOLI BALBINO.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...
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imóvel de propriedade da agravante, uma vez que ele se
encontra locado a uma gráfica.
Sustenta a agravante que o imóvel constrito integra
o seu patrimônio e, por ser bem de família, é impenhorável. Entende que a decisão primeva afronta o disposto
no art. 1º, da Lei 8.009/90. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Às f. 145-146, TJ, o agravo foi recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo.
Embora intimado (f. 104, TJ), o agravado não apresentou contraminuta (f. 107, TJ).
O magistrado a quo prestou informações à f. 289,
TJ, noticiando que a decisão foi mantida e que a 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 à controvérsia à
análise da decisão de f. 52, TJ, na qual o MM. Juiz a
quo afastou a impenhorabilidade do único bem imóvel de
propriedade da agravante, uma vez que ele se encontra
locado a uma gráfica.
O art. 1º da Lei 8.009/90 dispõe que:

Indenização por dano moral - Igreja - Ministros
religiosos - Acusações caluniosas - Carta de
testemunho - Ausência de prova - Dever de
indenizar - Não cabimento - Nomeação de
membros para cargos da igreja - Ingerência
do Poder Judiciário - Impossibilidade
Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos
morais. Igreja. Acusações caluniosas em cartas de testemunho. Adulteração dos documentos. Não comprovação
de quem lançou os escritos e de que as informações
foram propagadas pela igreja. Danos morais não configurados. Nomeação para cargo. Impossibilidade.
- Incabível a condenação de Igreja ao pagamento de
danos morais, se não ficou comprovado que membros de
seu ministério lançaram afirmações caluniosas em cartas
de testemunho adulteradas e/ou divulgaram as acusações para a comunidade evangélica ou sociedade local.
- A nomeação de membros para ocupação de cargos
na Igreja somente deve ocorrer de acordo com as regras
constantes em seu Estatuto, sendo inviável compelir a
Igreja a nomear pessoas que não preencham os requisitos previstos em suas normas internas, as quais devem
ser seguidas por todos os frequentadores.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0106.10.001584-6/001 Comarca de Cambuí - Apelantes: Carlos Roberto Lima e
outro, Wanderli Brito de Macedo - Apelada: Congregação
Cristã no Brasil - Relator: DES. ROGÉRIO MEDEIROS
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, 12 de fevereiro de 2015. - Rogério
Medeiros - Relator.
DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Carlos Roberto Lima
e Wanderli Brito de Macedo interpuseram apelação pleiteando a reforma da sentença da MM. Juíza da 1ª Vara
Cível da Comarca de Cambuí, que julgou improcedente
o pedido formulado na ação de indenização por danos
morais que movem contra a Congregação Cristã no
Brasil, sob o fundamento de que não foram comprovados
o dano moral e a culpa da apelada.
Esclareceram que participam dos cultos da Congregação Cristã no Brasil há anos, e, em razão da mudança
deles de São Paulo para Cambuí, após se casarem, em
março de 2007, solicitaram aos anciões da Congregação Cristã no Brasil do Jardim Tremembé uma carta de
apresentação para encaminhamento à Congregação de
Cambuí, onde passariam a congregar.
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Alegaram, todavia, que, durante culto em Cambuí,
o autor Carlos Roberto Lima foi surpreendido ao ser impedido de proferir a palavra de Deus no púlpito da Igreja,
sob o argumento de que havia afirmações caluniosas
contra eles constantes em cartas de testemunho provenientes da Igreja de São Paulo (Jardim Tremembé), as
quais foram divulgadas para todas as congregações do
Brasil e para a sociedade de Cambuí, situação que lhes
causou revolta, indignação e humilhação.
Sustentaram que nas referidas “cartas de testemunho” havia informações gravíssimas, dando conta
de que fugiram do Ministério de São Paulo, possuíam
certidão de casamento falsa, além de acusações contra
Carlos Roberto de assassinato, roubo e estupro, o que
certamente lhe impediria de atingir seu objetivo de exercer
o cargo de Cooperador na Congregação de Cambuí.
Ressaltaram que a Igreja se recusou, por seguidas
vezes, a lhes fornecer cópia das cartas com as informações caluniosas, as quais tiveram acesso somente em
2009, por meio de um dos cooperadores mais antigos
da Igreja.
Argumentaram que as acusações contra eles
passaram a ser divulgadas entre os membros do Ministério e para toda a irmandade, no púlpito da Igreja
em Cambuí, geralmente quando não se encontravam,
conforme comprovou a prova testemunhal.
Afirmaram que a decisão da Magistrada é contraditória ao suscitar dúvida sobre o conteúdo das cartas,
por não estarem em seu original e por não terem sido
escritas pela mesma pessoa que as subscritou, uma
vez que ela própria indeferiu a prova pericial requerida pela apelada, a fim de demonstrar eventual adulteração nas cartas, alegando em sua decisão que a perícia
seria desnecessária.
Salientaram que não seria possível que adulterassem as cartas, visto que estas lhes foram entregues por
um membro da Igreja, já com as acusações contra eles
escritas, assinalando que as testemunhas comprovaram
que as cartas vieram de São Paulo, ou seja, não lhes
foram entregues diretamente.
Frisaram que as cartas de testemunho têm sido
usadas indevidamente pela Igreja como forma de comunicação entre seus templos, por meio de códigos, inclusive, como demonstraram depoimentos dos próprios
membros da Igreja. Asseveraram que, mesmo se as
cartas não contivessem as acusações contra eles, a Igreja
indicou que não prestaram um bom testemunho, segundo
o código usado pela Congregação.
Aduziram que a Igreja, de toda forma, sugeriu que
Carlos Roberto não era pessoa de boa conduta, tanto
que tentaram constituir prova nesse sentido, arrolando
testemunhas para dizerem que cometeu crime sexual, o
que jamais foi comprovado. Assinalaram que a alegação

Cambuí acusações caluniosas contra eles escritas em
cartas de testemunho.
Pediram ainda que a Igreja seja compelida a nomear
Carlos Roberto para o cargo de ancião no município de
Cambuí e que Wanderli Brito seja autorizada a participar
da “Obra da Piedade”, tudo como forma de reparar a
imagem deles perante a comunidade evangélica.
A MM. Juíza julgou improcedentes os pedidos, aplicando de modo adequado o direito à espécie.
Como já relatado, os apelantes afirmam que
sofreram danos morais pelo fato de Carlos Roberto ter
sido impedido de expressar a palavra de Deus no púlpito
da Igreja Congregação Cristão no Brasil, em Cambuí,
em virtude de informações caluniosas e inverídicas constantes em cartas de testemunho vindas de São Paulo,
sendo essas acusações divulgadas pela Igreja para os
seus membros e para a sociedade de Cambuí.
Primeiramente, ressalte-se que o ancião da Igreja
em Cambuí, Joaquim Teodoro da Veiga, não cometeu
qualquer ato ilícito ao impedir que Carlos Roberto expressasse a palavra de Deus no púlpito da Igreja, pois tal
função é reservada ao Ministério da Igreja, composto
por Ancião, Cooperador ou Diácono, podendo o ancião
de cada igreja restringir a partipação dos membros no
serviço religioso, conforme prevê o art. 11 do Estatuto
da Igreja, ao qual estão sujeitos todos os seus membros:
Art. 11. A participação e a manifestação individual dos
membros nos serviços religiosos fazem parte do culto e
dependem do juízo de quem o preside, sob a guia de Deus. A
ministração dos serviços sagrados estará sujeita à convicção
espiritual do ministrante (f. 122).

Quanto às acusações constantes das cartas de testemunho e a divulgação delas à comunidade evangélica e
à sociedade de Cambuí, os apelantes não se desicumbiram de seu ônus de comprovar que foram membros
do ministério da Igreja que lançaram as informações nas
cartas e as propagaram.
O objetivo das cartas de apresentação/testemunho
é levar ao conhecimento de determinada Igreja que o
portador da carta faz parte da comunidade religiosa, de
modo que possa participar dos cultos em outros templos,
já que a Congregação Cristã não realiza registro de seus
membros. O documento contém diagramação padrão,
com campos limitados, inexistindo local para comentários
sobre a atuação do portador da carta, pois não é este o
seu objetivo.
Por sua vez, nas cartas apresentadas pelos apelantes
(f. 42 a 45), todas em cópia reprográfica, diga-se de
passagem, é nítido que as acusações contra eles não foram
escritas pelo ministro religioso que as subscritou, não se
sabendo quem de fato lançou os escritos caluniosos.
Os apelantes alegam que as cartas vieram de São
Paulo já preenchidas, sendo entregues a eles por um dos
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de que Carlos Roberto teria estuprado sua enteada já
foi afastada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos
termos da sentença proferida no processo de separação
judicial movido por sua ex-esposa, Maria Cristina Assis
Lima, decisão que está em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Concluíram que a Igreja optou por condenar Carlos
Roberto sem lhe possibilitar o direito de defesa contra as
acusações unilaterais que pesavam contra ele, além de
propagar as informações caluniosas para os membros
da Igreja e para a comunidade local, chegando a
orientar os fiéis a não adquirirem produtos religiosos por
ele comercializados.
Relataram que em razão das acusações proferidas
por membros do Ministério da Igreja, Carlos Roberto
ajuizou queixa-crime contra Elias Sanches, Antônio Carlos
Vieira Tavares e Sérgio Vieira Tavares, tendo os querelados
prometido lhe fornecer uma carta de bom testemunho,
motivo pelo qual lhes foi concedido o perdão judicial.
Declararam que um dos subscritores da carta de
bom testemunho foi João de Souza Assis, tio da enteada
de Carlos Roberto, que teria sofrido abuso sexual, fato
que evidencia a falsidade da acusação de estupro que
pesava contra ele.
Considerando as circunstâncias mencionadas,
requereram a condenação da apelada a lhes pagar indenização por danos morais e indicá-los para participarem
do Ministério da Igreja, como forma de demonstrar à
comunidade evangélica que as acusações contra eles
tratavam de calúnias.
A apelada apresentou contrarrazões alegando que
não são escritas acusações contra os fiéis nas cartas de
apresentação, as quais são entregues diretamente aos
solicitantes e, não, encaminhadas para os ministros religiosos. Ressaltou que as cartas juntadas pelos apelantes
foram absurdamente adulteradas, inexistindo qualquer
comprovação de que as acusações foram escritas por
ministro religioso.
Disse mais que não foi divulgado qualquer fato
denegrindo a imagem dos autores, sendo contraditório
e incongruente o depoimento das testemunhas que afirmaram o contrário.
Destacou que não cometeu nenhum ato ilícito e que
é incabível o pedido dos apelantes de nomeação para
cargos na Igreja, uma vez que “a assunção de cargo é
feita por revelação divina, e não por influência ou antiguidade” (f. 617 a 644).
É o relatório. Decido.
Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.
Carlos Roberto Lima e Wanderli Brito de Macedo
ajuizaram esta ação requerendo a condenação da
Congregação Cristã no Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a ré divulgou
entre os membros da Igreja e para a sociedade de

cooperadores mais velhos da Igreja. Todavia, a alegação
é inconsistente.
O referido cooperador que teria repassado as
cartas aos apelantes se trata de Benedito Ribeiro Siqueira,
que, assim como Carlos Roberto, também afirma ter sido
vítima de calúnias propagadas pelo Ancião Joaquim
Teodoro da Veiga, conforme cartas por ele enviadas à
Congregação Cristã no Brasil (f. 48 a 53).
Benedito Ribeiro, em seu depoimento, disse que
trouxe carta lacrada de Atibaia-SP, a qual continha acusações contra os apelantes:
[...] que confirma ter trazido uma correspondência lacrada de
Atibaia; que referida foi aberta na casa do depoente; que a
carta acusava o autor de crimes; que nas reuniões do Ministério também havia acusações contra ele; que mostrou ao
autor os documentos oriundos de Atibaia; que não entregou
para o autor, mas para o advogado (f. 392).

Ocorre que a carta de apresentação é “ao portador”,
ou seja, ela é entregue diretamente ao membro solicitante
do documento, e não enviada a outra Igreja ou entregue
em mãos de outro membro do ministério.
E, mesmo se a carta tivesse sido recebida por outra
pessoa, não se mostra crível que a Igreja entregaria carta
do autor a Benedito Ribeiro, hoje ex-cooperador da
Congregação e que afirma ter sido vítima de calúnia por
parte da Igreja.
Ademais, caso Benedito tivesse realmente recebido
a carta, esta deveria ser entregue lacrada ao seu destinatário ou enviada ao Ancião responsável, e não aberta,
sem qualquer motivo, na casa do cooperador e repassada a um advogado.
Além disso, o filho de Benedito Ribeiro, João Luiz
Siqueira, que, do mesmo modo que seu pai, enviou carta
à Igreja reclamando de acusações caluniosas (f. 54 a 55),
também afirma que recebeu carta de Atibaia e que foi
ele quem a abriu, o que se mostra contraditório com o
depoimento do seu pai. E, pergunta-se, por qual motivo
a Igreja enviaria carta de testemunho do autor a João
Luiz, filho de um cooperador da Igreja, valendo sempre
lembrar que as cartas estão adulteradas, não sendo o
ministro que a assinou quem lançou as acusações contra
os autores.
O depoimento de João Luiz apresenta ainda contradições que retiram a sua credibilidade, inclusive no que
tange à alegação de que o Ancião Joaquim Veiga usou
do púlpito da Igreja para difamar os autores.
No início do seu depoimento, em audiência realizada em 07.07.2011, João Luiz disse “que conhece os
autores há 6 meses”, e mais à frente afirma que seu
conhecimento com os autores é do início de 2008. Aliás,
nota-se que, na carta enviada por João Luiz à Igreja, em
novembro de 2008, ele já conhecia os autores (f. 55).
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De outro lado, João Luiz consignou que Joaquim
Veiga fez críticas ao autor em meados de 2008, enquanto
o próprio autor disse que tal fato ocorreu no final de julho
de 2007 (f. 388-v.)
Quanto a este ponto, difamação dos autores no
púlpito da Igreja pelo ancião, também é totalmente inconsistente o depoimento da testemunha Marcos Roberto
Miranda, arrolada pelos autores. Inicialmente, Marcos
Roberto disse que conhecia os autores há três meses e
que “o irmão Veiga falou para que não fossem adquiridos produtos do autor, pois era muito perigoso” (f. 391).
Entretanto, advertido sobre as consequências
do falso testemunho, Marcos Roberto esclareceu que
conhece o autor desde 2007 e “que não foi anunciada
nenhuma proibição da aquisição de tais produtos fora da
Igreja” (f. 391).
Diante das contradições e incoerências no depoimento das testemunhas dos autores, bem como das
adulterações nas cartas de testemunho, cujos escritos
os autores não comprovaram que foram lançados pela
Igreja, e, de outro lado, utilizando o princípio do livre
convencimento racional do juiz, conclui-se que a apelada
não cometeu ato ilícito, a ensejar sua condenação ao
pagamento de indenização.
Registre-se que eventual código utilizado pelo ministério acerca do bom testemunho ou não de um membro
não caracteriza ato ilícito, tratando-se de regras internas
da Igreja, as quais devem ser respeitadas, sendo certo
que ninguém é obrigado a frequentar a Igreja, se não
concorda com suas normas.
O mesmo vale para a nomeação de membros
para ocupação de cargos na Igreja, que são escolhidos
“conforme deliberação do Conselho de Anciãos, segundo
a guia de Deus pela revelação do Espírito Santo, dentre
os membros da Congregação Cristã no Brasil que apresentarem as virtudes condignadas no santo evangelho”
(art. 24 do Estatuto da Congregação).
Ou seja, não podem os autores pretender ocupar
cargos se não se encaixarem nos requisitos previstos no
Estatuto, sendo a decisão, segundo os dogmas da Igreja,
uma revelação divina, o que deve ser considerado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a sentença.
Custas recursais, pelos apelantes, observada a
assistência judiciária a eles concedida.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES LUIZ CARLOS GOMES DA MATA e JOSÉ DE
CARVALHO BARBOSA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Ementa: Apelação cível. Ação de cobrança. Taxas condominiais. Exceção do contrato não cumprido. Inaplicabilidade.
- A exceção do contrato não cumprido, hipótese legal
prevista no art. 476 do Código Civil, aplica-se tão
somente aos contratos bilaterais.
- A relação existente entre condomínio e condômino,
cujas obrigações restam estabelecidas por lei e, em casos
específicos em suas respectivas convenções, não pode ser
tomada, literalmente, como contrato bilateral.
- Isso porque uma obrigação estipulada em uma
convenção de condomínio tem o condão de vincular não
só aqueles signatários presentes à respectiva convenção,
mas também todos aqueles que participem daquele
condomínio, independentemente do momento do seu
ingresso naquele universo.
- Em não havendo bilateralidade contratual das obrigações, não há como invocar a exceção do contrato
não cumprido de forma a justificar a inadimplência do
apelante em relação aos seus deveres condominiais.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0637.11.002055-8/001 Comarca de São Lourenço - Apelante: Zaidan Baracat Apelado: Condomínio do Edifício Residencial Damasceno
Dutra - 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 NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2015. - Wagner
Wilson Ferreira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Recurso de
apelação interposto por Zaidan Baracat contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de
São Lourenço, que julgou procedentes os pedidos iniciais
formulados pelo apelado, Condomínio do Edifício Residencial Damasceno Dutra, e condenou o apelante ao
pagamento das taxas condominiais vencidas após maio
de 2003, no valor de R$9.942,78 (nove mil novecentos e
quarenta e dois reais e setenta e oito centavos).
O apelante sustentou a existência de obrigações
bilaterais entre condômino e condomínio e que não se
pode admitir que tenha o condômino obrigação unilateral; que as taxas condominiais englobam serviços já
prestados e que nenhum serviço vinha sendo prestado

pelo condomínio, o que não justificava a cobrança antecipada das taxas; que é aplicável ao caso dos autos a
exceção do contrato não cumprido, já que não eram
prestados os serviços essenciais aos condôminos, fato
que gerou diversas demandas judiciais contra o condomínio; que os depoimentos testemunhais comprovaram
as suas alegações quanto à desídia na administração
do condomínio.
Pediu, ao final, o provimento do recurso.
Contrarrazões às f. 200/207.
Eis o relatório. Passo a decidir.
A discussão travada nos autos já foi objeto de
decisão pelo Superior Tribunal de Justiça, cujos arestos
cumpre transcrever:
Condomínio. Despesas condominiais. Recusa do condômino em pagá-las, sob a alegação de que o condomínio
não cumpriu a obrigação de reparar os danos havidos em
sua unidade habitacional. Exceptio non adimpleti contractus.
Inadmissibilidade da arguição. Art. 1.092 do Código Civil de
1916. - Não ostentando a convenção de condomínio natureza puramente contratual, inadmissível é ao condômino
invocar a exceção de contrato não cumprido para escusar-se
ao pagamento das cotas condominiais. Recurso especial não
conhecido (REsp 195.450/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro,
Quarta Turma, julgado em 08.06.2004, DJ de 04.10.2004,
p. 301).
Agravo regimental em agravo de instrumento. Ação de consignação em pagamento. Despesas condominiais. Exceção
do contrato não cumprido. Inaplicabilidade, na espécie.
Precedente. Recurso improvido (AgRg no Ag 1299928/SP,
Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em
03.08.2010, DJe de 18.08.2010).

Como muito bem decidiu o MM. Juiz a quo, a
exceção do contrato não cumprido, hipótese legal prevista
no art. 476 do Código Civil, aplica-se tão somente aos
contratos bilaterais.
A relação existente entre condomínio e condômino,
cujas obrigações restam estabelecidas por lei e, em casos
específicos, nas respectivas convenções, não pode ser
tomada, literalmente, como contrato bilateral.
Isso porque uma obrigação estipulada em uma
convenção de condomínio não vincula somente os signatários que estiveram presentes à respectiva convenção,
mas também todos os que participem daquele condomínio, independentemente do momento do seu ingresso
naquele universo.
Essa característica, por si só, já retira as obrigações que envolvem as partes da mera literalidade das
obrigações contratuais, firmadas pessoalmente pelas
partes contratantes.
Em não havendo bilateralidade contratual das obrigações, não há como invocar a exceção do contrato
não cumprido de forma a justificar a inadimplência do
apelante em relação aos seus deveres condominiais.
Nesse sentido, também são os precedentes
deste Tribunal:
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Ação de cobrança - Taxas condominiais - Exceção
do contrato não cumprido - Inaplicabilidade

Ação de cobrança. Condomínio. Agravo retido. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas desnecessárias.
Exceção do contrato não cumprido. Inaplicabilidade. Reconvenção. Causa de pedir. Ausência de conexão. - O juiz não
é obrigado a realizar ou mesmo admitir provas desnecessárias para a prolação de sentença quando o seu convencimento já está formado, inexistindo cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a lide. Em face da inadimplência
de um dos contratantes, estabelece a lei civil que a parte
contrária pode abster-se do cumprimento da sua obrigação
(art. 476 do CC). Tal instituto, todavia, só se aplica às obrigações de natureza contratual e estipuladas em contrato bilateral, não às obrigações oriundas de direito real, como a
propriedade em condomínio. Inexistindo identidade de causa
de pedir não pode prosseguir a reconvenção, através da qual
se busca a compensação de valores decorrentes de responsabilidade civil com taxas condominiais (TJMG - Apelação
Cível nº 1.0024.07.684493-5/001, Relator Des. Domingos
Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 12.12.2012,
publicação da súmula em 19.12.2012).

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA e APARECIDA GROSSI.

Ação de cobrança de contribuição condominial. Inépcia da
inicial. Inocorrência. Exceção do contrato não cumprido.
Inaplicabilidade. Pedido reconvencional. Procedimento
sumário. Impossibilidade. - Não há que se falar em inépcia
quando a pretensão é claramente aferível da petição inicial.
- Em face da inadimplência de um dos contratantes, estabelece a lei civil que a parte contrária pode abster-se do
cumprimento da sua obrigação (art. 476 do CC). Tal instituto, todavia, só se aplica às obrigações de natureza contratual e estipuladas em contrato bilateral, não às obrigações
oriundas de direito real, como a propriedade em condomínio.
- As ações de procedimento sumário não comportam reconvenção. Pode o réu, entretanto, formular pedido a seu favor
(contraposto), desde que fundado nos mesmos fatos referidos
na inicial (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.774155-1/001,
Relator Des. Elpídio Donizetti, 18ª Câmara Cível, julgamento
em 06.04.2009, publicação da súmula em 29.04.2009).

- A legislação não faz distinção entre os eventos que são
realizados com fins lucrativos ou não, sendo que o pagamento de direitos autorais não está condicionado a isso.

O dever do condômino de concorrer para as
despesas condominiais decorre do disposto no art. 12
da Lei nº 4.591, de 16.12.1964, da rega inscrita no
art. 1.336 do Código Civil. Verbis legis:
Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a
quota-parte que lhe couber em rateio.
Art. 1.336. São deveres do condômino:
I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção
das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na
convenção;

Registre-se, por oportuno, que esta decisão não está
eximindo o apelado de cumprir com os seus, também,
deveres legais.
A eventual má administração ou ausência de cumprimento de obrigações estipuladas na própria convenção,
em relação a todos os condôminos ou em relação apenas
ao apelante, é capaz de gerar-lhe um direito subjetivo em
relação ao condomínio, passível de ser discutido em ação
própria, mas não o exime do seu dever de contribuir com
as despesas condominiais.
Por essas razões, nego provimento ao recurso.
66

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Direitos autorais - Ecad - Execução pública
de músicas pelo município - Execução
pelos próprios autores - Evento gratuito
Ementa: Reexame necessário. Apelação. Direitos autorais. Execução pública de músicas. Município. Cobrança
Ecad. Execução de obras musicais em evento público
pelos próprios autores. Evento gratuito. Possibilidade de
cobrança pelo Ecad.

- Segundo entendimento do STJ, são devidos direitos
autorais pela execução pública de músicas realizada
pelos próprios autores.
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0184.
12.002094-8/001 - Comarca de Conselheiro Pena Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal
e da Infância e Juventude da Comarca de Consel Apelante: Município de Conselheiro Pena - Apelado:
Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
- Relator: DES. JAIR VARÃO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Jair
Varão - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JAIR VARÃO - Trata-se de reexame necessário
e apelação interposta pelo Município de Conselheiro
Pena contra a r. sentença de f. 203/214-v., proferida nos
autos de ação de cumprimento de preceito legal movida
pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad em face do Município de Conselheiro Pena, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:
i) determinar ao réu o impedimento de qualquer execução/
radiodifusão/comunicação de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, em qualquer evento que realizar, bem
como de patrocinar e/ou apoiar, enquanto não providenciar
a prévia e expressa autorização através do Ecad.

Condenou o réu ao pagamento de honorários
advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos
reais), devido à sucumbência, deixando de condená-lo
ao pagamento de custas em respeito à Lei Estadual
nº 14.939/2003.
Liminarmente, deferiu o pedido para:
i) determinar ao réu o impedimento de qualquer execução/
radiodifusão/comunicação de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, em qualquer evento que realizar, bem
como de patrocinar e/ou apoiar, enquanto não providenciar
a prévia e expressa autorização através do Ecad.
ii) determinar ao réu a apresentação de todos os contratos
referentes a artistas e músicos, equipamentos de som,
montagem de palco, serviços técnicos de qualquer natureza e
todos os aportes feitos por eventuais patrocinadores, para o
cálculo da retribuição concernente aos direitos autorais, nos
moldes do Estatuto do Ecad.

Sustenta o apelante, Município de Conselheiro Pena,
às f. 220/236, que: a) os eventos realizados não ensejam
o pagamento de direitos autorais por não terem como
finalidade a obtenção de lucro e também em razão de
o executor da obra ser o próprio autor; b) que, devido à
função social, os direitos autorais devem ser relativizados
quando utilizados pelo Poder Público, como forma de
difundir a cultura e proporcionar o lazer à população sem
qualquer intuito de obtenção do lucro; c) que a determinação judicial de que o município deixe de executar obras
musicais ou quaisquer outros tipos pleiteados pelo autor
poderá inviabilizar a realização de eventos importantes
para a cidade e região; d) que a sentença está vinculando
até mesmo terceiros, uma vez que determina que, para
qualquer evento que o município apoie ou patrocine,
deve haver providência de prévia autorização do Ecad; e)
que deve ser reformada a sentença quanto à concessão
da tutela inibitória, uma vez que os direitos pleiteados
pelo apelado são de cunho patrimonial, e o apelante é
ente público dotado de notória solvabilidade, sendo que,
se, porventura houver qualquer tipo de inadimplemento
por parte do município, basta ao Ecad propor a devida
ação de cobrança.
Contrarrazões do apelado às f. 242/248, em
óbvias infirmações.
I - Juízo de admissibilidade.
Conheço do reexame necessário, uma vez que
ilíquida a condenação, e do recurso, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

II - Reexame necessário.
Cinge-se a controvérsia, inicialmente, a verificar
se o apelante deve retribuir pecuniariamente o apelado
quando realizar eventos abertos ao público e sem
fins lucrativos.
O art. 68 da Lei nº 9.610/1998 estatui que:
Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular,
não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e
execuções públicas.
[...]
§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros,
cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes
ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos
comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes,
hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de
transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo,
ou onde quer que se representem, executem ou transmitam
obras literárias, artísticas ou científicas.

O assunto foi posteriormente submetido ao julgamento do STJ:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegação genérica. Súmula 284/STF. Ecad. Cobrança de direitos autorais.
Execução pública de músicas. Município. Pagamento. Festa
de carnaval. Ano de 2000. Lei nº 9.610/98. 1. Alegação
genérica, sem a indicação incisiva do dispositivo, supostamente, ofendido, além de não atender à técnica própria
de interposição do recurso especial, configura deficiência
de fundamentação. Inteligência da Súmula 284/STF. 2. ‘A
utilização de obras musicais em espetáculos carnavalescos
gratuitos promovidos pela municipalidade enseja a cobrança
de direitos autorais à luz da novel Lei nº 9.610/98, que não
mais está condicionada à auferição de lucro direto ou indireto
pelo ente promotor.’ (REsp 524.873/ES, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, Segunda Seção, j. em 22.10.2003, DJ
de 17.11.2003, p. 199.) 3. A interposição, nesta Corte, de
agravo regimental manifestamente infundado torna forçosa
a aplicação da multa prevista no art. 557, §2º, do Código
de Processo Civil. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1363434/
PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em
28.06.2011, DJe de 1º.07.2011.)

Sobre o tema este eg. TJMG entendeu:
Civil. Direito autoral. Festas de carnaval. Ecad. Legitimação
e competência para regular a cobrança. Cálculo do valor.
Regulamento de arrecadação. Multa indevida. Tutela inibitória. Arts. 68 e 105 da Lei nº 9.610/98. Cabimento. - É
questão já pacificada nos tribunais pátrios que, a partir da
vigência da Lei nº 9.610/98, não mais se condicionou o
pagamento de direitos autorais à obtenção de lucro direito ou
indireto pelo promotor do evento, motivo pelo qual, mesmo
os eventos franqueados gratuitamente ao público, como
as festas de carnaval, se sujeitam à respectiva cobrança. Conquanto possa estabelecer as bases e valores devidos pela
execução de obras musicais, é certo que falece competência
ao Ecad de criar penalidades não previstas em lei ou que
apenas seriam devidas em virtude de vínculo contratual, o
que não é a hipótese dos autos. - É lícito que a tutela inibitória, requerida em ação ordinária movida pelo Ecad contra
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ii) determinar ao réu a apresentação de todos os contratos
referentes a artistas e músicos, equipamentos de som,
montagem de palco, serviços técnicos de qualquer natureza e
todos os aportes feitos por eventuais patrocinadores, para o
cálculo da retribuição concernente aos direitos autorais, nos
moldes do Estatuto do Ecad.
iii) condenar o réu ao pagamento de indenização, a título
de perdas e danos, no valor de 10% do total do orçamento
de cada evento, calculados nos moldes estatutários, cujo
quantum debeatur deverá ser apurado em sede de liquidação
por arbitramento, na forma do art. 475-C do CPC.

o município, obrigue o réu a não realizar futuros espetáculos
musicais sem que, antes, seja efetuado o recolhimento dos
direitos autorais (TJMG - Apelação Cível/Reexame Necessário
1.0330.09.012458-8/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª
Câmara Cível, j. em 31.10.2012, p. em 09.11.2012.).

Como visto, a legislação não faz distinção entre os
eventos que são realizados com fins lucrativos ou não,
sendo que o pagamento de direitos autorais não está
condicionado a isso. Corroborando a ideia constante do
artigo citado, está a jurisprudência apresentada, tanto do
STJ como deste Tribunal, motivo pelo qual não reformo a
sentença quanto a esse ponto.
Não obsta tal decisão o argumento por parte do
apelante de que os eventos realizados não ensejam o
pagamento de direitos autorais em razão de o executor
da obra ser o próprio autor.
Também compartilha desse entendimento tanto
o STJ:
Recurso especial. Direito civil. Direitos autorais. Execução de
obras musicais em evento público pelos próprios autores.
Possibilidade de cobrança pelo Ecad. Renúncia a direito
autoral. Finalidade lucrativa do evento. Desnecessidade. 1.
A jurisprudência desta Corte entende serem devidos direitos
autorais pela execução pública de músicas realizada pelos
próprios autores. 2. Nos termos do art. 333, II, do Código
de Processo Civil, é ônus do réu demonstrar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
como a não ocorrência do evento ou a renúncia do direito
autoral pelo seu titular. 3. A partir da entrada em vigor da Lei
nº 9.610/98, a cobrança de direitos autorais deixou de estar
condicionada à obtenção de lucro na realização do evento.
Precedentes. 4. Recurso especial provido (REsp 1404358/RS,
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 11.03.2014,
DJe de 18.03.2014).

como este TJMG:
Direitos autorais. Obras musicais. Festa de casamento. Ecad.
Legitimidade. Execução pública do titular do direito. - São
devidos direitos autorais relativos aos espetáculos realizados
ao vivo, nos quais os próprios autores das obras musicais se
apresentam e interpretam suas criações. Isso porque o recebimento pelos direitos conexos não exclui os direitos autorais pelas músicas que o artista vai apresentar, ainda que
sejam da sua própria autoria. Precedentes do STJ (TJMG
- Apelação Cível 1.0024.07.481171-2/001, Rel. Des.
Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. em 30.09.2009, p.
em 13.10.2009.)

Imutável também o valor que o réu foi condenado
a pagar a título de indenização por perdas e danos, pois
de acordo com o Regulamento de Arrecadação Consolidado do Ecad, à f. 38.
Passo à análise a respeito da autorização, que deve
ser pedida ao Ecad. Entendo que não procede a alegação
de que a sentença está vinculando até mesmo terceiros,
uma vez que determina que, para qualquer evento que o
município apoie ou patrocine, deve haver providência de
prévia autorização do Ecad.
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Isso porque a decisão foi clara ao definir que o réu
está impedido de patrocinar e/ou apoiar a execução/
radiodifusão/comunicação de obras musicais, em
evento que realizar, enquanto não providenciar a prévia
e expressa autorização através do Ecad. Dessa forma, a
decisão vincula apenas o réu.
Quanto à concessão da tutela inibitória, defendida pelo apelante por serem os direitos pleiteados pelo
apelado de cunho patrimonial, também mantenho a
sentença em virtude de os direitos autorais não serem
apenas de cunho patrimonial, mas também moral.
Por fim, sobre os honorários advocatícios de sucumbência, é sabido que estes devem ser fixados considerando o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço. Assim, nos termos do art. 20, §4º, do
CPC, confirmo a sentença, para fixar os honorários em
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
III - Do recurso.
Devido à ampla cognição do reexame necessário,
fica prejudicado o recurso.
IV - Dispositivo.
Com essas considerações, confirmo a sentença, em
reexame necessário, prejudicado o recurso.
Custas, ex lege.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES e ALBERGARIA COSTA.
Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMARAM A SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO.

...

Doação de imóvel - Inalienabilidade Impenhorabilidade - Incomunicabilidade Cancelamento - Justa causa
Ementa: Processual civil e civil. Apelação. Pedido de
alvará judicial. Doação de imóvel realizada na vigência
do CCB. Inserção de cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Gravame limitado ao período de dez anos. Cancelamento. Impossibilidade. Ausência de justa causa. Recurso conhecido e
não provido.
- O cancelamento das cláusulas de inalienabilidade,
incomunicabilidade e impenhorabilidade impostas pelo
doador ao donatário somente é possível se demonstrada
justa causa para a disposição do imóvel.
Recurso conhecido e não provido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0344.13.002487-2/001
- Comarca de Iturama - Apelante: Orlando Rovieri Relatora: DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO

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 CONCEDER JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE,
PARA FINS RECURSAIS; NÃO PROVER A APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Márcia
De Paoli Balbino - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Orlando
Rovieri ajuizou pedido de alvará judicial, pretendendo
alcançar ordem judicial de cancelamento de gravame
de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade que pairam sobre imóvel rural de sua propriedade, adquirido por meio de doação feita por seu irmão,
Olímpio Ruvieri, já falecido. Relatou que está com idade
avançada e com vários problemas de saúde, e que reside
em assentamento de sem-terra, no Estado do Tocantins,
em situação precária. Afirmou, ainda, ter nove filhos,
alguns com dificuldades financeiras e de saúde, sendo
que a família reside em local distante daquele em que
se localiza o imóvel em questão. Sustentou que o atual
estado do imóvel objeto da lide, que não possui benfeitorias e tem pastagens precárias, não lhe dá condições
de adquirir uma moradia digna, tratar de sua saúde e
ajudar sua família, como era vontade do doador. Enfatizou que o cancelamento do gravame ensejará melhor
aproveitamento de seu patrimônio. Frisou existir justa
causa para o cancelamento do gravame pretendido.
Juntou documentos.
O Ministério Público emitiu parecer, opinando pelo
indeferimento do pedido inicial (f. 46/52).
Na sentença (f. 55/57), o MM. Juiz julgou improcedente o pedido inicial.
Constou do dispositivo da sentença (f. 57):
Feitas essas considerações, julgo improcedente o pedido
formulado na inicial, com amparo no art. 269, I, do CPC.
Custas, pelo autor. Sem honorários.
[...].

O autor apelou (f. 59/73), pretendendo a reforma
da sentença. Para tanto, repisou os argumentos apresentados na exordial, frisando que o cancelamento das cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade é o único modo de alcançar condições dignas
de sobrevivência. Sustentou que a doação feita por seu
irmão foi adiantamento da legítima e que tem direito
de exercer seu direito de propriedade em sua plenitude.
Insistiu na existência de justa causa para desoneração do
bem. Apresentou jurisprudências em casos que reputa
semelhantes. Prequestionou o art. 5º, XXXIV, b, e XXXIII, da
CF. Ao final, pediu a concessão de justiça gratuita.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de
Minas Gerais emitiu parecer, opinando pelo não provimento do apelo do autor (f. 85/87).
É o relatório.
Juízo de admissibilidade:
Justiça gratuita:
Em sua apelação o autor formulou pedido de
justiça gratuita e deixou de pagar as custas recursais,
não obstante não tenha apresentado tal pretensão em 1º
grau, na petição inicial.
É cediço que a parte pode requerer em qualquer
grau de jurisdição e em qualquer tempo os benefícios da
justiça gratuita, inclusive no próprio corpo da apelação,
como no caso dos autos (art. 6º da Lei 1.060/50).
Nos termos da Lei 1.060/50, para a pessoa física
obter o benefício da justiça gratuita, basta sua afirmação
da condição de pobreza no sentido legal, não sendo
obrigatório que tal afirmação venha em declaração de
próprio punho, apartada da petição.
No caso, a princípio, entendo que nos autos há
prova da hipossuficiência financeira do autor porque
na própria inicial ele narra que somente com o cancelamento do gravame é que poderá alcançar uma vida
economicamente digna.
Ademais, o autor alega residir em assentamento de
sem-terra, e, no registro do imóvel em questão, ele foi
qualificado como lavrador (f. 24-v.), profissão cuja remuneração é módica.
A princípio, portanto, resta evidente a hipossuficiência financeira do autor.
O só fato de o apelante estar amparado por
advogado particular não impede a concessão da
justiça gratuita.
Nesse sentido:
Assistência judiciária. Requisitos. Requerente que possui advogado constituído. Hipótese que não justifica o indeferimento.
Presunção de veracidade do estado de pobreza. Benefício
concedido. Recurso provido (AASP 2.307/682).
Assistência judiciária. Defensoria Pública. Advogado
particular. Interpretação da Lei nº 1.060/50. -Não é suficiente para afastar a assistência judiciária a existência de
advogado contratado. O que a lei especial de regência exige
é a presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade
da assistência judiciária por impossibilidade de responder
pelas custas, que poderá ser enfrentada com prova que a
desfaça. Não serve para medir isso a qualidade do defensor,
se público ou particular. -Recurso especial conhecido e
provido (REsp 679.198/PR, 3ª Turma/STJ, Relator: Ministro
Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 21.11.2006, DJ de
16.04.2007, p. 184).

Concedo, pois, a justiça gratuita em favor do autor,
ora apelante, com efeito ex nunc, porque o benefício
somente foi pedido em 2º grau.
Por conseguinte, conheço do recurso porque próprio,
tempestivo e isento de preparo, tendo em vista que o
autor, ora apelante, litiga sob o pálio da justiça gratuita.
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Acórdão

Preliminar:
Não foram arguidas preliminares no presente recurso.
Mérito:
O autor apelou da sentença pela qual foi julgado
improcedente seu pedido de expedição de alvará judicial
para o Cartório de Registro de Imóveis, com a finalidade de
cancelar o gravame existente no imóvel rural a ele doado
por seu falecido irmão, relativo às cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade.
Os argumentos do apelante são: o de que a doação
foi adiantamento da legítima; de que é pessoa idosa
com problemas de saúde e residente em acampamento
de sem-terra; e de que o cancelamento do gravame ora
pretendido é o único meio de alcançar uma vida digna.
Examinando tudo o que dos autos consta, tenho
que não assiste razão ao apelante. Vejamos.
Trata-se de pedido de expedição de alvará judicial para extinção de cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade que recai sobre
parte do imóvel rural descrito na matrícula nº 25.773 do
Cartório de Registro de Imóveis de Iturama/MG - parte
da Fazenda Bom Sucesso, doado por Olímpio Ruvieri ao
seu irmão, Orlando Rovieri, ora apelante, formulado em
15.04.2013 (f. 02-v.).
A escritura de doação de f. 24/31, datada de
27.05.2009, revela que Olímpio Ruvieri repartiu em oito
partes a Fazenda Bom Sucesso, localizada no Distrito de
Carneirinhos, Município de Iturama/MG, de sua propriedade, doando sete delas às pessoas ali especificadas,
tendo o apelante recebido uma dessas partes, cuja
avaliação feita à época alcançou R$783.474,87.
A doação foi feita com usufruto vitalício, a ser extinto
com o falecimento do doador, e com cláusula de incomunicabilidade, inalterabilidade e impenhorabilidade, com
duração de 10 anos, tendo os termos sido aceitos volitivamente pelos donatários.
O doador faleceu em 06.11.2010 (f. 15) e o
usufruto já foi cancelado (f. 33).
Pois bem. A doação se aperfeiçoou na vigência do
Código Civil de 2002, que dispõe:
Art. 1.848. Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre
os bens da legítima.
§ 1º Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos
bens da legítima em outros de espécie diversa.
§ 2º Mediante autorização judicial e havendo justa causa,
podem ser alienados os bens gravados, convertendo-se o
produto em outros bens, que ficarão sub-rogados nos ônus
dos primeiros (grifei).
Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos
bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade
e incomunicabilidade.
Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica
do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial,
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o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os
quais incidirão as restrições apostas aos primeiros.

Pelo que consta do § 2º do art. 1.848 e do parágrafo único do art. 1.911 do CCB, o gravame será objeto
de sub-rogação se o imóvel que o contém for desapropriado ou alienado para compra de outro, desde que
haja justa causa e autorização judicial para tanto.
Nesse sentido:
Direito das sucessões. Revogação de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade impostas
por testamento. Função social da propriedade. Dignidade da
pessoa humana. Situação excepcional de necessidade financeira. Flexibilização da vedação contida no art. 1.676 do
CC/16. Possibilidade. - Se a alienação do imóvel gravado
permite uma melhor adequação do patrimônio à sua função
social e possibilita ao herdeiro sua sobrevivência e bem-estar,
a comercialização do bem vai ao encontro do propósito do
testador, que era, em princípio, o de amparar adequadamente o beneficiário das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. - A vedação contida no
art. 1.676 do CC/16 poderá ser amenizada sempre que for
verificada a presença de situação excepcional de necessidade
financeira, apta a recomendar a liberação das restrições instituídas pelo testador. - Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1158679/MG, 3ª Turma/STJ, Relatora: Ministra
Nancy Andrighi, j. em 07.04.2011, DJe de 15.04.2011).

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira,
na obra Instituições de direito civil: direitos reais, 18. ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. IV, p. 102-110:
Restrições ao direito de propriedade: É costume sustentar, no
Direito Romano, o absolutismo da propriedade, e dizer que
o seu extremado individualismo o levava ao último grau. A
tese requer, entretanto, ser recebida cum granus salis. É fora
de dúvida que aquele Direito era individualista. É irrecusável
a influência dessa concepção no moderno direito de propriedade, direito por natureza suscetível de se hipertrofiar. Mas
a assertiva merece as considerações que uma análise mais
detida sugere. O ponto de partida é a consideração de ser
o domínio um direito real de conteúdo virtualmente limitado. A sua plenitude, todavia, não se revela incompatível
com as limitações que se lhe impõem, conforme assinalam
os mais modernos (Barassi, Publiatti, Natoli), e que, assim no
plano histórico, como no direito positivo, encontram a mais
segura documentação.
Embora substancialmente os romanos vissem na proprietas
um direito ilimitado, em que se incorporava a liberdade de
fazer o dominus o que quisesse, os romanistas ressalvam que
tal faculdade podia encontrar limitações provindas de princípios especiais.
E efetivamente as limitações existem. [...]
Restrições voluntárias ao direito de propriedade: Conforme
visto acima, os direitos do proprietário sofrem restrições nos
seus atributos naturais ou nas faculdades de uso, fruição e
disposição, provindas de mandamento constitucional, como
de disposições legais, no interesse público, por motivo de
segurança nacional ou de proteção econômica.
Além dessas, podem ainda ser trazidas outras restrições do
direito de propriedade por ato de vontade, como ocorre com
a instituição do ‘bem de família’. Também ao testador ou
doador é lícito gravar os bens com as cláusulas de inalienabi-

No caso, o vínculo de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade não foi estabelecido sobre
o imóvel doado de forma vitalícia, mas, sim, temporária,
restrita a sua eficácia ao período de dez anos.
Nesse contexto, como ainda não decorrido o prazo
decenal fixado pelo doador para a vigência das cláusulas
de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade que pende sobre as partes do imóvel doadas, que
se extinguirá automaticamente em 27.05.2019, a meu
sentir não há justificativa plausível para antecipação do
cancelamento do gravame.
O apelante alega que a fazenda não possui benfeitorias e que o pasto está sem conservação, estando localizada distante de sua residência - assentamento rural de
sem-terra no Estado do Tocantis/TO. Além disso, afirma
ser idoso e que está com problemas de saúde, não
tendo condições financeiras de fazer tratamento médico.
Sustenta, ainda, que não tem condições de adquirir uma
moradia digna e de ajudar sua família enquanto persistir
o gravame.
Contudo, o donatário, ora apelante, concordou
expressamente com o gravame à época da doação, tendo
ciência de que só teria pleno direito de dispor da propriedade sobre o imóvel objeto de doação após passados dez
anos da escritura.
Ademais, à época da doação o apelante já era
idoso (79 anos de idade - f. 09 e 24), não podendo
agora, transcorridos apenas quatro anos da escritura de
doação, sustentar que está com idade avançada e que,
por isso, precisa antecipar o cancelamento dos gravames.
Além disso, não há prova nos autos de que o
apelante resida atualmente em assentamento rural de

sem-terra no Estado do Tocantis/TO, local distante do
imóvel em questão, como alega para fins de cancelamento do gravame.
A uma, porque, na escritura, consta que o apelante
residia em Fernandópolis/SP quando da doação (f. 24-v.).
A duas, porque o apelante apresentou relatórios de fevereiro de 2012 e de abril de 2013, redigidos por médicos que atuam em clínicas localizadas
em Ribeirão Preto/SP e em Fernandópolis/SP, respectivamente (f. 10/11), não sendo crível que ele se consulte
periodicamente em Estado tão distante do suposto assentamento, se não tiver condições financeiras para tanto,
como sustenta.
A três, porque a conta de energia elétrica de f. 12
não está em nome do apelante, nada comprovando
acerca de sua atual residência, assim como as fotografias de f. 13/14.
Também não há prova de que a área da fazenda
ora em questão, avaliada em 2009 em R$783.474,87
(f. 29), não seja capaz de render ganhos ao apelante e
sua família que possam propiciar-lhes vida digna, inclusive com moradia e saúde, tratando-se de terras rurais em
local bem valorizado, sendo que os gravames contidos no
registro do imóvel não impedem que a área seja explorada economicamente, como, por exemplo, na forma de
arrendamento, nem sequer existindo nos autos provas de
que o autor não tenha outros imóveis ou de que haja
necessidade iminente na venda de sua parte na fazenda.
Logo, os argumentos apresentados pelo apelante
não podem ser acolhidos como justa causa à retirada das
cláusulas de impenhorabilidade, incomunicabilidade e
inalienabilidade do registro do imóvel em questão, antes
do prazo expresso na escritura de doação, entendimento
esse que não fere o direito de propriedade constitucionalmente protegido.
Nesse sentido:
Ementa: Recurso de apelação. Cláusula de inalienabilidade.
Restrição legalmente prevista. Afastamento. Impossibilidade.
- Julga-se improcedente o pedido de cancelamento de cláusula de inalienabilidade incidente em determinado bem se,
além de não haver justo motivo comprovado, a fundamentação se restringir ao fato de que a cláusula impede a sua
doação aos filhos, visto que não caracteriza nenhuma hipótese excepcional e necessidade iminente. Recurso conhecido e
improvido (AC 1.0386.14.000307-3/001, 3ª Câmara Cível/
TJMG, Relatora: Des.ª Albergaria Costa, j. em 09.10.2014,
DJ em 24.10.2014).
Ementa: Apelação cível. Jurisdição voluntária. Falecimento
dos doadores. Desconstituição de cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Necessidade
de justa causa. Recurso desprovido. - Possível a desconstituição das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade do imóvel; porém, imprescindível a apresentação e a comprovação de justa causa para a
eliminação do gravame (AC 1.0271.09.133713-6/001, 7ª
Câmara Cível/TJMG, Relator: Des. Peixoto Henriques, j. em
11.03.2014, DJ de 14.03.2014).
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lidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade conjugadas
ou destacadamente estabelecidas.
Inalienabilidade é a restrição consistente em recusar ao beneficiado o poder de dispor da coisa [...].
Impenhorabilidade importa em estabelecer que o bem
gravado não pode ser objeto de penhora por dívidas
contraídas pelo seu titular [...].
Incomunicabilidade é a cláusula segundo a qual o bem
permanece no patrimônio do beneficiado, sem constituir
coisa comum ou patrimônio comum, no caso de casar-se sob
regime de comunhão de bens [...].
Para que prevaleçam e produzam os seus efeitos, as restrições
voluntárias ao direito de propriedade devem ser subordinadas
a determinados requisitos:
a) Hão de provir de doação ou testamento [...];
b) Deverão constar do registro público [...].
É preciso, num esclarecimento final e abrangente, dizer
que somente se devem entender como limitações ou restrições ao direito de propriedade aquelas que o atingem na
sua substância ou nos seus elementos fundamentais. Não o
são a transferência de exercício de qualquer dos seus atributos e a outorga de faculdades que não impliquem diminuição na sua plenitude, como se dá com os direitos pessoais
ou de crédito. Estes, embora possam importar na utilização
da coisa (locação, comodato, etc.), traduzem-se em exercício de direito que não restringe, em princípio, os poderes
do dominus.

Apelação cível. Procedimento de jurisdição voluntária. Imóvel.
Doação. Cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Morte dos doadores. Revogação.
Ausência. Situação excepcional. - Com a morte dos doadores,
as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade se tornam irretratáveis, perdurando até a morte
do donatário. A flexibilização dessa regra somente se admite
quando presente situação excepcional de necessidade financeira do donatário, em atenção à função social da propriedade e à vontade primeira dos doadores, de guarnecer materialmente a pessoa do donatário. Ausente a motivação excepcional, deve prevalecer a vontade dos doadores, mormente se
não demonstrada a disposição de sub-rogar outros bens nos
ônus do imóvel clausulado (AC 1.0134.10.017033-8/001,
14ª Câmara Cível/TJMG, Relator: Des. Estevão Lucchesi, j.
em 07.03.2013, DJ de 19.03.2013).
Ementa: Ação ordinária. Doação. Imóvel com gravames de
impenhorabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade.
Cancelamento. Justa causa. Ausência. - Ausente a justa
causa, não deve ser deferido o pedido de revogação das
cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade
e incomunicabilidade, gravadas sobre imóvel havido por
doação, preservando-se a vontade da doadora, bem como
a finalidade para a qual as referidas cláusulas foram criadas,
qual seja, a de resguardar um específico bem contra uma
eventual, imprevisível e futura desestabilização do patrimônio
da família (AC 1.0024.08.082089-7/001, 18ª Câmara
Cível/TJMG, Relator: Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, j.
em 06.03.2012, DJ de 09.03.2012).

A manutenção da oneração temporária do imóvel,
no caso, não é inconstitucional porque não afronta o
direito de propriedade, visto que tal direito não é absoluto e pode ser limitado, inclusive, por legislação infraconstitucional, como são, por exemplo, a previsão da
legítima, metade indisponível por testamento e o direito
de vizinhança, os quais limitam o direito de propriedade.
Lado outro, importante destacar que a jurisprudência apresentada pelo apelante em suas razões de
apelação não se coaduna com o presente caso, porque,
naquelas, a justa causa para o cancelamento das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade estavam presentes, diversamente do que
ocorre na hipótese em questão.
Por fim, à f. 68 o apelante prequestionou o art. 5º,
XXXIV, b, e XXXIII, da CF.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
[...]
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
[...]
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
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a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para
defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
[...].

Contudo, tal prequestionamento não tem razão
de ser, porque a presente ação não trata de pedido de
informações ou de defesa contra ilegalidade ou abuso
de poder.
Ipso facto, tenho que as razões recursais não
merecem ser acolhidas.
Dispositivo.
Isso posto, concedo justiça gratuita em favor do
autor/apelante, com efeito ex nunc, e nego provimento
à apelação.
Custas recursais, pelo apelante, observada a Lei
1.060/50.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES LEITE PRAÇA e EVANDRO LOPES DA
COSTA TEIXEIRA.
Súmula - JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA E
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

...

Desdobro de imóvel - Ocorrência - Registro Possibilidade - Lei municipal autorizadora
Ementa: Direito registral. Apelação. Imóvel com área inferior a 125 m² em decorrência de desdobro. Registro. Possibilidade. Lei municipal 4.292/2011. Recurso desprovido.
- A Lei 6.766/79 disciplina o parcelamento do solo
urbano, mas nada dispõe sobre desdobro. Fica a cargo
de cada município legislar sobre este, impondo os requisitos e condições para a sua autorização, que, no caso do
Município de Alfenas, a Lei 4.292/2011 autorizou.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0016.14.002514-5/001 Comarca de Alfenas - Apelante: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - Apelado: Aylton Silva Prado Interessado: Cartório de Registro de Imóveis de Alfenas,
Oficial Emílio S. Santos - 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, 5 de fevereiro de 2015. - Moreira
Diniz - Relator.

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de apelação
aviada pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais contra sentença do MM. Juiz da 1ª Vara Cível da
Comarca de Alfenas, que deferiu o “pedido de alvará”,
ajuizado por Aylton Silva Prado, para autorizar
o registro da compra e venda do imóvel matriculado sob o
nº 21.005, junto à Serventia de Imóveis desta Comarca de
Alfenas, devendo ser satisfeitas, por ela, as demais condições
impostas administrativa e legalmente para os referidos atos
(f. 51).

O apelante alega que “o Município deve [...]
respeitar as previsões gerais contidas nas Leis federais
nº 6.015/73 e 6.766/79 e dar-lhe a aplicabilidade que
se espera” (f. 56); que “o imóvel não é oriundo de urbanização específica ou de conjuntos habitacionais (pelo
menos não há comprovação nos autos de tal condição),
devendo, pois, observar a metragem mínima de 125 m²”
(f. 56); e que a sentença deve ser reformada.
Recurso respondido (f. 59/62).
Há parecer ministerial (f. 68/69), pelo desprovimento do recurso.
Antes de me adentrar no mérito da questão, é válido
esclarecer os conceitos dos termos aqui utilizados.
Loteamento e desmembramento são as duas formas
de parcelamento do solo, que, conforme a Lei 6.766/79,
diferenciam-se pelo fato de a primeira ser a subdivisão
de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura
de novas vias, modificação ou ampliação de vias já existentes, e a segunda ser a subdivisão feita com aproveitamento do sistema viário existente.
Portanto, só se pode falar em loteamento ou
desmembramento de gleba, que é a porção de terra
ainda não submetida a parcelamento. Desdobro, por sua
vez, é a subdivisão de lotes já parcelados: loteados ou
desmembrados.
Dito isso, percebo que o que ocorreu no caso dos
autos foi um desdobro, tendo em vista que não mais
havia uma gleba, mas um lote.
O imóvel registrado sob a matrícula 17.063 (f. 24),
de 440m2, foi subdividido em duas áreas, sendo a menor
delas o imóvel do autor, de 110m2, matriculado sob o
número 21.005 (f. 10/11). A maior foi, por sua vez,
subdividida em outras duas áreas.
A Lei 6.766/79 disciplina o parcelamento do solo
urbano, mas nada dispõe sobre desdobro. Ficou a cargo
de cada município legislar sobre este, impondo os requisitos e condições para a sua autorização.
No caso do Município de Alfenas, a Lei 4.292/2011
autorizou o desdobro de imóveis.
Eis o teor do art. 1º da mencionada lei:
Art. 1º Fica autorizado o desdobro de imóvel, por interesse
social, com área inferior a 125m2 (cento e vinte e cinco metros

quadrados), situado no perímetro urbano e seu respectivo
registro no Cartório de Registro de Imóveis - CRI.
§ 1º Os casos de interesse social serão analisados e regulamentados por Decreto do Executivo Municipal.
§ 2º Para efeitos desta Lei considera-se desdobro a divisão
da área do lote para formação de novo ou novos lotes para
atender estritamente o interesse local.

Vê-se, ainda, que a Lei municipal 4.292/2011
convalidou os desdobros praticados antes da data de
sua publicação: “Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, convalidando os atos anteriormente
praticados concernentes ao desdobro”.
Portanto, correta a sentença que autorizou o registro
da compra e venda do imóvel matriculado sob número
21.005.
Por fim, em relação aos demais requisitos formais
- no âmbito legal e administrativo, conforme destacado
na sentença, cumpre ao cartório impor seu cumprimento.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
Custas, pelo apelante; isento, por força de lei.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES DÁRCIO LOPARDI MENDES e HELOÍSA COMBAT.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

...

Assento tardio de óbito - Registro público - Data
do falecimento - Indefinição - Informações
divergentes - Requisitos legais - Art. 83 da Lei
nº 6.015/73 - Não cumprimento - Indeferimento
Ementa: Apelação cível. Registro público. Assento tardio
de óbito. Art. 83 da Lei nº 6.015/73. Ausência de cumprimento dos requisitos legais. Recurso não provido.
- Para o assento de óbito posterior ao enterro, se falta
o atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas,
faz-se exigível, com a pessoa que o declara, a assinatura de duas testemunhas que tenham assistido ao falecimento ou ao funeral e puderem atestar, por conhecimento
próprio ou por informação que tiverem, a identidade do
cadáver (art. 83 da LRP).
- É incabível o deferimento do registro posterior se as
informações prestadas pelas testemunhas são confrontantes com aquelas ofertadas pelos órgãos e entidades
oficiados pelo Juízo a quo.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0358.11.002636-8/001 Comarca de Jequitinhonha - Apelante: Maria Souza
Medina - 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
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Notas taquigráficas

conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Luís
Carlos Gambogi - Relator.
Notas taquigráficas
DES. LUÍS CARLOS GAMBOGI - Cuida-se de
apelação cível interposta por Maria de Souza Medina
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Jequitinhonha, de f. 56/57-TJ,
que, nos autos da ação de registro de óbito tardio, julgou
improcedente o pedido contido na inicial ao argumento
de que não restou efetivamente elucidada a data do óbito
do de cujus, Antônio Batista Sales, bem como o fundamento de que o registro tardio de óbito exige a demonstração específica da data do ocorrido, motivo pelo qual
se mostra improcedente o pedido.
Não se conformando, aduz a apelante que não
merece prosperar o sentenciado, tendo em vista que
o pedido deduzido na inicial se encontra fincado no
disposto no art. 83 da Lei de Registros Públicos, que autoriza o assento posterior ao sepultamento, bem como no
art. 109 do mesmo diploma legal, que autoriza a restauração, suprimento ou retificação no assentamento no
Registro Civil. Afirma que, na falta do atestado de óbito,
havendo duas pessoas que presenciaram ou verificaram a
morte, há a possibilidade de lavratura do referido assento.
Assevera que, in casu, tal condição se encontra
presente, tendo em vista que as testemunhas ouvidas
comprovaram o falecimento de Antônio Batista Sales.
Assevera que, em que pese a falta de algumas
informações necessárias à lavratura do assento, o de
cujus faleceu em janeiro de 2007, razão pela qual deve
ser determinado o registro de óbito tardio, nos termos
do requerido.
Ao fim de sua narrativa, pugnou pelo provimento de
seu recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se, por consequência, o registro do óbito nos
termos requeridos.
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que presentes os
pressupostos de sua admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia dos autos a aferir, em 2ª
Instância, o acerto da sentença que, não verificando as
provas necessárias à exata compreensão da data do
possível óbito do ex-companheiro da ora apelante, julgou
improcedente o pedido contido na inicial.
A Lei nº 6.015/73, conhecida como Lei de Registros
Públicos, assim dispõe acerca do registro de óbito:
Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do
oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após
a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado de
médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas
pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado
a morte.
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Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24
(vinte e quatro) horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento será lavrado depois,
com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no art. 50.
[...]
Art. 83. Quando o assento for posterior ao enterro, faltando
atestado de médico ou de duas pessoas qualificadas, assinarão, com a que fizer a declaração, duas testemunhas que
tiverem assistido ao falecimento ou ao funeral e puderam
atestar, por conhecimento ou por informação que tiverem
colhido, a identidade do cadáver.

Trazendo tais dispositivos legais ao caso em
comento, tenho que, de fato, descuidou a apelante de
colacionar aos autos os elementos necessários ao deferimento do registro tardio do óbito de seu ex-companheiro.
No transcurso dos presentes autos, diligentemente,
o MM. Juiz de Direito a quo determinou a expedição de
ofício ao Hospital de Joaíma, para que informasse sobre
o falecimento de Antônio Batista Sales, que, nos termos
do noticiado pela ora apelante, lá esteve internado entre
os meses de novembro de 2006 a janeiro de 2007.
Na mesma oportunidade, determinou a remessa de
ofício à direção do cemitério do Município de Joaíma,
para que informasse sobre o possível sepultamento do de
cujos, bem como à Secretaria Municipal de Saúde, para
que informasse sobre o possível transporte do corpo.
Respondendo aos ofícios encaminhados pelo Juízo,
a Prefeitura do Município de Joaíma informou, à f. 30-TJ,
que não localizou nenhum registro de óbito em nome
de Antônio Batista Sales. No que tange ao transporte
do corpo, aduziu o Município que fora procurado pela
Polícia Militar para que disponibilizasse veículo para tal
fim, não sabendo, todavia, maiores detalhes a respeito.
A seu turno, o Hospital Municipal, à f. 32-TJ,
afirma que, revendo seus arquivos, não localizou quaisquer informações sobre o atendimento do de cujus no
período indicado.
Em atenção ao afirmado pelo Município quanto ao
transporte do corpo do de cujus e ao requerimento de
f. 35v.-TJ, o Juízo determinou a remessa de ofício à Policia
Militar, que, à f. 43-TJ, afirmou o traslado de corpo da
Comunidade São Miguelin para a cidade de Joaíma, em
janeiro de 2007, e, ainda, que os moradores daquela
citada comunidade desconhecem ou não se lembram
dos detalhes.
Pois bem!
Em que pese os testemunhos carreados aos autos,
dando conta de que o velório de Antônio Batista Sales
ocorreu na residência da ora apelante, bem como afirmando que não compareceram ao seu sepultamento,
tenho que não merece prosperar o afirmado no apelo.
É que, em que pese o atendimento parcial do disposto
na lei, quanto à possibilidade de registro tardio do óbito,
tenho que as informações prestadas pelo Município de
Joaíma, bem como pelo hospital e pela Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, deixam clara a divergência, não

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES BARROS LEVENHAGEN e VERSIANI PENNA.
Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

...

Uso de marca - Conflito - Critérios - Anterioridade
de registro - Princípio da territorialidade
e da especialidade - Empresas - Estados
diversos da Federação - Colisão - Ausência Presença de distinção visual
Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Uso de
marca. Mesmo ramo comercial. Similitude. Inexistência.
Direito de exclusividade. Requisitos não demonstrados.
Sentença mantida.
- Nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, a propriedade
da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
sendo garantido ao titular o seu uso exclusivo, em todo
o território nacional. Contudo, inexistindo semelhança
entre as marcas das empresas que se situam em diferentes
Estados da Federação, não há como garantir à parte
autora o direito de exclusividade de uso, notadamente
pela ausência de comprovação da concorrência desleal.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.13.003925-1/001 Comarca de Uberaba - Apelante: Laboratório Padrão
Ltda. - Apelado: Instituto Padrão de Medicina Laboratorial
Ltda. - Relator: DES. MARCOS LINCOLN
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2015. - Marcos
Lincoln - Relator.

Notas taquigráficas
DES. MARCOS LINCOLN - Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo Laboratório Padrão Ltda. da
sentença de f. 84/90, proferida nos autos da ação cominatória ajuizada contra o Instituto Padrão de Medicina
Laboratorial Ltda., que julgou improcedentes os pedidos
da inicial e condenou o autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil
reais).
Nas razões recursais (f. 93/98), em síntese, sustentou
que seria detentor da marca “Padrão” registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI e que teria
comprovado que o réu estaria se utilizando indevidamente
da mencionada marca, de modo que a sentença deveria
ser reformada “para que a apelada se abstenha de utilizar
a marca Padrão no todo ou em parte, seja como marca,
seja como nome empresarial” (sic).
Contrarrazões às f. 102/111, suscitando preliminar
de não conhecimento do recurso.
Pelo despacho de f. 121-TJ, o apelante foi intimado para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos o
original da apelação de f. 93/98.
Contudo, o prazo transcorreu sem manifestação do
apelante (certidão de f. 123-TJ).
É o relatório.
Passo a decidir.
Preliminar - não conhecimento do recurso (suscitada nas contrarrazões).
Conforme relatado, o réu/apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, alegando que
a peça recursal seria mera fotocópia e sem assinatura
original do subscritor.
Com a devida vênia, não lhe dou razão.
Isso porque, à f. 121-TJ, o autor apelante foi intimado para, no prazo de cinco dias e sob as penas da
lei, regularizar a apelação de f. 93/98, visto que o protocolo realizado foi da cópia da citada peça recursal, mas
o apelante não se manifestou no prazo concedido, como
certificado à f. 123-v.
A despeito disso, à f. 129, o MM. Juiz singular esclareceu que a via original da apelação havia sido encaminhada erroneamente para a 4ª Vara Cível da Comarca de
Uberaba/MG e, em consequência, determinou a remessa
do mencionado recurso a este Tribunal de Justiça, como
se vê às f. 141/146-TJ.
Sendo assim, restou suprida a irregularidade do
recurso de f. 93/98, ficando rejeitada a preliminar de não
conhecimento da apelação.
Mérito.
Colhe-se dos autos que o Laboratório Padrão
Ltda. ajuizou ação cominatória em desfavor do Instituto
Padrão de Medicina Laboratorial Ltda. - ME, alegando
que seria titular do registro da marca “Padrão Laboratório
Clínico”, conforme certificado de nº 814.629.644, e que
o réu estaria utilizando indevidamente marca idêntica à
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apenas quanto ao sepultamento, mas, também, quanto
ao suposto óbito.
Em assim sendo, entendo que a aplicação do
disposto no art. 83 da Lei de Registros Públicos exige a
clareza nas informações prestadas pela requerente. In
casu, as informações passadas pela apelante, bem como
por suas testemunhas, são demasiadamente vagas e
deixam de afirmar com precisão a data do falecimento.
Demais disso, registro que as informações prestadas pelo
hospital, dando conta da inexistência de informações
médicas referentes ao de cujus, no período que antecedeu seu falecimento, apontam divergência.
Em assim sendo, não encontro razões para o provimento do presente recurso, pelo que lhe nego provimento.
Custas, na forma da lei.

sua, de modo que deveria ser impedida de usar a marca
“Padrão”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais).
Devidamente citado, o réu apresentou contestação
às f. 26/37, suscitando prejudicial de prescrição. No
mérito, afirmou que o autor não teria direito de usar com
exclusividade a marca “Padrão”, pelo que os pedidos da
inicial deveriam ser julgados improcedentes.
Impugnada a contestação, foi proferida a sentença
de f. 84/90, que julgou improcedente o pedido inicial.
Esses são os fatos.
Inicialmente, cumpre realçar que a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 dispõe em seu
art. 5º, XXIX, que:
a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
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 interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico
do País (sic).

Para regulamentar a norma constitucional em
evidência, foi editada a Lei nº 9.279/96, que enuncia:
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais.
Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de
origem diversa;
[...]

A propósito, a respeito do conceito de marca,
Gabriel Di Biasi, Mario Soerensen Garcia e Paulo Parente
M. Mendes explicam:
é um sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos
comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo
gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de
origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição de uma clientela. Para o consumidor representa a
orientação para a compra de um bem, levando em conta
fatores de proveniência ou notórias condições de boa qualidade e desempenho. Além disso, a marca atua como veículo
de divulgação, formando nas pessoas o hábito de consumir
um determinado bem material, induzindo preferências através
do estímulo ocasionado por uma denominação, palavra,
emblema, figura, símbolo ou sinal distintivo. É, efetivamente,
o agente individualizador de um produto, de uma mercadoria
ou de um serviço, proporcionando à clientela uma garantia
de identificação do produto ou serviço de sua preferência (in
A propriedade industrial, 2002, p. 162).

No caso específico dos autos, o autor, ora apelante,
demonstrou ter registrado a marca “Padrão” junto ao INPI
em 30.10.1990, sendo que o registro foi prorrogado por
10 (dez) anos a partir de 30.10.2010 (f.13), o que, em
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tese, lhe garantiria o direito de uso exclusivo, nos termos
do art. 129 da já citada Lei nº 9.279/96, in verbis:
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 território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de
certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Contudo, segundo precedentes do STJ, para solucionar eventual conflito entre o uso de marcas de um
determinado segmento, a análise não pode ficar restrita
ao critério da anterioridade do registro, porque é preciso
levar em consideração os princípios da territorialidade
e da especialidade, a fim de se evitar erro, dúvida ou
confusão entre os usuários.
In casu, analisando as provas produzidas pelo
autor/apelante, infere-se que não há semelhança de cor,
desenho nem sequer da expressão “Padrão”, como se vê
dos documentos de f. 13 e 17.
De mais a mais, a empresa autora, ora apelante,
exerce sua atividade em Goiânia-GO, ao passo que a
apelada está situada em Uberaba/MG, de modo que não
houve violação ao princípio da territorialidade e tampouco
comprovação de que a manutenção das marcas poderia
induzir os consumidores a erro.
Nesse sentido, o colendo STJ já decidiu:
Ementa: Comercial. Marca. Proteção. Limites. Aproveitamento parasitário. Requisitos. Colidência com signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção. Aferição.
1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir
direitos individuais, salvaguarda interesses sociais, na medida
em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou
serviço, minimizando er ros, dúvidas e confusões entre usuários. 2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento
de que desfruta a marca no mercado. Prevalecem, como
regra, os princípios da territorialidade e da especialidade.
Esses princípios, no entanto, comportam exceções, notadamente quando se verifica o fenômeno do ‘extravasamento do
símbolo’, ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/
ou mercado ultrapassa o âmbito de proteção conferido pelo
registro. 3. A LPI reconhece duas formas de ‘extravasamento
do símbolo’, atuando no sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira hipótese temos
o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome,
em que há temperamento do princípio da especialidade e no
segundo caso o que o art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há abrandamento do princípio
da territorialidade. 4. Exceção feita ao caso de alto renome, o
registro da marca não confere ao titular a propriedade sobre
o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se utilizar,
com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade
dentro de um determinado nicho de mercado. 5. A caracterização do aproveitamento parasitário - que tem por base a
noção de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do
CC/02 - pressupõe, necessariamente, a violação da marca.
6. 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 estabelecimento - não é
possível restringir-se à análise do critério da anterioridade,
mas devem também se levar em consideração os princípios

Dessa forma, inexistindo colisão de marcas em
razão da evidente distinção visual, deve ser mantida a
sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial,
já que se mostra possível a coexistência de ambas sem
causar confusão entre os usuários.
Conclusão.
Com essas considerações, rejeito a preliminar e
nego provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença,
por esses fundamentos.
Custas recursais, pelo apelante.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES WANDERLEY PAIVA e ALEXANDRE SANTIAGO.
Súmula - REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Ação monitória - Cobrança de multa contratual Acordo extrajudicial firmado por Subprocurador
Municipal - Cláusula ad judicia e extra - Extensão
dos poderes - Nulidade da avença - Ato privativo
do prefeito - Lei Orgânica do Município de
Mariana - Art. 92, XIV e XV - Inteligência
Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de
multa contratual. Acordo extrajudicial firmado por Subprocurador Municipal. Cláusula ad judicia. Extensão dos
poderes. Nulidade da avença. Ato privativo do Prefeito.
- Nos termos do art. 92, XIV e XV, da Lei Orgânica do
Município de Mariana, somente o Prefeito pode celebrar
convênios, ajustes e contratos de interesse municipal e
fazer operação ou acordo de qualquer natureza, situações que demandam prévia autorização da Câmara.
- Da mesma forma, os princípios norteadores da Lei
Complementar 101/2000, especialmente no art. 16, não
autorizam a realização de despesas sem a previsão orçamentária.
- Assim, em respeito ao princípio do interesse público,
descabe conferir validade ao preceito cominatório inserto
no Termo de Entrega de Chaves, que embasou a ação
monitória, firmado pelo Subprocurador Municipal, que
potencialmente comprometeria as divisas do erário municipal, por ser ato privativo do chefe do Poder Executivo e
depender de autorização legislativa.
Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0400.12.004068-0/001 Comarca de Mariana - Apelante: Arquidiocese de
Mariana - Apelado: Município de Mariana - Relator: DES.
RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Raimundo
Messias Júnior - Relator.
Notas taquigráficas
DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - Trata-se de
recurso da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara
Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Mariana, que, nos autos da ação monitória proposta pela
Arquidiocese de Mariana contra o Município de Mariana,
julgou procedentes os embargos monitórios, condenando
a embargada ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$1.800,00.
Em suas razões (f. 73/79), sustenta a Arquidiocese de Mariana que o Subprocurador do Município, que
firmou o Termo de Entrega de Chaves, possuía poderes
para celebrar acordos extrajudiciais e assinar documentos.
Pede provimento ao recurso.
Contrarrazões às f. 89/91.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal à validade do
Termo de Entrega de Chaves firmado entre Município de
Mariana e a apelante, especialmente no que se refere à
extensão dos poderes conferidos ao subscritor que representou o apelado.
Na sentença, o MM. Juiz entendeu que a procuração
de f. 24 não conferia poderes ad negotia, essenciais para
a realização do acordo.
A tese da apelante é no sentido de que a cláusula
ad judicia e extra legitima o acordo realizado.
Da análise das questões de direito postas, tenho
que não assiste razão à apelante.
Ocorre que o ato de celebrar acordos é ato privativo do Prefeito Municipal de Mariana, especialmente no
que concerne à realização de despesas, que depende
ainda de autorização legislativa. Vejamos:
Art. 92 - Compete, privativamente, ao Prefeito:
[...]
XIV - celebrar convênios, ajustes e contratos de interesse municipal;
XV - contrair empréstimo, externo ou interno, e fazer operação
ou acordo de qualquer natureza, mediante previa autorização da Câmara, observado parâmetros de endividamento
regulados em lei, dentro dos princípios da Constituição
da República;
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da territorialidade e da especialidade, como corolário da
necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os
usuários. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp
1232658/SP, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
em 12.06.2012, DJe de 25.10.2012).

Nesse contexto, não é possível a um Subprocurador
Municipal fazer ajuste que não é permitido sequer ao
Chefe do Executivo, ante a necessidade prévia de autorização da Câmara.
Não se pode olvidar que o art. 16 da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) impede a realização de despesas sem a
previsão orçamentária.
Sobre o tema, já decidiu o STJ:
Histórico da demanda 1. Na origem, o Estado do Amapá
ajuizou Ação Rescisória fundada no art. 485, V e VI, do CPC
para desconstituir o julgamento de processo em que havia
sido condenado a pagar em favor da empresa Setra - Segurança e Transporte de Valores Ltda. valores que, após o julgamento dos embargos à execução, alcançaram a soma de
mais de 11 milhões de reais (f. 739), montante cuja atualização para a data presente representa R$13.839.383,94
(treze milhões, oitocentos e trinta e nove mil, trezentos e
oitenta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme os
critérios da Tabela Prática do TJSP. 2. Além das inúmeras
violações a literal disposição de lei apontadas na inicial, o
ente público acrescentou graves acusações de falsidade da
assinatura do Governador do Estado constante em documento
que amparou a condenação da Fazenda Pública, trazendo
aos autos laudo pericial confeccionado pela Polícia Técnica
do Estado para atestar aquele vício de autenticidade. 3. Tais
pleitos não foram apreciados, uma vez que o Tribunal de
Justiça julgou prejudicada a ação rescisória diante da notícia
- juntada aos autos unilateralmente pela demandada - de que
as partes haviam realizado transação extrajudicial. 4. No
caso, o Presidente do Tribunal de Justiça, exercendo provisoriamente o Governo do Estado, aprovou parecer consultivo
lavrado pessoalmente pela Procuradora-Geral do Estado do
Amapá opinando favoravelmente pela celebração de acordo
pelo qual o ente público se obrigava a pagar mais de R$7
milhões - valor hoje correspondente a R$8.781.779,15
conforme atualização pela Tabela Prática do TJSP - em depósitos efetuados diretamente na conta do advogado da
empresa credora e sem expedição de precatório judicial. A
formalização da avença foi expressamente autorizada pelo
Governador em exercício, Des. Doglas Evangelista, não
obstante já tivesse participado anteriormente dos julgamentos
da apelação cível e dos embargos infringentes que deram
origem à dívida transacionada, a qual o ente público buscava
desconstituir em rescisória. 5. Mesmo diante dessas (e de
outras) tantas particularidades, o acordo foi judicialmente
homologado pelo TJAP, que determinou a extinção do feito.
Rejeitados os aclaratórios, o Estado do Amapá se insurge
nesta via especial aduzindo violação de diversos dispositivos
da Constituição Federal e de lei ordinária, postulando que o
STJ anule o acórdão recorrido e (a) julgue, de plano, a ação
rescisória, ou, então, (b) determine o retorno dos autos ao
Tribunal a quo para que proceda ao julgamento da lide rescisória. Recurso especial. Pedido de pronto julgamento, no STJ,
da ação rescisória. 6. Não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça proferir julgamento de ação rescisória precocemente
extinta pelo Tribunal de Justiça ante a homologação de
acordo extrajudicial. No caso concreto, um dos fundamentos
trazidos para a desconstituição do acórdão rescindendo
consiste precisamente na alegação de falsidade em relação à
assinatura do Governador do Estado aposta nos documentos
que serviram à condenação da Fazenda Pública, fato de
elevada gravidade cuja efetiva ocorrência deve ser investigada à saciedade na via ordinária, de modo que se deve
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primeiro oportunizar às partes a ampla dilação probatória e
pericial - sempre sob o rigoroso crivo do contraditório - para
que somente então seja apreciado o mérito da pretensão
rescisória, tarefa que cumprirá ao Tribunal de Justiça estadual
desempenhar ante a necessidade de examinar fatos e provas.
- Rejeição do pedido de novo julgamento, no STJ, da ação
rescisória (item 1 da f. 929) que se impõe por força dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
Recurso especial. Pedido de anulação do acórdão recorrido e
devolução dos autos para novo julgamento da ação rescisória. 7. Error in procedendo - Decisão extra petita - Incide em
error in procedendo por vício de nulidade extra petita a
açodada extinção da ação rescisória em atenção a pedido
unilateralmente formulado pela requerida, que trouxe aos
autos notícia sobre composição extrajudicial com o ente
público. Esse requerimento, todavia, não foi subscrito pela
demandante, que tampouco fora intimada para sobre ele se
manifestar. Conforme precedentes do STJ, ‘há julgamento
extra petita quando o juiz defere pedido não formulado pelo
autor; e há ofensa ao princípio da congruência quando o juiz
decide a causa com base em fatos não invocados na inicial
ou atribui aos fatos invocados consequências jurídicas não
deduzidas na demanda’ (REsp 984.433/MG, Relator: Ministro
Teori Zavascki, DJe de 10.09.2008. No mesmo sentido: AgRg
no REsp 1.324.968/SP, Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 04.09.2013; REsp
1.339.242/RJ, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de 25.09.2012; REsp 1.135.239/RJ, Relator:
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 02.12.2011).
Ademais, da mera realização de acordo não se pode inferir
presunção absoluta de concordância do Estado com a
extinção da ação, tanto assim que, pouco tempo depois de
firmada a avença, o Governador do Estado, no legítimo exercício do poder de autotutela (Súmula 473/STF), editou o
Decreto 1.279, de 17 de fevereiro de 2011, por meio do qual
tornou nulo de pleno direito o Parecer nº 110/2010 e o
Termo de Conciliação Extrajudicial nº 003/2010. Ofensa ao
princípio da congruência (ou da correlação) e cerceamento
de defesa reconhecidos. 8. A extinção da lide rescisória
também se divorciou do que expressamente ajustado pelas
partes na Cláusula IV do Termo de Conciliação Extrajudicial
003/2010, em que estava prevista ‘a suspensão inicial dos
processos, até final cumprimento da transação’, momento em
que, então, ocorreria a extinção dos feitos. Desatenção, in
casu, à norma do art. 265, II, do CPC. Vulneração do art. 129
do CPC (error in iudicando). 9. Inobservância do art. 129, do
CPC - No mérito, gravíssimo o error in iudicando do Tribunal
de Justiça, que homologou acordo manifestamente contrário
à ordem jurídico-constitucional, uma vez que o item 3.3 da
cláusula III estabelecia o pagamento de mais de R$7 milhões
de reais (hoje atualizado para 8.7 milhões, conforme Tabela
Prática do TJSP) mediante onze parcelas mensais e subsequentes, à época estipuladas no valor de aproximadamente
R$700 mil reais cada (hoje equivalente a R$ 842.163,39,
segundo Tabela Prática TJSP), em flagrante contrariedade à
norma estampada no art. 100 da Constituição Federal, que
reclama sejam os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
efetuados exclusivamente por precatórios - ressalvados os
inferiores a 40 salários mínimos - e segundo a ordem cronológica de apresentação. Nesse contexto, era dever do Judiciário local rejeitar a homologação do acordo por força do
art. 129 do CPC, conforme orientação já assentada no julgamento do AgRg no REsp 1.090.695/MS, nestes termos:
‘Incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC, recusar-se
a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do
fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa; violar os princí-

Portanto, não há como conferir validade ao acordo
que instruiu a presente ação monitória.
Com essas considerações, nego provimento ao
recurso, para manter na íntegra o r. trabalho sentencial.
Custas, ex lege.
DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo com
o Relator.
DES. AFRÂNIO VILELA - Acompanho o eminente
Relator, Des. Raimundo Messias Júnior, para negar provimento ao recurso, tecendo as seguintes considerações.
Extrai-se dos presentes autos que, em 17.07.2012,
foi celebrado acordo entre as partes, intitulado de Termo
de Entrega de Chaves, no qual ficou definido que o
apelado iria devolver as chaves do imóvel, localizado
na rua Monsenhor Horta nº 51, bairro Rosário, para a
apelante até 16.08.2012, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 (hum mil reais) - f. 21/22.
Verifica-se que o referido acordo foi assinado pelo
Dr. Leonardo Breguêz de Barros, que ocupa o cargo em
comissão de Subprocurador-Geral - f. 23.
Todavia, como bem destacou Sua Exa., o ato de
firmar acordos é privativo do Prefeito Municipal, que
depende de prévia autorização legislativa, nos moldes da
lei orgânica do Município de Mariana.
Logo, não é possível que o Subprocurador-Geral
realize ajuste de modo a constituir obrigação em nome
da municipalidade, motivo pelo qual o documento que
instruiu a ação monitória não possui validade.
É como voto.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Compra pela internet - Entrega não efetuada Produto que seria de utilidade para a família Patrimônio imaterial atingido - Negligência da
empresa - Dano moral configurado - Pedido de
restituição da quantia paga - Ausência - Não
comprometimento da resolução do problema Pretensão de recebimento do objeto - Opção
do consumidor
Ementa: Apelação cível. Demanda de obrigação de fazer
c/c indenização. Aquisição de produto pela internet.
Não entrega. Prazo excessivo. Ausência de devolução do
preço pago. Dano moral configurado. Pretensão de recebimento da mercadoria. Opção do consumidor.
- Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, bastando que existam a falha na
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pios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro
(entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a
dignidade da justiça’ (Relator: Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 04.11.2009). O caso ora examinado, todavia, reveste-se ainda de maior gravidade, uma vez
que o precatório judicial nem havia sido expedido. 10. Desatenção aos arts. 15, 16 e 17 da LC 101/2000, e ao art. 167
da CRFB/88 - Na mesma toada, a rejeição da homologação
judicial do acordo também se impunha ante o flagrante
desrespeito aos arts. 15, 16 e 17 da LC 101/2000 e, reflexamente, ao art. 167 da Constituição da República, normas que
pautam a conduta do Administrador Público pelos princípios
de programação/planejamento orçamentário, de unidade, de
universalidade e responsabilidade fiscal, todos desprestigiados pelo acórdão recorrido. Autoevidente a completa ilicitude do acordo indevidamente autorizado pelo Desembargador Doglas Evangelista enquanto no comando provisório do
Governo do Estado do Amapá, especialmente considerando
já ter anteriormente funcionado no julgamento tanto da
apelação cível quanto dos embargos infringentes. Afronta aos
princípios constitucionais e legais da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. 11. Descumprimento do art. 842
do CC - Para agravar o absurdo da apressada homologação
do acordo e extinção da ação rescisória, poder-se-ia acrescentar o maltrato do art. 842 do Código Civil, tendo em vista
que a composição homologada pelo TJAP versava sobre
direitos controvertidos em juízo, hipótese na qual a lei substantiva reclama escritura pública, formalidade não observada
nem pelos transigentes nem pelo Judiciário estadual. No caso
concreto, todavia, o acordo foi firmado por simples instrumento particular que não contou nem mesmo com reconhecimento de firma dos seus subscritores. 12. Inobservância do
art. 54 da Lei 11.941/2009 - Igualmente, a inaptidão da
recorrida Setra a impedia de celebrar acordos ou ajustes que
envolvessem desembolso a qualquer título de recursos
públicos (art. 54 da Lei 11.941/2009 e art. 44 IN/RFB
1005/2010), razão pela qual o termo de transação continha
cláusula que estabelecia fossem os pagamentos depositados
diretamente na conta do advogado da empresa, porquanto
esta não podia movimentar conta corrente por ter sido sua
inscrição baixada na Receita Federal. Apuração de responsabilidade funcional Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria da PGE/AP. 13. Panorama processual que denota sérios
erros de julgamento (error in procedendo e error in iudicando)
que deixaram passar em livre trânsito um sem-número de
gritantes vulnerações ao ordenamento jurídico e às mais
comezinhas normas e princípios regentes da Administração
Pública. Complacência do órgão julgador e da atuação da
Procuradoria-Geral do Estado, que, em virtude da gravidade
da lesão potencial ao erário amapaense, recomenda sejam
apuradas eventuais irregularidades ou desvios funcionais na
atuação de seus membros. Norma do art. 103-B, § 4º, da
Constituição Federal. - Determinação de remessa de cópia
integral dos autos e da presente decisão ao Conselho
Nacional de Justiça, à Procuradoria Geral da República, à
Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado do
Amapá e ao Governador para apuração das irregularidades
apontadas, sob o prisma disciplinar, penal e da improbidade
administrativa. Dispositivo 14. Recurso especial parcialmente
provido para reconhecer a nulidade do acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado do Amapá para que assegure às partes o regular
processamento da ação rescisória (REsp 1322391/AP,
Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em
19.09.2013, DJe de 30.09.2013).

prestação do serviço, a ocorrência de dano e o nexo de
causalidade entre eles para que surja o dever de indenizar.
- Muito embora não haja uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos morais, essas devem levar
em conta três parâmetros básicos, a saber, compensação
da vítima, desestímulo ao ofensor e exemplaridade para
a sociedade.
- Em tendo o consumidor optado por satisfazer a sua
pretensão por meio da entrega da coisa, a ausência de
pedido de restituição do importe pago não compromete
em nada a resolução do problema.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0133.12.004123-0/001 Comarca de Carangola - Apelante: José Jorge Neves
Barbosa, em causa própria - Apelada: B2W Cia. Global
de Varejo - Relator: DES. ALEXANDRE SANTIAGO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2015. - Alexandre
Santiago - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALEXANDRE SANTIAGO - Trata-se de
apelação contra a sentença de f. 73/76, proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções
Penais da Comarca de Carangola, que julgou improcedente a demanda de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais movida por José Jorge Neves Barbosa
em desfavor de B2W Companhia Global do Varejo.
Irresignado, o autor narra, em suas razões recursais
às f. 79/83, que, em 26.01.2011, efetuou uma compra
de um aspirador de pó, por meio do correio eletrônico da
empresa ré, no valor de R$134,90, o qual seria utilizado
para amenizar a alergia de seus dois filhos. Aduz que a
requerida reconheceu o pagamento no dia 03.02.2011,
sendo que o produto estaria pronto para a entrega a
se realizar em 18.02.2011. Contudo, conta que, em
19/02/2011, recebeu e-mail da demandada informando
o cancelamento da compra, com estorno da quantia
paga, ante a solicitação feita. Nada obstante, assevera
que jamais requereu o cancelamento do negócio, de
sorte que isso foi feito indevidamente.
Prossegue dizendo que, muito embora a venda
tenha sido cancelada (incorretamente), o requerente não
recebeu o seu dinheiro de volta, tampouco o produto
objeto da transação. Alega que, por diversas vezes,
contatou a ré para a solução do problema e esta sempre
solicitava ao apelante que comparecesse até a agência
bancária para sacar a importância, porém, todas as vezes
que o autor se deslocou, não obteve êxito, sendo certo
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que apenas perdeu seu tempo, cujo valor é considerável,
em razão de ser advogado.
Afirma ainda que carreou aos autos a documentação médica de seus filhos, o que evidencia a necessidade do aparelho comprado da ré e que o descaso
perpetrado por esta última merece reprimenda.
O apelo foi recebido no duplo efeito, à f. 84.
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões às
f. 85/93, as quais não foram devidamente assinadas,
porquanto não há nenhuma assinatura eletrônica criptografada, o que equivale, então, a cópia reprográfica.
É, em breve síntese, o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Em primeiro lugar, impende delinear os exatos
contornos da pretensão posta em juízo, a fim de verificar
o interesse de agir do apelante e de fixar os limites de
atuação deste Órgão Julgador ad quem.
Nota-se que o ora recorrente ingressou com
demanda de obrigação de fazer c/c indenização por
danos morais, formulando os seguintes pedidos (f. 08):
[...]
c) Ainda, contestada ou não a presente ação, seja a mesma
julgada totalmente procedente, para o fim de condenar a
requerida ao pagamento de indenização à parte autora por
danos morais, no valor de R$ 45.000,00, bem como em
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, mais
as custas processuais.
d) Que a empresa ré seja condenada a entregar ao autor
o aparelho da mesma marca, modelo igual ou superior, em
prazo mínimo a ser determinado por este d. Juízo, referente à
compra efetuada, com a nota fiscal e garantia estendida, sob
pena de multa diária de R$500,00.

Portanto, foram dois os pleitos formulados pelo
autor, quais sejam: i) condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais impingidos e ii) condenação da ré à entrega do bem adquirido, nas condições
da compra realizada.
Nada obstante, vê-se que a sentença foi citra petita,
na medida em que apenas julgou a pretensão indenizatória, deixando de apreciar o intento de recebimento da
coisa. Para elidir qualquer sorte de dúvidas, os excertos
da decisão combatida extraídos das f. 74-v. e 75-v./76
são elucidativos:
Em que pesem as alegações do autor de que não recebeu os
produtos e de que não foi realizada a devolução dos valores
pagos, verifico que o autor não formula pretensão de indenização por danos materiais (devolução do valor pago pelo
produto), limitando-se em sede de petição inicial a requerer
a condenação da empresa demandada no pagamento de
compensação pelos alegados danos morais.
Ocorre que o magistrado não pode prolatar sentença fora
dos limites da lide. É que o ordenamento jurídico pátrio veda
expressamente a chamada sentença extra petita.
[...]
Não havendo nos autos qualquer elemento que evidencie
ofensa à honra ou dignidade do autor, o simples inadimplemento contratual, tal como asseverado pela insigne Corte

Todavia, o equívoco no julgado não foi isolado, visto
que, na petição recursal, o demandante também inovou,
pois passou a pleitear pela restituição do montante pago,
pedido esse que não fora formulado originalmente. Da
f. 83, das razões de recurso, colhe-se:
Diante ao exposto, tendo em vista a responsabilidade direta
do réu, requer o autor:
A reforma total da sentença de primeiro grau, condenando o
réu a pagar o autor, a título de indenização por dano moral,
juntamente com o valor pago pelo autor do produto comprado
e corrigido no valor de R$45.134,90, como requerido na
inicial, condenando ainda, o réu, no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da
condenação, mais custas judiciais, pelos motivos ensejadores
de direito e Justiça! (grifamos).

Nesse contexto, considerando que a causa já está
madura para julgamento, sendo, então, desnecessário
o retorno dos autos à instância de origem, e levando-se
ainda em conta a vedação à inovação recursal e o
princípio da adstrição, consagrado no art. 460 da Lei
Processual Civil, a atuação deste eg. Tribunal de Justiça
restringe-se a perquirir se o apelante faz jus ou não à
obtenção de indenização pelas alegadas lesões imateriais suportadas e ao recebimento do produto adquirido.
A partir disso, vejamos.
Relativamente ao pleito de indenização, é imprescindível tecer uma análise acerca dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Por isso, colacionam-se abaixo os principais dispositivos do Diploma
Civil que tratam do assunto:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

O doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, dissertando sobre a temática, preleciona que, dos preceitos
legais supra, extraem-se os seguintes requisitos, in verbis:
a) Em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por
comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se
houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar,
a existência de um dano, tomada a expressão no sentido
de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou
imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em
terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade
entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre
da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a
verificação do comportamento contrário a direito não teria
havido o atentado ao bem jurídico (Instituições de direito civil.
Rio de Janeiro: Forense, 12. ed., v. 1, p. 457).

A iliceidade de conduta está no procedimento contrário a um
dever preexistente. Sempre que alguém falta ao dever a que
é adstrito, comete um ilícito e, como os deveres, qualquer
que seja a sua causa imediata, na realidade, são sempre
impostos pelos preceitos jurídicos, o ato ilícito importa em
violação do ordenamento jurídico. Comete-o comissivamente
quando orienta a sua ação num determinado sentido, que
é contraveniente à lei; pratica-o por omissão, quando se
abstém de atuar, se deve fazê-lo, e na sua inércia transgride
um dever predeterminado. Procede por negligência se deixa
de tomar os cuidados necessários a evitar um dano; age por
imprudência ao abandonar as cautelas normais que deveria
observar; atua por imperícia quando descumpre as regras a
serem observadas na disciplina de qualquer arte ou ofício
(destaques do autor)
[...]
O ato ilícito tem correlata a obrigação de reparar o mal.
Enquanto a obrigação permanece meramente abstrata ou
teórica, não interessa senão à moral. Mas, quando se tem
em vista a efetiva reparação do dano, toma-o o direito a seu
cuidado e constrói a teoria da responsabilidade civil. Esta é,
na essência, a imputação do resultado da conduta antijurídica, e implica necessariamente a obrigação de indenizar
o mal causado (Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de
Janeiro: Forense, v. I, p. 416 e 420.)

Sobre o tema em testilha, a jurisprudência de nossos
tribunais, já há muitos anos sedimentada, é a seguinte:
Para a procedência da ação de indenização por ato ilícito,
bastam as provas de seus requisitos legais, que são: o
prejuízo, a culpa e o nexo de causal entre a ação ou omissão
e o dano (RJTAMG 2/197).

Assim, segundo a regra geral da responsabilidade
civil adotada no Brasil, para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a junção de um ato ilícito, de culpa,
em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade entre o primeiro e o último.
Todavia, em situações excepcionais, adota-se a
responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde do elemento culpa, consoante dispõe o parágrafo
único do art. 927 do Código Civil, in litteris:
Art. 927. [...]
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos
de outrem.

Nessa esteira, tem-se que a responsabilização da
parte ré se rege pela norma contida no art. 14 do CDC,
que enuncia:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos (grifamos).
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Superior, não é capaz de configurar dano moral indenizável,
revelando-se imperiosa a improcedência da pretensão deduzida na inicial.

rência de uma falha na prestação do serviço, de lesão, e
que haja um liame causal entre uma e outra para que se
caracterize a obrigação de reparar o mal.
Compulsando o caderno processual, em especial os
documentos colacionados às f. 12/27, constata-se que,
apesar de ter adquirido um aspirador de pó junto à ré,
tendo, inclusive, efetuado o devido pagamento, o requerente não recebeu o produto adquirido nem tampouco o
valor a ele equivalente. Portanto, caracterizada está a ilicitude da conduta da apelada, que privou o consumidor de
se utilizar do bem comprado, mormente porque se encontrava adimplente com suas obrigações.
No tocante ao dano, urge destacar que o atraso
superior a 01 (um) ano na entrega de mercadoria adquirida e na restituição ou troca de produto defeituoso,
bem como a indefinição do fornecedor do produto em
resolver a pendência, configura, sem nenhuma sombra
de dúvida, excesso de prazo capaz de gerar angústia,
desgaste, frustração e decepção no consumidor. Além
disso, uma vez que o autor explicou que o produto adquirido seria utilizado para a melhoria da qualidade de vida
de sua família, em especial de seus filhos, que sofrem
com problemas alérgicos, e que não se apura dos autos
nenhum indício de esforço da empresa ré para solucionar
o impasse instaurado, os infortúnios oportunizados não
podem ser caracterizados como mero aborrecimento.
Nesse sentido, este eg. TJMG vem decidindo de
forma reiterada:
Apelação cível. Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Compra de mobiliário. Atraso na entrega. Mercadoria não entregue. Danos materiais procedentes. Danos
morais. Grande atraso injustificado. Excepcionalidade
comprovada. Valor condizente. Manutenção da sentença. Mero atraso na entrega de mercadorias pode não ser hábil
a provocar um dano moral indenizável, mas, sim, quando o
atraso é de quase um ano, ou seja, injustificado para uma
empresa do porte da ré, que possui filiais em todo o território nacional e, por isso, deve ser possuidora de um estoque
grande o suficiente para atender de forma mais célere os seus
clientes. Tal atraso demonstra descaso para com o consumidor
(Apelação Cível nº 1.0439.09.108016-8/001 - Rel. Des.
Alberto Henrique - 13ª Câmara Cível - DJ de 13.08.2010)
(grifamos).
Indenização. Consumidor. Dano moral. Televisão. Atraso na
entrega. Fornecedor. Responsabilidade. Indenização. Parâmetros. Honorários advocatícios. Condenação. - Provada a
ilicitude da conduta dos requeridos, que atrasaram injustificadamente na entrega de produtos ao consumidor, gerando-lhe
manifesto prejuízo, cabe ressarcimento pelos danos morais. De acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento e prestação de serviço respondem solidariamente
por eventuais danos causados ao consumidor. - A fixação
de danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para
que não haja enriquecimento indevido, mas também para
que o valor não seja irrisório. - Em ação condenatória, cujo
pedido tenha sido julgado procedente, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação,
devendo-se combinar as regras contidas nos §§ 3º e 4º do
82

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015

art. 20 do CPC. (Apelação Cível nº 1.0145.10.0338758/001 - Rel. Des. José Antônio Braga - 9ª Câmara Cível - DJ
de 09.08.2011) (grifamos).
Processual civil e civil. Apelação. Ação de restituição c/c indenização por danos morais. Solicitação de compra via internet.
Atraso na entrega e cancelamento do pedido. Dano material. Não verificação. Prova do pedido de reembolso do valor
cobrado junto à administradora de cartão de crédito. Dano
moral. Demora na rescisão do contrato e no estorno do
valor pago. Configuração. Valor da indenização. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso conhecido e provido em
parte. - Não há falar em indenização por danos materiais se
a ré comprovou que providenciou o pedido de reembolso da
quantia paga pelo autor junto à administradora de cartão de
crédito e o autor nem sequer fez prova de que tal estorno não
foi implementado. - O atraso na entrega do produto, de que
o autor necessitava para sua profissão, e a posterior rescisão
do contrato e devolução do preço ensejam o dano moral,
mormente se considerando o lapso de aproximadamente 7
(sete) meses para rescisão do contrato e estorno do valor
desembolsado pelo autor. - O valor da indenização por danos
morais deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso e com razoabilidade. - Recurso conhecido e
provido em parte (Apelação Cível nº 1.0145.11.0210146/001 - Rel.ª Des.ª Márcia De Paoli Balbino - 17ª Câmara
Cível - DJ de 29.03.2012) (grifamos).

Por conseguinte, a privação da utilização da mercadoria durante longo período, inclusive sem a devolução
do valor desembolsado, gera abalo moral ao consumidor
que a adquire, especialmente quando adimplente com
sua contraprestação.
Portanto, indubitável a existência do dano no caso
em tela, uma vez que o patrimônio imaterial do autor foi
atingido em decorrência da negligência da empresa ré.
Nesse diapasão, estando comprovados os
elementos caracterizadores da responsabilidade civil, é
de se considerar devida a obrigação de indenizar.
No que concerne ao quantum indenizatório, cumpre
esclarecer que, na ausência de dispositivo legal, a fixação
do valor da indenização deve ficar ao prudente arbítrio do
julgador da causa, que deve evitar aviltar o sofrimento do
lesado e onerar excessivamente o agente.
Na indenização pelo dano imaterial, paga-se pela
perda da autoestima, pela dor não física, mas interior,
pela tristeza impingida pelo ato lesivo e, no caso específico dos autos, paga-se pela frustração de desembolsar
certa quantia na expectativa de adquirir um produto de
grande utilidade para a família, e não poder usufruí-lo.
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 de que sejam impunemente 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, às suas afeições etc.

É importante enfatizar que, muito embora não haja
uma tarifação para as indenizações decorrentes de danos
morais, estas devem levar em conta três parâmetros
básicos, a saber: compensação da vítima, desestímulo ao
ofensor e exemplaridade para a sociedade.
Nesse viés, vale frisar que, apesar da controvérsia
doutrinária quanto ao cabimento, no ordenamento
pátrio, dos punitive damages - usualmente aceitos nos
Estados Unidos -, não se pode negar o aspecto pedagógico do montante indenizatório, que não apenas se presta
a compensar o sofrimento da vítima, mas também possui
o condão de impactar o ofensor, desestimulando-o de
praticar o mesmo ato contra outros consumidores.
Nesse diapasão, em face dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem perder de vista a
vedação ao enriquecimento indevido, tenho por bem
arbitrar o quantum indenizatório em importância equivalente a 10 vezes o valor pago pelo consumidor, o que
resulta em R$ 1.349,00.
Por fim, quanto à pretensão de obter o produto
adquirido, assiste direito ao recorrente, porque efetuou
o pagamento do preço justamente para receber o aspirador de pó.
Especificamente na situação em apreço, em que
o vício de quantidade foi total, já que o demandante
não recebeu parte alguma da mercadoria comprada,
observa-se que a Lei 8.078, de 11.09.1990, concede ao
consumidor a faculdade de escolher a solução que mais
lhe aprouver, a saber, i) a substituição do produto e ii)
a restituição imediata da quantia paga, nos termos do
art. 18, senão vejamos:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o
valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade,
com a indicações constantes do recipiente, da embalagem,
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor
exigir a substituição das partes viciadas.
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso;
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
III - o abatimento proporcional do preço.
[...] (grifamos).

É importante frisar que o requerente cuidou de
comprovar que, de fato, o produto adquirido constava em
estoque, porque, posteriormente à aquisição do autor, um
amigo deste também conseguiu efetuar a compra, ainda
que por um valor maior, conforme f. 24.
No entanto, mesmo que não seja possível entregar
exatamente o produto comprado pelo apelante, tendo

em vista que a falha foi da ré, que vendeu eletrodoméstico que não possuía condições de fornecer, compete-lhe
proceder à entrega de objeto equivalente, conforme o
próprio recorrente pede em sua peça de ingresso, à f. 8:
“que a empresa ré seja condenada a entregar ao autor
o aparelho da mesma marca, modelo igual ou superior
[...]”.
Por fim, em tendo o consumidor optado por satisfazer a sua pretensão por meio da entrega da coisa, a
ausência de pedido de restituição do importe pago não
compromete em nada a resolução do problema, afinal,
o que se vê é tão somente que o demandante optou por
meio diverso, o qual está, igualmente, previsto na legislação consumerista.
Assim, em face de todo o explanado, dou provimento ao recurso, para condenar a empresa apelada a
entregar ao apelante, no prazo de 15 dias o aspirador
de pó adquirido da marca Cônsul ou, se impossível, em
modelo superior, com a devida nota fiscal e garantia
estendida, sob pena de multa diária de R$50,00, limitada
a 30 dias-multa. Ademais, condeno a recorrida ao pagamento de R$1.349,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
uma vez que a relação havida entre as partes decorre de
contrato de compra e venda.
Diante da inversão da sucumbência, condeno a
apelada a arcar com as custas e com honorários advocatícios em favor do apelante, que advoga em causa
própria, no importe de 20% do valor da condenação.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARIZA DE MELO PORTO e ALBERTO
DINIZ JUNIOR.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Promessa de compra e venda de
imóvel - Rescisão contratual cumulada com
pedido de restituição de valores - Mora
do vendedor - Notificação premonitória Desnecessidade - Prescrição - Inocorrência Art. 205 do Código Civil - Incidência - Prazo
decenário para a pretensão
Ementa: Agravo de instrumento. Rescisão contratual
cumulada com pedido de restituição de valores. Promessa
de compra e venda de imóvel. Mora do vendedor. Notificação premonitória. Desnecessidade. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenário para exercício da pretensão.
Recurso desprovido.
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(destaque do autor) (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 7. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 54).

- Se existe termo contratual expresso para cumprimento de
obrigação, a mora decorre do próprio inadimplemento,
não se exigindo do comprador a notificação premonitória
a que alude o Decreto-lei nº 745/69.
- Prescreve em dez anos a pretensão de rescisão do
compromisso de compra e venda de imóvel, porque a lei
não fixou prazo menor.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0479.13.
006084-7/001 - Comarca de Passos - Agravante: Wacile
da Penha Mattar Farjalla Barbosa - Agravado: Eduardo
Eisenhower Soares Bueno - Interessado: Ronaldo Marcelo
da Silva - Relator: DES. AMORIM SIQUEIRA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Amorim
Siqueira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. AMORIM SIQUEIRA - Trata-se de agravo
de instrumento interposto por Wacile da Penha Mattar
Farjalla Barbosa contra a decisão de f. 82/83-TJ, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Comarca
de Passos, nos autos da “ação de rescisão contratual c/c
pedido de restituição de valores e indenização por danos
materiais e morais” que lhe move Eduardo Eisenhower
Soares Bueno.
A Magistrada a quo indeferiu a preliminar de
ausência de pressuposto processual quanto ao pedido
rescisório, já que a agravante não teria sido previamente
interpelada, não estando em mora. Afastou a alegação
de prescrição do direito à indenização por danos materiais e morais e, ainda, a alegação de ilegitimidade
passiva do corréu Ronaldo, pois este atuou como corretor
do negócio, intermediando-o.
Por fim, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de novembro de 2014, às 13h30min,
para a realização da prova oral requerida.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a Prolatora
da decisão hostilizada não agiu com o costumeiro acerto,
pois inolvidável a aplicação do art. 397, parágrafo único,
do Código Civil, ao caso em tela, para extinção prematura do feito, haja vista não ter sido notificada para constituição em mora.
Além disso, alega que o pedido de rescisão contratual e a restituição dos valores pagos para aquisição do
imóvel e demais despesas estão prescritos, conforme
disposto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Aduz,
ainda, que o pedido de restituição poderá gerar enriquecimento sem causa do agravado.
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Por fim, assevera que, diante dos fatos narrados,
restou claro o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo e seu provimento final, para que seja reformada a
decisão agravada.
Pela decisão de f. 96-TJ, o recurso foi recebido na
modalidade de instrumento, ocasião em que foi deferida
a gratuidade judiciária tão somente para fins de processamento deste recurso, a fim de não caracterizar supressão
de instância.
O efeito suspensivo foi indeferido, diante da inexistência de alegação ou demonstração do risco de prejuízo
grave ou de improvável reparação pela manutenção
da decisão agravada até o julgamento de mérito do
presente recurso.
Intimado o agravado para responder ao recurso,
vieram aos autos a contraminuta e os documentos de
f. 100/386-TJ.
Em síntese, alega o agravado que o recurso seria
deserto, isso porque posteriormente foi indeferida a
assistência judiciária ao agravante. Às f. 390/391-TJ e
393/394-TJ, junta cópia comprobatória.
Assevera que foi fixado prazo para entrega do
imóvel pela agravante, sendo desnecessária qualquer
notificação ou interpelação prévia de modo a constituí-la
em mora, sendo exigida apenas do promissário vendedor,
não do promissário comprador.
Quanto à prescrição, diz que deve ser aplicada a
regra prevista no art. 205 do CCB/2002.
Sendo a restituição dos valores desdobramento
lógico da rescisão do negócio jurídico, submeter-se-á ao
prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 CCB, e não
ao de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, incisos IV e
V, do mesmo diploma.
Junta jurisprudência e cópia integral dos
autos originários.
Decido.
Gratuidade judiciária.
Quanto à preliminar de deserção, tenho por bem
afastá-la, uma vez que deferido o benefício para fins do
processamento do presente agravo, diante da ausência
de apreciação a respeito, à época do recebimento do
recurso neste Tribunal, pelo Juízo a quo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Verifico que o mérito recursal se cinge à decisão
saneadora pela qual o Juízo a quo afastou as preliminares eriçadas pelo agravante por ocasião da apresentação de sua resposta.
Primeiramente, quanto à primeira preliminar aventada, baseada na suposta necessidade de interpelação
premonitória da promissária vendedora do imóvel para
constituição em mora, desmerece reparo a decisão
objurgada.
Argumenta a agravante que, nos termos do art. 397
do Código Civil, por se tratar de mora ex persona, deveria

Contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Rescisão. Notificação premonitória. Dispensa, no caso. - O
Decreto-lei nº 745/69 dispõe ser necessária a prévia interpelação judicial ou por intermédio do Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, para constituição em mora do promissário comprador, e não do promitente vendedor. Se o promis-

sário comprador é o autor da demanda, não há necessidade
daquela exigência. Recurso especial conhecido e provido
(REsp 206.767/RS, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 03.10.2000, DJ de 06.11.2000,
p. 200).

A propósito, decisões deste Tribunal e do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
Apelação cível. Compra e venda. Imóvel. Resolução. Ação
proposta pelo comprador. Notificação da vendedora.
Ausência de previsão legal. - O Decreto-lei nº 745/69 dispõe
ser necessária a prévia interpelação para constituição em mora
do promissário comprador, e não do promitente vendedor.
As demandas ajuizadas pelo promissário comprador independem de notificação do promitente vendedor em razão
da ausência de exigência legal. [...] (TJMG. Apelação Cível
1.0145.08.471659-9/001, Rel. Des. Rogério Medeiros, 14ª
Câmara Cível, julgamento em 11.02.2014, publicação da
súmula em 14.02.2014).
Apelação cível. Compromisso de compra e venda. Agravo
retido. Denunciação da lide. Incabimento. Decreto-lei
745/69. Notificação do promissário vendedor. Desnecessidade. Mora ex re. Imóvel loteado. Inaplicabilidade. Cláusula
de irrevogabilidade e irretratabilidade. Cláusula resolutiva.
Distinção. Outorga de escritura. Inadimplemento. Rescisão
do contrato. Cabimento. - [...] A finalidade da notificação
premonitória, imposta pelo art. 1º do Decreto-lei 745/1969,
é possibilitar ao promissário comprador a manutenção do
contrato, pela purga da mora, ou a discussão judicial dos
valores cobrados, no prazo de 15 (quinze) dias, razão pela
qual não se exige a notificação do promissário vendedor.
Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel
loteado, não há que se exigir a prévia interpelação prevista
no art. 1º do Decreto-lei nº 745/69, que remete ao comando
do art. 22 do Decreto-lei nº 58/37, que regula a promessa
de compra e venda de imóveis não loteados. A cláusula de
irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato não impede
a rescisão pela inadimplência, mas tão somente o arrependimento das partes pela realização do negócio. Não tendo o
promissário vendedor cumprido com a sua obrigação contratual de outorga da escritura do imóvel objeto do contrato, no
prazo assinalado, cabível a resolução deste (TJMG. Apelação
Cível 1.0024.05.874852-6/001, Rel. Des. Elias Camilo, 14ª
Câmara Cível, julgamento em 14.10.2008, publicação da
súmula em 25.11.2008).
Agravo de instrumento. [...] A comprovação da mora da
vendedora não constitui requisito essencial à propositura
da ação de adjudicação compulsória. [...] A constituição da
vendedora em mora não constitui requisito essencial à propositura da ação de adjudicação compulsória, uma vez que a
obrigação de outorga da escritura decorre diretamente do
pagamento do preço, de modo que a falta de prévia notificação judicial ou extrajudicial não retira do agravante o
interesse processual para a demanda ajuizada, cabendo ao
d. magistrado analisar o conjunto probatório existente nos
autos para proferir sua decisão. Decisão reformada. Recurso
provido (TJSP. AI: 21763103620148260000 SP 217631036.2014.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, data de
julgamento: 28.10.2014, 10ª Câmara de Direito Privado,
data de publicação: 30.10.2014).
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ter sido previamente notificada - pressuposto processual
que, descumprido, deveria ensejar a extinção da ação
sem resolução do mérito.
A pretensão formulada contra a agravante decorre
de liame obrigacional formalizado em “contrato particular
de compromisso de compra e venda com pacto irrevogável e irretratável”, visto às f. 30/32-TJ, em cuja cláusula quarta é estabelecido o prazo para que o agravado
tomasse posse do imóvel, nos seguintes termos:“Cláusula
Quarta: O promissário/comprador toma posse do imóvel
assim que liberar o imóvel da Rua Tenente Vasconcelos
nº 424, previsto para o mês de agosto de 2009”.
A leitura da petição inicial revela que a rescisão
decorre da alegação de infração contratual consistente
na recusa da ré, ora agravada, em conceder a posse
e a transferência do imóvel individualizado na cláusula
primeira (f. 30-TJ).
Está consignada às f. 18/19-TJ a argumentação do
agravado de que, mesmo depois de pago o valor ajustado e entregue o imóvel dado como parte do pagamento
(o da Rua Tenente Vasconcelos) à agravante - inclusive
mediante retomada do imóvel que estava alugado ao
Promotor de Justiça da comarca -, foi frustrado, primeiro,
quanto à concessão da posse do imóvel adquirido e, em
seguida, quanto à transferência deste, pela própria agravada, na presença de testemunhas.
A boa doutrina ensina que a mora ex re é aquela
que decorre do próprio fato do descumprimento da lei ou
contrato, independendo, portando, de prévia provocação
do devedor da obrigação para satisfazê-la, já que vale o
velho adágio dies interpellat pro homine, ou seja, o termo
interpela o credor quando houver vencimento determinado para o adimplemento da obrigação. Este é o tipo
de mora em questão, diante do prazo descrito na cláusula
quarta do contrato.
É de todo inaplicável, ainda, a invocada Súmula
76 do STJ, que remete às prescrições do Decreto-lei
nº 745/69.
Com efeito, este dispõe ser imprescindível a prévia
constituição em mora do promissário comprador, e não
do promissário vendedor, em negócios imobiliários.
A exigência de interpelação premonitória, nesse
caso, justifica-se pela relevância e interesse social de
que se reveste a negociação imobiliária, como meio de
dar concreção ao direito social à moradia, protegendo o
comprador de uma rescisão contratual drástica e potencialmente lesiva, ao conceder-lhe oportunidade de purgar
a mora, em nada referindo-se aos vendedores ou incorporadores. Confira-se, a respeito, o que disse o Superior
Tribunal de Justiça:

Agravo de instrumento. Ação de adjudicação compulsória.
Justiça gratuita. Decisão que determinou a juntada de contrato
de prestação de serviços advocatícios. Desnecessidade. Notificação prévia do promitente vendedor também desnecessária.
Citação válida que o constitui em mora, sobretudo quando há
resistência à pretensão do autor. Decisão reformada. Agravo
provido (TJSP. AI 21165332320148260000-SP, 211653323.2014.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, data
de julgamento: 10.10.2014, 2ª Câmara de Direito Privado).

Portanto, entende-se que a constituição em mora da
vendedora, ora recorrente, não constitui requisito essencial para propositura da ação em questão, bastando,
para tanto, a citação, ao menos da forma como se supõe
terem ocorrido os fatos, até aqui.
Referindo-me agora à arguição de prescrição do
pedido de restituição dos valores pagos no contrato
e dos pedidos de indenização, cumpre registrar, já de
início, que a pretensão nasce no momento em que o
direito é violado e disso tenha ciência o lesado, conforme
dispõe o art. 189 do Código Civil Brasileiro e preceitua
o conceito da actio nata, reconhecida pacificamente pela
jurisprudência.
Na hipótese em exame, afirmou o agravado, à
f. 18-TJ (p. 10 dos autos originários), ter tomado ciência
em 26.09.2009, por informações da agravante, de que
o imóvel vendido não estava em processo de inventário,
não poderia ser inventariado nem vendido, em decorrência das dívidas deixadas por seu finado marido.
Até prova em contrário, essa data é que deve ser
considerada como o momento em que o agravado teve
frustrada a pretensão de posse e transferência do imóvel
negociado, contando-se, a partir daí, eventual prescrição.
Melhor sorte não assiste ao agravante quando assevera ser aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos.
Sendo eles decorrentes da rescisão contratual que se busca em juízo, acessórios que são, devem
seguir a sorte do pedido principal, que é de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel e
seus consectários.
Cabe ressaltar que a hipótese concreta não se
amolda a nenhuma das hipóteses específicas preceituadas
no art. 206 do Código Civil, enquadrando-se, por óbvio,
na hipótese da prescrição ordinária de dez anos, prevista
no art. 205 do mesmo dispositivo. Esse, aliás, o massivo
entendimento consubstanciado nos seguintes julgados:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Prescrição. Não
ocorrência. [...] Adimplemento substancial. Inocorrência.
Resolução. Indenização por benfeitorias. Possibilidade.
Sentença reformada. 1) Tratando-se de ação de rescisão de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o prazo
prescricional para a sua rescisão é de 10 anos conforme
previsão do art. 205 do Código Civil de 2002, a contar
da entrada em vigor do novo Código. [...] 4) Consoante
o disposto no art. 475 do Código Civil de 2002, a parte
lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do
contrato. [...] 8) Constatando-se a existência do contrato de
compra e venda do imóvel e a inadimplência do comprador,
deve ser julgado procedente o pedido de rescisão contra86
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tual (TJMG. Apelação Cível nº 1.0382.10.015071-5/001,
Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, julgamento em
11.09.2014, publicação em 18.09.2014).
Apelação cível. Direito processual civil e civil. Ação ordinária.
Contrato de compra e venda de imóvel. Rescisão por inadimplemento. Prescrição. Adimplemento substancial. Prejudicial
de mérito rejeitada. Recurso provido. - Prescreve em dez anos
a pretensão de rescisão do compromisso de compra e venda
de imóvel, porque a lei não fixou prazo menor. [...] (TJMG.
Apelação Cível nº 1.0148.10.001975-8/001, Rel. Des.
José Flávio de Almeida, 12ª Câmara Cível, julgamento em
1º.10.2014, publicação da súmula em 13.10.2014).
Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c restituição das parcelas e indenização. Prescrição. Art. 205 do
CCB/2002. Aplicação. Ajuizamento da ação antes o termo
final do prazo prescricional decenário. Prescrição afastada. Mérito. Promessa de compra e venda de imóvel [...].
- A pretensão formulada na inicial, de devolução das quantias pagas em razão do contrato de promessa de compra e
venda de imóvel que se pretende rescindir nesta ação não é,
a rigor, de ressarcimento. Tampouco de reparação civil, mas
de inegável cobrança, razão pela qual não se pode aplicar o
prazo trienal estabelecido pelo art. 206, § 3º, do CCB/2002,
mas, sim, aquele previsto no seu art. 205, de 10 anos. [...]
Recurso provido (TJMG. Apelação Cível 1.0024.07.4298167/005, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, 17ª Câmara
Cível, julgamento em 30.10.2014, publicação da súmula em
11.11.2014).

Nessa toada, desmerece a decisão agravada qualquer reparo, razão pela qual nego provimento ao recurso.
Custas, pela agravante.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOSÉ ARTHUR FILHO e MÁRCIO IDALMO
SANTOS MIRANDA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Alienação fiduciária - Ação de busca e
apreensão - Liminar - Ajuizamento de
ação revisional do contrato - Discussão de
abusividades de cláusulas - Descaracterização
da mora - Não ocorrência
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Alienação
fiduciária. Ação de busca e apreensão. Liminar. Ajuizamento de ação revisional do contrato. Discussão de
abusividades de cláusulas. Descaracterização da mora.
Não ocorrência.
- O ajuizamento da ação revisional de contrato, com
garantia de alienação fiduciária, não possui o condão de
desqualificar a mora, não havendo, portanto, que se falar
em suspensão da ação de busca e apreensão.

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 DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.
Belo Horizonte, 17 de março de 2015. - Luiz Artur
Hilário - Relator.
Notas taquigráficas
DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO - Trata-se de agravo de
instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Itaucard S.A. contra a decisão de 1º
grau proferida à f. 53-TJ dos autos da ação de busca e
apreensão com pedido liminar, que move em desfavor de
Humberto Silva, ora agravado, em que o Il. magistrado
suspendeu o processo até o deslinde da ação de revisão
contratual conexa.
Inconformado com o pronunciamento do Magistrado singular, o agravante interpôs o presente recurso,
sustentando, em síntese, a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão, visto que o ajuizamento da ação de revisão de contrato bancário garantido por alienação fiduciária não é suficiente à suspensão
procedida, por não elidir a mora, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, em
sua Súmula 380. Ressalta que o depósito dos valores
considerados devidos na ação revisional não afasta a
mora e não tem o condão de afetar a ação de busca e
apreensão. Teceu considerações legais e jurisprudenciais
em abono à sua tese, pugnou pela concessão de efeito
suspensivo e, ao final, pelo provimento do apelo.
A suspensividade ativa vindicada restou deferida
pela decisão de f. 218-v.-TJ, pelas razões ali expostas.
Informações da Magistrada primeva prestadas à
f. 225-TJ.
Sem contraminuta, consoante certificado à f. 226-TJ.
Presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade, conheço do recurso.
Como se extrai, pretende o agravante a reforma da
decisão que deferiu o pedido de suspensão da ação de
busca e apreensão.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre registrar que o meu entendimento sobre a discussão era no sentido de que seria
possível a suspensão da ação de busca e apreensão, com
o consequente sobrestamento da liminar, em razão do
ajuizamento de ação de revisão do contrato respectivo.
Ocorre, todavia, que após o julgamento do REsp
1.093.501, pela 4ª Turma, do Colendo STJ, passei
a me alinhar ao entendimento daquela eg. Corte

Superior, responsável pela interpretação da legislação infraconstitucional.
Assim, com a devida vênia e diante das razões
acima alinhavadas, entendo que não há que se falar em
suspensão da ação de busca e apreensão, em razão do
ajuizamento de ação revisional de contrato, ainda que
anteriormente, eis que a desconstituição da mora, necessária à obtenção da liminar de busca e apreensão, não
ocorre pelo simples ajuizamento da ação de revisão
contratual, notadamente em havendo inadimplemento
contratual.
Ressalte-se, ademais, que, no mais das vezes, o
deferimento de liminar de busca e apreensão decorre da
mora do contratante, que deixa de adimplir o contrato
de financiamento para a aquisição de veículo automotor,
com garantia de alienação fiduciária, se observados
os demais requisitos estabelecidos no art. 2º, § 2º, c/c
art. 3º do Decreto-lei 911/69.
As alegadas abusividades eventualmente reconhecidas na ação de revisão contratual, de fato, não possuem
o condão de desqualificar a mora da agravante, quando
regularmente constituída.
Nesse sentido, o julgado do colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Medida liminar.
Constituição em mora do devedor. Decreto-lei nº 911/69. 1 A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão
decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de
alienação fiduciária está condicionada tão só à mora do
devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada
expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos
ou pelo protesto do título, critério do credor (art. 2º, § 2º, do
Decreto-lei n. 911/69). 2 - A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da
ação de busca e apreensão, porquanto não há conexão entre
as ações nem prejudicialidade externa. 3 - Recurso especial
provido (Superior Tribunal de Justiça, Resp 1.093.501, 4ª
Turma, Relator: Min. João Otávio de Noronha).

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Interposição de ação de revisão contratual. Suspensão. Indeferimento. - O ajuizamento da ação de revisão contratual não
obsta o prosseguimento da busca e apreensão fundada na
mesma avença. - O deferimento da liminar na ação de busca
e apreensão está condicionado apenas à comprovação da
mora do devedor (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Agravo
de Instrumento nº 1.0525.10.011943-3/001, Relator: Des.
Antônio de Pádua).
Agravo de instrumento. Ação revisional. Tutela antecipada.
Prova inequívoca. Ausência. Inscrição nos órgãos de proteção
ao crédito. Possibilidade. Pedido de suspensão da ação de
busca e apreensão. Indeferimento. - O devedor que ajuizou
ação revisional, contestando a existência integral ou parcial
da dívida, somente pode ter afastada a negativação do
seu nome nos cadastros de inadimplentes, caso deposite o
valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do juiz, bem como demonstre que a irresignação contra a cobrança indevida, funda-se, na fumaça do
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AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.
14.007348-8/001 - Comarca de Uberlândia - Agravante:
Banco Itaucard S.A. - Agravado: Humberto Silva - Relator:
DES. LUIZ ARTHUR HILÁRIO

bom direito. - O ajuizamento da ação revisional de contrato
não pode obstar o direito de ação do credor de reaver a
posse direta sobre o bem dado em garantia em contrato de
alienação fiduciária, sobretudo se existe, de fato, a dívida
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Agravo de Instrumento
nº 1.0024.08.938122-2/001, Relator: Des. Lucas Pereira).

A propósito, permito-me transcrever, em razão da
oportunidade, trecho do voto do eminente Ministro João
Otávio de Noronha, REsp 1.093.501:
Dessa forma, comprovada a mora do devedor fiduciante
mediante notificação, a liminar de busca e apreensão era de
ser concedida.
Ainda que assim não fosse, cumpre observar que não há
conexão nem prejudicialidade externa entre a ação de busca
e apreensão e a revisional, porquanto são ações independentes e autônomas.
Na ação de busca e apreensão, o descumprimento do pacto
adjeto de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial do
devedor fiduciante em seu endereço, por carta ou protesto,
através do Cartório de Títulos e Documentos, nos termos
do DL 911/69, autoriza o magistrado a deferir a liminar de
busca e apreensão. O mutuário, por seu turno, poderá pagar
a dívida existente ou opor uma das seguintes defesas, quais
sejam, a prova de que o débito exigido não tem suporte no
contrato firmado ou que já está devidamente quitado.
Já no deslinde da ação revisional, o Judiciário poderá determinar possíveis ajustes nas cláusulas contratuais pactuadas
sem que tal providência implique abusividade. Com efeito,
a abusividade da taxa de juros, cuja constatação teria o
efeito de induzir sua ilegalidade, deve ser comprovada, sendo
certo que o fato tão-só de os juros terem excedido o limite
de 12% ao ano não determina abusividade. Sobre o tema, é
entendimento assente na Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça que a alteração da taxa de juros
pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado. Nesse sentido,
vejam-se estes julgados: AgRg no REsp n. 647.326/MG, Rel.
Ministro Hélio Quaglia, DJ de 10.12.2007; AgRg no REsp
n. 935.231/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de
29.10.2007; e AgRg no REsp n. 682.638/MG, Rel. Ministro
Jorge Scartezzini, DJ de 19.12.2005.
Com essas considerações, tenho que não pode prevalecer
a tese de que a probabilidade da existência de cláusulas
abusivas no contrato bancário com garantia em alienação
fiduciária tenha o condão de desqualificar a mora debendi já
constituída pela notificação válida e determinar o sobrestamento do curso da ação de busca e apreensão, esvaziando o
instituto legal do Decreto-Lei n. 911/69.

Assim, conclui-se que a discussão das cláusulas
constantes de contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária em ação revisional não importa em
sobrestamento da ação de busca e apreensão, razão pela
qual deve ser dado provimento ao recurso, determinando
o prosseguimento do feito.
Em conclusão e à vista do exposto, dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de determinar o regular
prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada
pelo agravante em face do agravado.
Custas recursais, pelo agravado, observando-se, em
sendo o caso, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.
88
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Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA e
AMORIM SIQUEIRA.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

...

Ação cominatória - Sistema individual
de captação e bombeamento de água Desligamento - Necessidade - Recursos hídricos Área de grande demanda - Conflitos - Outorga
coletiva - Associação de usuários - Conveniência Meio ambiente - Interesse coletivo - Prevalência
Ementa: Agravo de instrumento. Ação cominatória.
Outorga coletiva para captação de recursos hídricos.
Proteção ao meio ambiente. Interesse coletivo. Recurso
não provido.
- Sendo a bacia hidrográfica do Ribeirão Pavões uma
área de grande demanda de recursos hídricos, considerada pelo IGAM área de conflito, a regularização dos
usuários deve ocorrer por meio de outorga coletiva.
- Nos termos do art. 225 da Constituição da República,
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0481.14.
007394-3/001 - Comarca de Patrocínio - Agravantes:
Cláudio Antônio Borin, Ana Cláudia Borin e outro Agravada: Associação dos Usuários das Águas do
Ribeirão Pavões e Regiões Atribuição da Parte em Branco
- AUAPA - 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 NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 4 de março de 2015. - José Flávio
de Almeida - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Ana Cláudia Borin
e Cláudio Antônio Borin interpõem agravo de instrumento
contra decisão de f. 25/26-TJ, que deferiu antecipação
de tutela para determinar que seja lacrado o ponto de
captação de água junto ao Ribeirão Pavões, por eles utilizado, nos autos da ação cominatória de cumprimento de

rios a regularização da captação de águas por meio de
outorga coletiva, conforme consta da declaração emitida
pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas (f. 79-TJ).
Pela Portaria nº 02935/2012, de 11.09.2012, o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM autorizou
o direito de uso de águas públicas estaduais à Associação
dos Usuários das Águas do Ribeirão Pavões e Região AUAPA, nos seguintes termos:
Portaria nº 02935/2012 de 11/09/2012. Autorização de
direito de uso de águas públicas estaduais. Prc.00183/2011.
Outorgante/Autorizante: Instituto Mineiro de Gestão das
Águas. Outorgada/Autorizatária: Associação dos Usuários
das Águas do Ribeirão Pavões e Região - AUAPA. CPFs e
CNPJs: Vide Quadro Anexo. Curso d’água: Ribeirão Pavões
e seus Afluentes. Bacia Hidrográfica: Rio Araguari. UPGRH:
Região Hidrográfica do Rio Paranaíba. Ponto de captação:
Lat. Vide Quadro Anexo S e Long. Vide Quadro Anexo W.
Vazão outorgada em barramento já existentes 12 e a serem
construídos 02 com volume acumulado de 3.006.009,0 m³
e área inundada de 61,431 ha (l/s): Vide Quadro Anexo.
Finalidade: Abastecimento público, irrigação de uma área
total de 2.615,0 ha e lançamento de efluentes, com o tempo
de captação vide quadro anexo. Prazo: 05 (cinco) anos, a
contar do dia 12/09/2012, com possibilidade de renovação,
na forma regulamentar. Município: Patrocínio. Obrigação do
Outorgada/Autorizatária: Respeitar as normas do Código de
Águas e Legislação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos,
bem como cumprir integralmente as condicionantes descritas
na portaria. Diretora-Geral - Cleide Izabel Pedrosa de Melo.
(Publicação de Processo Deferido - 12/09/2012.)

O manual técnico e administrativo de outorga de
direito de uso de recursos hídricos no Estado de Minas
Gerais assim dispõe:
São passíveis de outorga todos os usos que alterem o regime,
a quantidade ou a qualidade da água existente em um curso
de água, excetuando-se os usos considerados insignificantes,
que são, entretanto, passíveis de cadastramento junto à autoridade outorgante. (disponível em http://www.igam.mg.gov.
br/images/stories/outorga/manual/manual-de-outorga.pdf).

Após a realização do balanço hídrico na região e
verificada a possibilidade de extração de água será verificada a finalidade a que se destinam as águas captadas
quanto à racionalidade. Percebe-se, pois, a importância
da referida outorga para a região em questão, que
possuiu grande demanda de usos de recursos hídricos,
devendo ser captados com cautela e observância aos
critérios legais.
Conforme salientado pela ilustre Procuradora
de Justiça:
[...] com a outorga são fixadas as condições e os limites para o
exercício da atividade potencialmente causadora de prejuízos
ao meio ambiente. Garante-se, inclusive, a realização de um
estudo para definir a real necessidade de cada membro associado em relação à efetiva possibilidade de exploração das
águas do curso d’água, de modo que a todos seja propiciado
o justo fracionamento para as atividades agrícolas e não agrícolas pertinentes. Permite-se, inclusive, o controle fiscalizatório sobre as atividades desenvolvidas pelo proprietário, para
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obrigação negativa ajuizada por Associação dos Usuários
das Águas do Ribeirão Pavões e Região - AUAPA.
Alegam que a manutenção da decisão agravada
“com o desligamento e lacre do sistema de bombeamento e captação de água por irrigação e para o próprio
consumo doméstico da propriedade, sem a observância,
no mínimo, do prazo de 30 dias concedidos aos agravantes na própria liminar que antecipou os efeitos da
tutela, além de implicar de um lado total violação de
direitos e garantias fundamentais dos agravantes [...]; de
outro, causou-lhe enormes prejuízos financeiros de toda
ordem” (f. 14-TJ). Defendem que o rompimento do lacre
de captação de água “não implicará em prejuízo de qualquer ordem para quem quer que seja ou no desabastecimento de um único usuário sequer da água captada
na bacia hidrográfica em questão” (f. 14-TJ). Pedem a
reforma da decisão agravada.
Indeferido o pedido para atribuir efeito suspensivo
ao recurso (f. 156-TJ).
O MM. Juiz de Direito informou o cumprimento do
disposto no art. 526 do Código de Processo Civil e a
manutenção da decisão agravada (f. 162-TJ).
A agravada alega que, “por se tratar de uma
área onde são vários os demandantes ao uso da água
para fins de irrigação, foi criada a associação, visando
defender os interesses dos conflitantes e ainda compatibilizar o enquadramento de cada membro aos rigores
da legislação ambiental pertinente” (f.167-TJ). Pontua
que: “os agravantes sem a outorga desde meados do
ano de 2009 continuaram usufruindo das águas sem
qualquer intervenção” (f. 168-TJ). Consigna que: “basta
qualquer cidadão ser associado e assim após análise e
estudo prévio, ingressar no rol dos outorgados a tal benefício. Porém, os agravantes cientes e conhecedores de
tal condicionante, optaram pela contínua prática ilegítima, transpassando o interesse coletivo com a vontade
particular” (f. 168-TJ). Pontua que: “os investimentos realizados na lavoura, ocorreram com a ciência dos mesmos
da ausência de autorização do órgão ambiental para irrigação na propriedade, ante a falta de outorga para o
uso de água” (f. 172-TJ). Pede seja negado o provimento
ao agravo.
A Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e
Coletivos, em bem elaborado parecer subscrito pela Dr.ª
Mônica Fiorentino, opina pelo não provimento do agravo
de instrumento (f. 177/179-TJ).
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar que seja lacrado o ponto de captação de água dos
requeridos junto ao Ribeirão Pavões, até que seja expedida uma nova outorga pelo órgão ambiental.
A bacia hidrográfica do Ribeirão Pavões possui uma
grande demanda de uso de recursos hídricos superficiais,
configurando uma situação de conflito, e impõe aos usuá-

fazer com que não haja alteração adversa das características
do meio ambiente ou que os impactos ambientais, acaso existentes, permaneçam dentro dos padrões fixados (f. 179-TJ).

Imóvel - Desmembramento Averbação - Dúvida - Área de preservação
permanente (APP) - Impossibilidade Art. 3º, parágrafo único, da Lei 6.766/79

Permissa venia, adoto os demais fundamentos do
parecer da Procuradoria de Justiça para decidir.
No caso, pelas próprias declarações dos agravantes, restou evidente a ausência do deferimento da
outorga coletiva, quando afirmaram nos autos:

Ementa: Apelação cível. Suscitação de dúvida. Imóvel.
Desmembramento. Área de preservação permanente. Art.
3º, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79. Impossibilidade.

Admitindo-se que os agravantes estejam ilegais porque continuam usufruindo das águas captadas do Ribeirão Pavões sem
a necessária outorga coletiva, é certo, e não se discute, que
essa situação vem se arrastando desde meados de 2009 por
culpa exclusiva da Associação agravada (f. 14-TJ).

- Estando o imóvel localizado em área de preservação
permanente - APP, aplicável o disposto no art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79, não se mostrando
possível a averbação do desmembramento pretendido.

Assim, como a questão controvertida envolve direito
ao meio ambiente, o interesse coletivo deve prevalecer,
bem como deve ser observado o artigo 225 da Constituição da República, pelo qual

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0261.13.007648-0/001 Comarca de Formiga - Apelantes: Natália de Oliveira
Cardoso, Maria Aparecida de Oliveira Cardoso e outro
- Relatora: DES.ª ANA PAULA CAIXETA

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.

A Carta Constitucional atribuiu ao Poder Público e
à coletividade o dever de preservação do meio ambiente.
Em que pese possa a falta de captação da água
do Ribeirão Pavões ter ocasionado prejuízos na lavoura
de milho dos agravantes “por ter faltado irrigações às
vésperas da colheita [...], bem como para o abastecimento geral da água para consumo da propriedade”
(f. 18-TJ), tal fato é consequência da falta de outorga
coletiva e da situação irregular da agravante perante a
Associação agravada, situação de inteira responsabilidade dos agravantes que têm negligenciado a obrigação
de atender às formalidades legais. E, conforme já ressaltado, o interesse coletivo deve prevalecer.
Diante do exposto e ainda pelos fundamentos do
parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dr.ª Mônica
Fiorentino, com base no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 131 do Código de Processo Civil,
nego provimento ao recurso.
Condeno os agravantes ao pagamento das
custas recursais.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARIA LUIZA SANTANA ASSUNÇÃO (Juíza de
Direito convocada) e ANACLETO RODRIGUES (Juiz de
Direito convocado).
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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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, 26 de fevereiro de 2015. - Ana
Paula Caixeta - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª ANA PAULA CAIXETA - Cuida-se de apelação
cível interposta contra a sentença de f. 49/53, proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca
de Formiga, Dr. Paulo César Augusto de Oliveira Lima,
que, nos autos do “procedimento de dúvida” suscitado pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da
mesma comarca, relativamente a requerimento formulado por Natália de Oliveira Cardoso e Maria Aparecida de Oliveira Cardoso, julgou procedente a dúvida,
indeferindo o desmembramento do terreno inscrito sob a
matrícula de nº 39.762.
Inconformadas, as apelantes, em suas razões recursais, aduziram, em síntese, que o provimento do recurso
é medida que se impõe, haja vista que o desmembramento pleiteado não trará nenhum prejuízo para o meio
ambiente, visto que se trata de área antrópica consolidada; que os documentos de f. 41/42 fazem prova de
que o loteamento onde se encontra o imóvel que se
pretende desmembrar foi implantado e aprovado pelo
Município de Formiga em 26.12.1989, quando foi designado como sendo os lotes 13 e 14 da quadra W, com
área de 300 m2 e 549,31 m2, conforme demonstra o
documento de f. 41; que, aprovado o loteamento, este foi
enviado ao Cartório do Registro de Imóveis de Formiga,
que promoveu o registro; que, em 14.02.1997, através

Intervindo no feito, o ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Nelson Rosenvald, opinou pelo desprovimento do
recurso (f. 48/50).
Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A controvérsia dos autos consiste na verificação
da regularidade da recusa manifestada pelo Oficial do
Registro de Imóveis da Comarca de Formiga de averbação de desmembramento do imóvel matriculado sob
o nº 39.762.
Do exame atento dos autos, vê-se que não há divergência quanto ao fato de o imóvel estar localizado em
área de preservação permanente - APP.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no
art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.766/79 - que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências -, não se mostrando possível a averbação do
desmembramento pretendido. Confira-se:
Art. 3º [...]
Parágrafo único. Não será permitido o parcelamento do solo:
I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes
de tomadas as providências para assegurar o escoamento
das águas;
Il - em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo
à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30%
(trinta por cento), salvo se atendidas exigências específicas
das autoridades competentes;
IV - em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;
V - em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde
a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a
sua correção.

Embora as apelantes tenham invocado a aplicação
do disposto no art. 11 da Lei nº 14.309/02, no sentido
de que o imóvel se encontra em área de ocupação antrópica consolidada, esta questão não pode ser examinada
na via estreita do procedimento de dúvida, demandando
ação própria para tal fim.
Logo, revela-se procedente a dúvida suscitada pelo
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Formiga, devendo ser mantida na íntegra a sentença
vergastada, a qual se baseou no judicioso parecer proferido pela digna Promotora de Justiça, Dra. Luciana
Imaculada de Paula (f. 27/34).
Com essas considerações, nego provimento ao
recurso.
Custas recursais, na forma da lei.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES RENATO DRESCH e DÁRCIO LOPARDI MENDES.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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da escritura pública de compra e venda, adquiriram o
imóvel e, quando apresentaram a escritura ao cartório,
receberam a matrícula de nº 32.312, conforme certidão
de f. 19; que edificaram uma casa de morada; que, em
26.07.2007, pleitearam junto ao Município de Formiga a
unificação da área dos lotes de nos 13 e 14 da quadra W,
o que foi aprovado e apresentado no Cartório do Registro
de Imóveis para o respectivo registro, resultando na abertura da matrícula de nº 39.762.
Defenderam que o desmembramento foi aprovado
pelo Município de Formiga em data de 21.06.2012, com
revalidação em 19.04.2013, e apresentado no cartório
em 23.04.2013, protocolo nº 116812, não sendo verdadeira a assertiva constante da v. sentença recorrida; que,
demonstrado o equívoco cometido pelo Julgador, a
certidão de f. 78, expedida pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Coordenação e Regulação Urbana, após
vistoriar o imóvel, para fins de instruir o pedido de desmembramento; que o Município de Formiga não apenas teve
conhecimento do desmembramento, mas emitiu autorização, aprovando o pedido de desmembramento.
Sustentaram que o imóvel se localiza em área de
preservação permanente, mas em área antrópica consolidada, tendo o loteamento ocorrido de forma regular,
implementado antes de 2002, com autorização e aprovação do Município; que o que caracteriza a ocupação
antrópica não é só a existência de edificação, mas a
utilização do imóvel pelo seu proprietário, podendo a
ocupação ocorrer de várias formas, como, por exemplo,
com o plantio de hortaliças, frutas, ou simplesmente
pelo fato de ter sido loteado, de forma que possa ser
usado para fins de habitação; que imóvel se encontra
totalmente cercado, desde a sua aquisição, no ano de
1997, inclusive na confrontação com o córrego; que a
Lei nº 14.309/02, em seu art. 11, determinou que fosse
respeitada a ocupação antrópica consolidada; que há
ocupação antrópica no imóvel; que o laudo ambiental
da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental afirmou
a possibilidade de ser deferido e aprovado o desmembramento; que a 8ª Câmara Cível deste Tribunal determinou fossem respeitadas as ocupações antrópicas anteriores a 2002; que, no caso, o loteamento foi aprovado em 1989 e o imóvel foi adquirido em 1997; que
têm o direito ao desmembramento, porque a área que
pretendem desmembrar era constituída por dois lotes e só
foram unificados por exigência formal e, com o desmembramento, voltarão ao statu quo ante, havendo apenas
acréscimo de área no lote 131, antigo lote 13, e diminuição de área no lote 141, antigo 14, justamente para
que a benfeitoria edificada permaneça no lote 13.
Requereu, por fim, a reforma da sentença.
Sem contrarrazões.

Doação de bem imóvel municipal Encargos - Descumprimento - Donatário - Mora Constituição - Reconhecimento - Interpelação
judicial - Necessidade
Ementa: Apelação. Ação de reversão de doação de bem
imóvel. Cláusula de reversão. Pretensão declaratória.
Inexistência de constituição do donatário em mora.
- Inexiste interesse de agir por parte da Municipalidade
no sentido de obter o provimento jurisdicional de declaração de nulidade da doação, quando não precedido de
notificação ao donatário quanto ao descumprimento do
encargo a que era obrigado.
- A mora do donatário favorecido com encargo apenas
pode ser reconhecida por intermédio de interpelação
judicial, não havendo possibilidade de produção automática de seus efeitos, visto que há de ser conferida ao
beneficiário da doação a possibilidade de se manifestar
quanto ao alegado descumprimento.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0693.14.008255-5/001 Comarca de Três Corações - Apelante: Município de
Três Corações - Apelado: Strau - Serviços de Transportes
Urgentes Ltda. - Relator: DES. MOACYR LOBATO
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, DE OFÍCIO,
SUSCITAR PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Moacyr
Lobato - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MOACYR LOBATO - Trata-se de apelação
interposta pelo Município de Três Corações em face da
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca
de Três Corações, que, nos autos da “ação de reversão
de doação de bem imóvel” ajuizada em face de Strau
- Serviços de Transportes Urgentes Ltda., reconheceu
a prescrição e julgou extinto o feito sem resolução de
mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.
Em suas razões recursais (f. 35/39), sustenta o
recorrente que busca com a presente ação, em verdade,
a declaração de reversão que já ocorrera, tendo em vista
que, consolidado o descumprimento do encargo relativo
à doação do bem imóvel descrito nos autos, automaticamente ocorre a reversão da doação realizada em favor
do recorrido.
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Aduz que as ações declaratórias são imprescritíveis,
visto que apenas pretende o reconhecimento de situação
jurídica já consolidada.
Ao final, requer a anulação da sentença com o
consequente deferimento do pedido liminar de imissão
na posse, bem como a declaração de imprescritibilidade
da presente demanda.
Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestou-se o representante do Ministério
Público pelo provimento do recurso, com o cancelamento
do registro imobiliário, revertendo-se, assim, a propriedade do bem imóvel ao Município recorrente.
Recurso próprio e tempestivo, ausente de preparo,
em razão da isenção legal.
Sem contrarrazões, uma vez que não formada a
relação processual.
Sem preliminares.
Decido.
Preliminar de ofício - Ausência de interesse de agir.
Pretende o Município recorrente, por intermédio da
presente ação, reverter a doação do bem imóvel discriminado à f. 09, realizada em favor da ré em razão de determinação decorrente de lei municipal.
Para tanto, sustenta que o beneficiário não cumpriu
os encargos previstos no art. 3º da Lei Municipal
nº 2.176/92, que estabelecia expressamente os encargos
a serem cumpridos pelo donatário.
Sustenta a Municipalidade que o referido encargo
não teria sido cumprido, uma vez que estabelecido prazo
de dois anos a partir da escritura datada de 29.04.1992
para que o donatário realizasse as obras de construção a
que era obrigado em razão do decreto.
Inicialmente, cumpre destacar que a doação de
bem imóvel com encargo impõe a possibilidade de reconhecimento de descumprimento do encargo determinado, o que enseja nulidade da doação.
Contudo, o reconhecimento da nulidade da doação,
por descumprimento do encargo, demanda interpelação
judicial ou extrajudicial por parte do doador, no sentido
de pretender que o donatário demonstre haver cumprido
ou não o encargo.
Sobre o tema, vale citar Carlos Roberto Gonçalves:
A expressão revogação, utilizada pelo legislador, é inadequada, porque ocorre, na verdade, anulação, rescisão
ou resolução. E, diversamente do que sucede no caso do
mandato, não se opera pela simples vontade do doador, mas
somente se houver ‘ingratidão do donatário’ ou ‘inexecução
do encargo’, feita a prova em juízo pelo doador. Na última
hipótese, é necessário que o donatário tenha incorrido ‘em
mora’ (CC, art. 562).

Se o doador fixa prazo para o cumprimento do
encargo, a mora se dá, automaticamente, pelo seu
vencimento. Não havendo termo, começa ela desde a
“interpelação judicial ou extrajudicial” (art. 397 e parágrafo único), devendo ser fixado prazo razoável para a
sua execução. Só depois de esgotado este, ou o fixado

Art. 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução
do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo
prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para
que cumpra a obrigação assumida.

Assim, a mora do donatário apenas pode ser reconhecida por intermédio de interpelação judicial, não
havendo possibilidade de produção automática de seus
efeitos, visto que há de ser conferida ao beneficiário
da doação a possibilidade de se manifestar quanto ao
alegado descumprimento do encargo.
Nesse sentido, inexiste interesse de agir por parte da
Municipalidade no sentido de obter o provimento jurisdicional de declaração de nulidade da doação, quando
não precedido de notificação ao donatário quanto ao
descumprimento do encargo.
Na espécie, a mora não se constitui ex re (ante o
mero descumprimento), sendo necessário que o autor/
doador constitua o donatário em mora, concedendo-lhe
prazo suficiente para demonstrar haver cumprido ou não
o encargo.
Não obstante os documentos juntados com a inicial,
não cuidou o Município autor/apelante de demonstrar
que o encargo não fora cumprido, bem como não há
nos autos prova de constituição da ré/apelada em mora
quanto às obrigações decorrentes do encargo, expressamente consignado na lei que estabeleceu a doação do
imóvel em comento, razão pela qual entendo que inexiste
interesse de agir por parte do recorrente em modificar a
extinção do feito sem resolução de mérito.
Mediante tais considerações, de ofício suscito preliminar de ausência de interesse de agir e, em conse-

quência, extingo o feito sem resolução de mérito, nos
termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil.
Custas recursais, pelo apelante, isento na forma da
lei. Prejudicado o recurso voluntário.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES
LUÍS
CARLOS
GAMBOGI
e
BARROS LEVENHAGEN.
Súmula - DE OFÍCIO, SUSCITARAM PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIRAM
O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PREJUDICADO
O RECURSO VOLUNTÁRIO.

...

Precatório - Impugnação ao cumprimento
de sentença - Recebimento de valor
incontroverso - Saldo remanescente - Juros
e correção monetária - Execução posterior Possibilidade - Ausência de violação ao § 8º
do art. 100 da CF/88
Ementa: Apelação cível. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Recebimento de valor incontroverso via precatório. Execução posterior do saldo remanescente. Juros e
correção monetária. Possibilidade. Ausência de violação
ao § 8º do art. 100 da CF/88.
- Sendo diverso daquele fixado na sentença o valor autorizado pelo INSS para pagamento via precatório, por
ausência de incidência de juros e correção monetária até
a data do encaminhamento de “autorização de pagamento” ao Tribunal de Justiça, a execução do saldo remanescente é medida que se impõe e a expedição de precatório para a devida quitação não se enquadra na hipótese do § 8º do art. 100 da CF/88, inexistindo violação a
tal dispositivo constitucional.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.94.011083-3/001 Comarca de Governador Valadares - Apelante: Vitalino
Lopes - Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social - Relatora: DES.ª APARECIDA GROSSI
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Aparecida Grossi - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª APARECIDA GROSSI - Trata-se de recurso de
apelação interposto por Vitalino Lopes contra a sentença
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pelo doador, começa a fluir o lapso prescricional para a
propositura da ação revocatória da doação.
O encargo pode ser imposto “a benefício do
doador, de terceiro, ou do interesse geral” (art. 553). Têm
legítimo interesse para exigir o seu cumprimento o doador
e o terceiro (em geral, alguma entidade), bem como o
Ministério Público; este, somente se o encargo foi imposto
no interesse geral e o doador já faleceu sem tê-lo feito
(parágrafo único). Estando vivo o último, nem o Ministério Público, nem o beneficiário poderão agir, mesmo a
doação sendo feita no interesse geral. A revogação da
doação, entretanto, só pode ser pleiteada pelo doador e
em juízo, sendo personalíssima a ação.
Nesses termos, uma vez que a revogação da
doação somente pode ser pretendida em juízo, mediante
provimento jurisdicional de reconhecimento do descumprimento do encargo, não se justifica a pretensão de
imprescritibilidade da citada demanda, que, efetivamente,
pretende o reconhecimento do descumprimento como
causa de declaração de nulidade do ato de doação, não
cuidando apenas de pretensão declaratória imprescritível.
Nesses termos, segundo determina o art. 562 do
Código Civil:

proferida nos autos da impugnação ao cumprimento de
sentença oferecida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS -, que acolheu aquela para julgar extinta
dita fase processual, nos termos do art. 794, I, do CPC,
por entender que seria incabível a propositura de uma
“nova” execução visando ao recebimento de crédito
alusivo à diferença do valor pago a menor, concernente
a juros e correção monetária, diante do disposto no § 4º
do art. 100 da CF/88, com a redação dada pela EC
nº 37/2002, vigente ao tempo dos fatos.
O apelante, em suas razões recursais de f. 443/447,
alega, em suma, que existe um saldo remanescente a ser
pago pelo apelado, pois o valor por ele apresentado na
fase de cumprimento de sentença, com o qual concordou
o apelado, não foi devidamente atualizado quando do
pagamento, considerando o transcurso de 3 (três) anos
para tal desiderato. Por fim, afirmou que o pagamento
da verba apurada poderá ocorrer por precatório complementar ou RPV, sem violação do disposto no § 4º do
art. 100 da CF/88, etc.
O apelado não apresentou contrarrazões.
Esse, o relatório.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade, conheço da apelação e passo à análise das
razões recursais.
Observa-se que foi ajuizada ação objetivando o autor o pagamento, pelo INSS, do benefício
auxílio-acidente e, ultimados os procedimentos devidos,
o MM. Juiz a quo proferiu sentença nos seguintes termos:
Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo
procedente, em parte, o pedido exordial para condenar
o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social a pagar ao
autor nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 6.367/76 ‘[...]
auxílio-acidente, mensal, vitalício e independente de qualquer
remuneração ou outro benefício não relacionado ao mesmo
acidente, será concedido, mantido e reajustado na forma do
regime de Previdência Social do INSS e corresponderá a 40%
(quarenta por cento) do valor de que trata o inciso II do art. 5º
desta lei, observado o disposto no § 4º do mesmo artigo [...]’
até 05.08.1996, data do início do pagamento de benefício
previdenciário, conforme extrato de f. 198, corrigidos pelos
índices fornecidos pela egrégia Corregedoria de Justiça do
Tribunal do Estado de Minas Gerais e juros de mora de 6%
(seis por cento) ao ano a partir da citação até a entrada em
vigor do novo Código Civil e, daí em diante, de 1% (um por
cento) ao mês nos termos do art. 406 do NCC c/c o art. 161,
§ 1º, do CTN e, em consequência, extinto o processo com
apoio no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Em 18.05.2007, o autor iniciou a fase de cumprimento de sentença, apresentando planilha discriminada e atualizada do débito até abril/2007, no importe
de R$40.903,20 (quarenta mil novecentos e três reais
e vinte centavos) (f. 325), com o qual o requerido
concordou (f. 329), nos termos da manifestação datada
de 23.10.2007. Em 29.11.2007, o Magistrado primevo
determinou a expedição de precatório para o pagamento
daquela quantia.
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Em 21.07.2008, foi encaminhada “requisição de
pagamento”, pelo autor, conforme determinação do Juízo
da 5ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares/
MG, para o TRF da 1ª Região, indevidamente, tendo sido
devolvido dito documento em 05.08.2008 (f. 336/338).
Nova “requisição de pagamento” foi encaminhada
ao TJMG em 10.09.2008 (f. 340/342), que também foi
devolvida por conter irregularidades, razão pela qual
outra foi enviada em 16.12.2009.
Conforme documento de f. 376, emitido pelo TJMG,
protocolizou-se no dia 22.01.2009 ofício requisitório,
oriundo da 5ª Vara Cível da Comarca de Governador
Valadares, da qual se originou o Precatório Alimentar
nº 1084 para o pagamento de R$40.903,20 (quarenta
mil novecentos e três reais e vinte centavos), constando
como data de liquidação 30.04.2007.
Constou do documento acima, ainda, o seguinte:
O valor deverá ser incluído no exercício financeiro do ano
2010, atualizado nos termos da sentença e consignado ao
Poder Judiciário, conforme dispõe o art. 163 e parágrafos
da Constituição Estadual, devendo ser recolhido através do
Banco do Brasil [...] (sem grifos no original).

Ato subsequente, o INSS encaminhou ao TJMG
uma “autorização de pagamento - AP”, datada de
31.08.2010, informando que deveriam ser pagos ao
autor, bem como ao seu advogado, R$47.951,68
(quarenta e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e
sessenta e oito centavos) - f. 377.
Pela dinâmica dos fatos narrados acima, a ilação
que se extrai é no sentido de que o quantum devido,
fixado na sentença, não foi devidamente apurado pela
autarquia em questão.
Vislumbra-se que o valor principal, equivalente
a R$40.903,20 (quarenta mil novecentos e três reais e
vinte centavos), indicado pelo autor à f. 325, como valor
devido até abril/2007, foi acrescido apenas de correção
monetária, apurada em R$7.048,48 (sete mil e quarenta
e oito reais e quarenta e oito centavos), quando autorizado o pagamento/inclusão orçamentária pelo INSS no
dia 31.08.2010 (f. 377).
Pelo que se nota da manifestação do próprio INSS
às f. 404/405, “no caso sub judice, o valor original era
de R$40.903,20 e foi devidamente atualizado, de forma
que passou a R$47.951,68”, segundo atualização realizada pelo TRF-1 (não pelo TJMG), com data-base na
UFIR/IPCA-E utilizado como índice atualizador, indo de
encontro ao que fora determinado no decisum monocrático (f. 212), ou seja, correção pelos índices fornecidos
pela egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do TJMG.
Outrossim, no que tange aos juros de mora, estes
devem ser acrescidos ao montante devido desde a citação
até o efetivo pagamento, como restou determinado na
sentença de 1º grau, ou seja, a data da ordem de pagamento encaminhada ao Tribunal, sob pena de enriquecimento ilícito, o que não ocorreu no caso em tela, cujos

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).
[...]
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as
Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
[...]
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares
ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins
de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º
deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de
2009).

Convém assinalar que a finalidade da norma
acrescentada pela Emenda Constitucional nº 37/2002
(art. 100, § 4º, atual § 8º) é a de evitar que o exequente,
intencionalmente, se valha da utilização simultânea dos
dois sistemas de satisfação do seu crédito: o do precatório para uma parte da dívida e o do pagamento
imediato (sem expedição de precatório) para outra parte,
mediante o fracionamento, a repartição ou a quebra do
valor da dívida.
Entrementes, entendo que o caso dos autos não se
enquadra na hipótese acima. Trata-se de execução de
quantia remanescente, paga indevidamente pelo INSS,
o qual autorizou o pagamento pelo TJMG de quantia
diversa daquela determinada, diante da omissão quanto
aos valores alusivos aos juros e correção monetária incidentes até o efetivo pagamento, conforme determinado
no título executivo judicial.
Outrossim, não se trata, ainda, de cobrança de
juros e correção monetária decorrentes da data de autorização do pagamento do precatório até a liquidação
desse, como mencionado pelo INSS à f. 422v., o que,
certamente, ensejaria, conforme mencionado na sentença

vergastada (f. 441v.), a transformação do precatório em
“pensão vitalícia”.
Portanto, deverá ser apurado pela Contadoria judicial ou perito contador, se necessário este último, o valor
devido a título de correção monetária e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, referente ao período entre
a data do início do cumprimento de sentença com a apresentação, pelo exequente, do valor da condenação - atualizado e acrescido de juros até abril/2007 (f. 325/326),
e a data da expedição, pelo INSS, da “autorização de
pagamento” encaminhada ao TJMG em 31.08.2010
(f. 377).
Com tais considerações, dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença objurgada, determinando à Contadoria judicial ou perito contador, se necessário este último, que apure o valor devido a título de
correção monetária e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, do período entre a data da apresentação,
pelo exequente/apelante, do valor da condenação - atualizado e acrescido de juros até abril/2007 (f. 325/326),
e a data da expedição, pelo INSS, da “autorização de
pagamento” encaminhada ao TJMG em 31.08.2010
(f. 377).
Sem custas, pelo apelado.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES OTÁVIO DE ABREU PORTES e WAGNER
WILSON FERREIRA.
Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

...

Contribuição para custeio de iluminação
pública - Anterioridade nonagesimal Inconstitucionalidade temporária
Ementa: Apelação cível. Contribuição para custeio da
iluminação pública. Município de Alfenas. Cobrança
lícita. Incidente de uniformização. Anterioridade nonagesimal. Inobservância. Inconstitucionalidade temporária.
Alteração da Lei Complementar 01/97 pela Lei Ordinária
nº 3.683/03. Irrelevância. Recurso desprovido.
- Conforme decidido no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência nº 1.0016.13.016577-8/001, a contribuição para custeio da iluminação pública instituída no
Município de Alfenas pela Lei 3.683/03 se encontra em
consonância com a Constituição Federal, sendo lícita
sua cobrança.
- A inconstitucionalidade em virtude da inobservância da
anterioridade nonagesimal é temporária, apenas para
respeitar a noventena.
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cálculos deverão ser realizados pela Contadoria judicial ou perito contador, se necessário este último, aplicando-se a correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês sobre a quantia apresentada pelo exequente em
abril/2007, até a data da autorização de pagamento,
ocorrida apenas em 31.08.2010 (f. 377).
Sob outro ângulo visual, o apelante insurge-se
contra a alegação constante da sentença de que a
cobrança do saldo remanescente supramencionado, por
se tratar de juros e correção monetária alusivos ao valor
principal, tratar-se-ia de “nova” execução e violaria o
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 100 da CF/88, introduzidos pela EC nº 37 (atuais §§ 3º e 8º atribuídos pela EC
nº 62/2009), abaixo colacionados:

- A taxa de iluminação pública foi declarada inconstitucional pelo STF, conforme Súmula nº 670, o que
torna inaplicáveis o art. 13 e seu parágrafo único da
Lei nº 3.683/2003, que alteraram a Lei Complementar
01/97.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0016.13.011501-3/002
- Comarca de Alfenas - Apelante: José Admir Rocha Apelado: Município de Alfenas - Relator: DES. JOSÉ
ANTONINO BAÍA BORGES
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, 19 de março de 2015. - José Antonino Baía Borges - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES - Trata-se
de recurso de apelação, interposto por José Admir Rocha
contra r. decisão de f. 100/102-v., que julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial nos autos da
ação ordinária por ele ajuizada em face do Município de
Alfenas e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
Sustenta o apelante que a Lei Ordinária nº 3.683/03,
que instituiu a cobrança de contribuição de iluminação
pública, se acha eivada de vício formal, uma vez que em
conflito com a Lei Orgânica do Município de Alfenas que
determina que, a respeito de Código Tributário Municipal,
toda matéria legislada deverá ser realizada por lei complementar. Diz, ainda, que a lei em questão não respeitou
o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no
art. 150, III, c, da Constituição Federal. Alega que a Lei
nº 3.683/03, em seu art. 13, alterou a Lei Complementar
01/97, que instituiu o Código Tributário Municipal, infringindo o princípio da hierarquia das normas.
Contrarrazões às f. 117/120.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
José Admir Rocha ajuizou ação declaratória c/c
repetição de indébito em face do Município de Alfenas,
pretendendo a declaração da inconstitucionalidade da Lei
nº 3.683/03, por infringir os princípios da anterioridade
nonagesimal e hierarquia das normas, este, em razão da
alteração da Lei Complementar 01/97, que instituiu o
Código Tributário Municipal.
A Emenda Constitucional nº 39/02 acrescentou
o art. 149-A à Constituição Federal, atribuindo competência aos Municípios e ao Distrito Federal para a instituição de contribuição destinada ao custeio do serviço de
iluminação pública.
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O Município de Alfenas, por meio da Lei Ordinária
nº 3.683/03 instituiu a cobrança da mencionada contribuição e revogou os dispositivos do Código Tributário
Municipal relativos à taxa de iluminação pública.
A Lei nº 3.683/03 foi publicada em 30 de
dezembro de 2003 e, nos termos de seu art. 14, entrou
em vigor no primeiro dia do exercício seguinte à sua
publicação, deixando, assim, de observar a anterioridade
nonagesimal.
No que toca à referida inconstitucionalidade, deve
ser ela reconhecida temporariamente, ou seja, apenas no
período da noventena e, considerando que a presente
ação foi ajuizada apenas em 23.08.2013, seu reconhecimento não resulta qualquer vantagem ao apelante, tendo
em vista a prescrição da repetição do indébito do período
de janeiro a março de 2003.
Quanto à alegação de que a Lei nº 3.683, em seu
art. 13, revogou os dispositivos previstos na Lei Complementar nº 01/97, que instituiu o Código Tributário Municipal, relativos à Taxa de Iluminação Pública, razão não
assiste ao apelante.
A taxa de iluminação pública já foi declarada
inconstitucional pelo STF, porque seu fato gerador tem
caráter inespecífico e indivisível, o que restou sumulado
através da Súmula nº 670. Assim, inaplicáveis o art. 13 e
seu parágrafo único da Lei nº 3.683/2003.
Melhor sorte não lhe assiste, em relação à inconstitucionalidade por vício de forma.
O art. 149-A da Constituição Federal, ao atribuir
a competência aos Municípios para instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública,
determinou que ela se desse por meio de lei, sem qualquer distinção, ou seja, se por meio de lei ordinária ou
complementar. É cediço que as hipóteses de regulamentação por lei complementar estão taxativamente previstas
na Constituição.
A Lei Orgânica do Município de Alfenas, em seu
art. 58, I, estabeleceu que as matérias tributárias devem
ser regulamentadas por lei complementar.
Apesar disso, entendo que a instituição da contribuição em exame encontra amparo em norma constitucional, sendo, portanto, lícita sua cobrança.
A lei que instituiu o tributo não realizou qualquer
alteração no Código Tributário Municipal, pois tem sua
origem na Constituição Federal, o que torna dispensável
sua instituição através de lei complementar.
Cumpre salientar que, acerca do tema, firmou
entendimento este Tribunal no Incidente de Uniformização da Jurisprudência nº 1.0016.13.016577-8/001,
cuja ementa transcrevo:
Apelação cível. Incidente sobre relevante questão de
direito. Competência declinada para a Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Art. 35, III, c/c art. 535, Resolução nº 003/2012. Município de Alfenas. Contribuição
para o custeio do serviço de iluminação pública. Lei Municipal nº 3.683/2003. Compatibilidade com o art. 149-A e
150, I e III, da CF/88. Lei orgânica municipal. Matéria reservada à lei complementar. Exigência não imposta. - O veículo

Vale ressaltar que, tendo sido a matéria decidida
em incidente de uniformização, deve a Turma Julgadora
acatar dito entendimento, já que, segundo art. 523 do
Regimento Interno deste Sodalício, “o julgamento ocorrido no incidente de uniformização de jurisprudência
vinculará o julgamento dos recursos de matéria idêntica”.
Dessa forma, correta a decisão de primeira
instância, não merecendo qualquer reparo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ALBERGARIA COSTA e ELIAS CAMILO
SOBRINHO.
Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

...

Ação popular e ação individual - Projeção
de efeitos - Identidade de objeto - Não
ocorrência - Inadmissibilidade
Ementa: Apelação cível. Ação de restituição de indébito. Tarifas de esgoto. Município de Três Corações. Ação
popular. Identidade das ações. Inexistência. Aplicação
dos efeitos da ação coletiva à individual. Descabimento.
- Inexistindo relação de prejudicialidade e/ou identidade entre a ação popular e a presente ação de repetição de indébito, descabe anular a r. sentença, para que
se aplique ao caso concreto a extensão dos efeitos da
decisão da ação popular.
Apelo não provido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0693.13.011683-5/001 Comarca de Três Corações - Apelante: Alexandre da
Motta - Apelado: Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa - Relatora: DES.ª HELOÍSA COMBAT

Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Heloísa
Combat - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª HELOÍSA COMBAT - Conheço do apelo,
estando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos
de sua admissibilidade.
Trata-se de apelação cível interposta por Alexandre
da Motta nos autos da ação de repetição de indébito
ajuizada contra Copasa - Companhia de Saneamento
de Minas Gerais, pretendendo a reforma da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca
de Três Corações, que julgou improcedente o pedido de
restituição das tarifas de esgoto cobradas e condenou o
autor ao pagamento das custas e despesas, bem como
dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa, suspensa a exigibilidade por litigar sob os
benefícios da justiça gratuita.
O autor apela às f. 90/108, sustentando que a
matéria debatida nestes autos está diretamente subordinada ao que restar decidido na ação popular.
Salienta que a ação popular já foi julgada, aguardando apenas o julgamento do agravo, resultando da
decisão a suspensão da cobrança da tarifa de esgoto
pelo Município.
Afirma que, com o trânsito em julgado da ação
popular, ficou caracterizado que a cobrança de tarifa
de esgoto não tem amparo legal, ficando os munícipes
contribuintes com direito de reclamar o que foi indevidamente pago à Copasa, em decorrência do convênio com
a Prefeitura Municipal.
Requer a anulação da r. sentença, para que sejam
aplicados aos autos os efeitos da decisão na ação popular.
Decido.
O apelo versa exclusivamente sobre a nulidade
da sentença, em razão do julgamento da ação popular
protocolada sob o nº 1.0693.05.036885-3/001, cujos
efeitos o apelante entende que devam ser aplicados ao
caso em comento.
O objeto da ação popular consiste também na
ilegalidade da tarifa de esgoto cobrada pela Copasa, que
firmou convênio para a prestação dos serviços junto ao
Município de Três Corações.
Compreendo, todavia, inexistir relação de identidade entre o objeto da ação popular mencionada e a
ação individual ajuizada pelo contribuinte, sendo distintos
os seus objetos.
Não se ignora que, em matéria de direito processual, ajuizada ação coletiva atinente à macrolide, geradora de processos multitudinários, suspendem-se, ainda
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legislativo para instituição de tributos é, por força da reserva
legal do art. 150, I, da CF, a lei ordinária. Só se faz necessária a lei complementar quando o próprio texto constitucional assim exige expressamente. - A instituição da contribuição ao custeio de iluminação pública (CCIP) não implicou
nenhuma alteração no Código Tributário Municipal, uma vez
que se trata de tributo de origem constitucional (art. 149-A
da CF/88), encarregando-se os municípios apenas da tarefa
de regulamentar a respectiva cobrança. - Afigura-se legítimo
o recebimento da contribuição para custeio de iluminação
pública pelo Município de Alfenas, através da Lei Municipal nº 3.683/2003, sendo indevida a repetição de indébito tributário pela declaração da inexigibilidade da cobrança
pelas faturas de energia elétrica, autorizada por norma constitucional e regulamentada de acordo com os ditames do
art. 149-A e 150, I e III, da CF. - Acolher o incidente sobre
relevante questão de direito, e negar provimento ao recurso,
por maioria.

que de ofício, as ações individuais (REsp 1.110.549-RS
(Repetitivo), DJe de 14.12.2009; AgRg no AgRg no
AREsp 210.738-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em
18.10.2012.
Sobre a existência de eventual litispendência/coisa
julgada entre as ações coletivas e as ações individuais,
pronunciou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça:
Se há pedido do autor da ação declaratória para que esta
fique suspensa até o julgamento da ação civil pública,
consoante autoriza o art. 104 do CDC, deve ser reconhecida a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, mas não a possibilidade de serem proferidas decisões antagônicas de modo a justificar a reunião dos feitos
(CC 111727/SP - 2ª Seção - Rel. Min. Raul Araújo - j. em
25.08.2010).

Nesse norte, tratando-se de tutela de direito individual homogêneo, é admissível a existência concomitante
de ações coletivas e individuais, podendo o particular
optar por se vincular ou não à demanda proposta por
entidade hábil a substituí-lo processualmente.
O ordenamento jurídico admite que a mesma
questão seja decidida de forma distinta desde que não
se trate da mesma causa com partes idênticas. A possibilidade de divergência na interpretação das normas não
é fundamento hábil a justificar a suspensão e, posteriormente, aplicação dos efeitos da sentença proferida na
ação coletiva ao caso concreto.
Todavia, ressalva-se a possibilidade de o contribuinte que ajuizou a ação individual optar por aderir ao
resultado da ação coletiva, hipótese em que seu processo
ficaria suspenso, aguardando o outro julgamento, cujos
efeitos seriam estendidos à sua demanda.
Entretanto, para que essa opção fosse exercida,
necessário que as demandas individual e coletiva apresentassem idêntico objeto, o que não ocorre no caso
em questão.
A ação popular tem por objetivo anular o termo
aditivo ao contrato de concessão para execução e exploração dos serviços públicos de abastecimento de água
firmado entre a Copasa e o Município de Três Corações.
Observe-se que o primeiro acórdão proferido pelo
TJMG, nos autos da ação popular foi anulado pelo eg.
STJ, nos autos do REsp 1.214.532, por violação ao princípio da congruência, sob o argumento de que a ação
popular visa à obtenção de provimento jurisdicional que
anule o termo aditivo firmado pelo Município em face de
ilegalidades inerentes a este instrumento.
O il. Relator do mencionado recurso especial, Teori
Albino Zavascki ressaltou ainda que a ação popular não
tinha por objetivo discutir o momento em que se tornaria
possível a cobrança pela prestação de serviços de esgotamento sanitário, a partir da situação fática vivenciada
pela localidade.
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Evidencia-se, portanto, que o objeto da ação
popular se distingue do objeto da presente ação, que
consiste em obter a restituição das tarifas de água
já descontadas.
A procedência da ação popular não terá como
efeito direto a restituição de todas as tarifas já pagas
pelos consumidores do serviço de água, pois seu objetivo é restaurar a legalidade, fazendo cessar a vigência do
convênio supostamente ilegal.
Portanto, inexiste relação de prejudicialidade e/ou
identidade entre as ações, não havendo que se anular a r.
sentença para que se apliquem obrigatoriamente o efeitos
da decisão proferida na ação popular.
O autor não se insurgiu contra o mérito da
sentença, limitando-se a pleitear a nulidade da sentença,
operando-se o trânsito em julgado quanto à improcedência do pedido.
Isso posto, nego provimento ao apelo.
Custas, pelo apelante, suspensa a exigibilidade por
litigar sob os benefícios da justiça gratuita.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES ANA PAULA CAIXETA e RENATO DRESCH.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

...

Morte da parte no curso da ação - Substituição
processual - Espólio/sucessores - Art. 43 do
CPC - Suspensão do processo - Necessidade Inteligência do art. 265, inciso I, c/c o § 1º,
todos do CPC - Habilitação - Sucessão - Arts.
1.055 a 1.062 do CPC
Ementa: Apelação cível. Ação de despejo c/c cobrança
de aluguéis em atraso e rescisão contratual. Falecimento da parte no curso da demanda. Ausência de substituição processual pelos sucessores/espólio. Suspensão
do processo. Necessidade.
- O art. 43 do Código de Processo Civil determina a
sucessão no processo de quaisquer das partes, no caso
de seu falecimento, pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, suspendendo-se o processo, conforme determina
o art. 265, inciso I, c/c o disposto na segunda parte do
§ 1º, do referido diploma, em caso de já se ter iniciado
a AIJ, até que se proceda à habilitação prevista nos arts.
1.055 a 1.062 do CPC.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0479.13.015915-1/001 Comarca de Passos - Apelantes: Rafael Ananias da
Silva, Sebastião Ananias da Silva - Apelados: José dos
Reis Martins e outro, Lucy Angelina Martins e Martins Relatora: DES.ª MARIZA DE MELO PORTO

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 À APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2015. - Mariza de
Melo Porto - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª MARIZA DE MELO PORTO - I - Relatório.
1. Cuida-se de apelação (f. 42/45) interposta por
Sebastião Ananias da Silva e outro, da sentença (f. 32/34),
proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança
de aluguéis em atraso e rescisão contratual, por eles
proposta em desfavor de José dos Reis Martins e outro,
na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais.
2. Aduz o apelante, em resumo, que: a) o outro
requerente, Rafael Ananias da Silva, veio a falecer, e,
devendo ocorrer sua substituição processual pelos seus
herdeiros, o feito foi extinto prematuramente; b) com a
morte da parte autora no curso do processo, a habilitação dos herdeiros é condição indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Pede, ao final, o provimento do recurso para cassar a
sentença, determinando-se o regular prosseguimento
do feito.
3. Sem contrarrazões.
4. Sem interferência obrigatória da Procuradoria-Geral de Justiça.
5. Preparo: parte isenta (art. 10, II, da Lei estadual
nº 14.939/2003).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade.
6. Vistos os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação.
III - Mérito.
7. Insurge-se o apelante contra a decisão a quo
que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de
despejo c/c cobrança de aluguéis em atraso e rescisão
contratual, sob o argumento de que, com a morte da parte
autora no curso do processo, a habilitação dos herdeiros
é condição indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
8. Tenho para mim que assiste razão ao apelante
pelos motivos que passo a apresentar.
9. É dos autos que Rafael Ananias da Silva e outro
ingressaram com pedido de despejo, c/c cobrança de
aluguéis em atraso. À f. 29, foi proferido despacho para
que os autores especificassem as provas que pretendiam produzir.
10. Não havendo qualquer manifestação das
partes, o Magistrado a quo julgou improcedentes os
pedidos iniciais em junho de 2014, pois, sem o contrato
de locação, não haveria como comprovar as informações
contidas na inicial.

11. Ocorre que, no caso dos autos, conforme se
depreende do documento acostado à f. 46, Rafael Ananias
da Silva, um dos apelantes, faleceu em 20.09.2013.
Todavia, sobre tal fato também não houve qualquer manifestação no processo.
12. Saliento que, à época do despacho proferido
pelo Juiz a quo, a parte já havia falecido. Tal informação
deveria ter sido trazida pelo outro apelante, mas não o
foi. Assim, não teria o Magistrado a quo outra maneira de
agir a não ser julgar improcedentes os pedidos. Contudo,
como agora, na apelação, foi dada ciência do ocorrido
ao juízo, chamo o feito à ordem.
13. O art. 43 do Código de Processo Civil determina a substituição das partes no processo no caso de
seu falecimento, pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. É o que deve ocorrer no caso em tela: a sucessão
processual, conforme disposto nos arts. 1.055 a 1.062
do Código de Processo Civil.
14. Sobre o tema, trago à baila as palavras de
Antônio Cláudio da Costa Machado:
Habilitação é o procedimento incidente que se processa em
apenso aos autos de qualquer tipo de processo (conhecimento, execução ou cautelar, ou procedimento de jurisdição
voluntária) por meio do qual se busca permitir a sucessão da
parte falecida por seu espólio ou sucessores com a suspensão
da causa do processo principal (art. 265, I e § 1º) (Código
de Processo Civil interpretado. 7. ed. rev. e atual. Barueri/SP:
Editora Manole, p. 1.459).

15. Simultaneamente, deve-se observar a norma
cogente do art. 265 do Código de Processo Civil, que
determina a suspensão do processo pela morte de uma
das partes.
Art. 265. Suspende-se o processo:
§ 1º No caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, ou de seu representante legal,
provado o falecimento ou a incapacidade, o juiz suspenderá
o processo, salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução
e julgamento, caso em que:
a) o advogado continuará no processo até o encerramento
da audiência;
b) o processo só se suspenderá a partir da publicação da
sentença ou do acórdão.

16. É esse o entendimento deste Tribunal,
senão vejamos:
Apelação cível. Execução de sentença contra a Fazenda
Pública. Falecimento anterior à execução. Nulidade relativa dos atos. Convalidação. Habilitação dos herdeiros deferida. Prescrição intercorrente. Inércia dos exequentes. Pedido
de execução. Litisconsórcio ativo facultativo. Prazos autônomos. - Comunicado o óbito e requerida a habilitação
dos sucessores, quando ausente prejuízo, convalidam-se os
atos processuais praticados após o falecimento. - Descabe
a extinção do processo por irregularidades processuais
decorrentes do óbito anterior à propositura da execução se
o pedido de habilitação dos herdeiros já havia sido deferido, resolvida a sucessão processual, sendo vedado ao juiz
reapreciar questões já decididas na mesma lide. - A interJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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Acórdão

rupção do prazo prescricional configurada pela citação para
o processo de execução somente aproveita aqueles a quem
se relaciona o pedido e os valores exigidos e não influencia
no curso do prazo prescricional em relação aos demais
credores, na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo. Na execução de sentença contra a Fazenda Pública, prescreve a pretensão quando o processo permanece paralisado
por inércia dos exequentes que deixam de praticar os atos,
que lhes competem, necessários à movimentação processual
por período superior a cinco anos. Recurso provido em parte
(Apelação Cível 1.0024.95.046872-8/002 - Rel.ª Des.ª
Heloísa Combat - 4ª Câmara Cível - p. em 10.04.2013).
Embargos de declaração. Morte da parte. Nulidade de atos.
Ausência de prejuízo. Interesse privativo dos herdeiros. Indenização por danos morais. Sucessão processual. Cabimento.
Omissão, obscuridade, contradição. Ausência. Rejeição. I - O
falecimento de uma das partes não enseja nulidade de atos
se não demonstrado o efetivo prejuízo causado pela ausência
de regularização, sendo que o interesse para arguir eventual
nulidade a respeito é privativo dos herdeiros, pois apenas a
estes poderia advir prejuízo, em virtude da ausência de habilitação. II - Nas ações em que incluída a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais por ato ilícito,
é perfeitamente cabível a sucessão processual do autor por
seus herdeiros, haja vista que a indenização integra o patrimônio da vítima do dano, que, em razão do falecimento do
seu titular, é transmitido aos sucessores deste. III - Inexistindo
efetiva omissão, obscuridade, ou contradição no acórdão,
incabível a oposição de embargos de declaração para modificação da decisão, devendo o interessado insurgir-se por
meio do recurso próprio (Embargos de Declaração/Cível
1.0024.09.592135-9/002 - Rel. Des. João Cancio - 18ª
Câmara Cível - p. em 18.01.2013).

17. No mesmo sentido, tem-se posicionado o
colendo Superior Tribunal de Justiça:
Administrativo. Processual civil. Análise de dispositivos constitucionais. Impossibilidade na via do especial. Alegação de
ofensa ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.
Omissão não configurada. Divergência pretoriana. Decisão
monocrática apontada como paradigma. Não configuração
do dissídio. Impossibilidade. Pensão especial a ex-combatente. Falecimento do autor antes da propositura da ação.
Óbito da viúva no curso do processo de conhecimento. Habilitação dos sucessores no processo de execução. Reconhecimento da validade dos atos praticados pelo mandatário após
o falecimento do mandante. Possibilidade. Precedentes. 1.
A via especial, destinada à uniformização da interpretação
da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de
possível violação a dispositivos da Constituição da República. 2. O acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de
maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que
firmaram o seu convencimento, o que afasta a alegação de
ofensa ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.
A decisão monocrática de relator não é meio hábil a configurar a existência de dissenso pretoriano, de forma a alicerçar
o cabimento de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Os atos praticados pelo
mandatário após o óbito do mandante serão considerados
válidos, quando o mandatário não tinha ciência da morte.
5. Nos termos do art. 265, inciso I, do Código de Processo
Civil, consideram-se válidos os atos processuais praticados,
devendo a nulidade desses ser declarada somente quando
comprovado prejuízo para a parte, em face do princípio da
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instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief. 6.
Não se pode condicionar a busca da prestação jurisdicional
à prévia negativa da postulação administrativa, nas hipóteses de ação que vise à percepção de benefícios previdenciários. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido (REsp 1105936/SC - Rel.ª
Min.ª Laurita Vaz - Quinta Turma - DJe de 06.03.2012).
Ação rescisória. Ação de prestação de contas. Competência. Súmula nº 249/STF. Carência de ação. Não ocorrência. Violação de literal disposição de lei. Morte da parte
ré. Espólio. Sucessão processual. Habilitação. Ausência de
prejuízo. Precedentes. 1. O Superior Tribunal de Justiça é
competente para apreciar a ação rescisória quando o órgão
julgador adentra no mérito da questão federal controvertida
no recurso especial. 2. A verificação das condições da ação
deve ser realizada in status assertionis, isto é, segundo o que
se alega na inicial. 3. A viabilidade da ação rescisória por
ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e
direta contra a literalidade da norma jurídica. 4. A ausência
de suspensão do processo e de instauração de procedimento
de habilitação não gera nulidade do processo, se o inventariante, representante do espólio, intervém no feito, operando
a sucessão processual, nos termos do art. 43 do CPC. 5.
Segundo o princípio da instrumentalidade das formas, não
se decreta nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
6. Ação rescisória julgada improcedente (AR 495/SP - Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Segunda Seção - DJe de
31.05.2012).

18. Assim, a sucessão processual é medida que
se impõe, razão pela qual se deve também aplicar o
art. 265, inciso I, c/c o § 1º, do Código de Processo Civil,
a fim de que seja sanada a irregularidade.
IV - Dispositivo.
19. Posto isso, dou provimento à apelação para
cassar a sentença de primeiro grau. Determino o retorno
dos autos para a instância de origem para que seja dado
o devido e regular andamento.
É o voto.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES ALBERTO DINIZ JUNIOR e MARCOS LINCOLN.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Execução - Devedor
principal - Empresa - Recuperação judicial Suspensão - Novação - Devedores solidários Avalistas - Fiadores - Manutenção da execução Imposição - Cédula de crédito bancário - Título
executivo extrajudicial - Liquidez - Certeza Exigibilidade - Perícia Contábil - Desnecessidade
Ementa: Embargos do devedor. Execução. Recuperação judicial. Devedor principal. Devedores solidários.

- A notícia do processamento da recuperação judicial
e da aprovação do plano de recuperação judicial não
enseja a extinção da execução e a perda de objeto dos
embargos do devedor. É que, sendo embargantes a devedora principal e os devedores solidários, a execução,
quanto a estes, não se suspende. Muito embora o plano
de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele
submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus
direitos contra terceiros garantidores e com imposição da
manutenção das ações e execuções aforadas em face de
fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
- Honorários de advogado que se mostram adequados
para o trabalho técnico realizado, natureza e importância
da causa não carecem de redução.
- A execução de cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, cujo saldo devedor é demonstrado em
planilha de cálculo, não se subsume à tese de carência
de título executivo.
- A perícia contábil não é necessária para proporcionar
o exame jurídico da legitimidade de encargos financeiros
contratados em cédula de crédito bancário.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.12.021674-2/001
- Comarca de Varginha - Apelantes: Steam Master
Equipamentos Térmicos Ltda. e outro, Veridiana de
Moraes Nogueira de Paula, Eder Douglas de Morais Apelado: Itaú Unibanco S.A. - Relator: DES. SALDANHA
DA FONSECA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO.
Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2015. - Saldanha
da Fonseca - Relator.
Notas taquigráficas
DES. SALDANHA DA FONSECA - Recurso próprio
e tempestivo.
A análise dos autos revela que os apelantes
opuseram embargos à execução de débito derivado de
cédula de crédito bancário movida pelo apelado, que
foram extintos, sem resolução de mérito em relação aos
pedidos de exceções pessoais formulados pelos embargantes de nome Eder Douglas de Morais e Veridiana de
Morais Nogueira Paula, na forma do art. 267, VI, CPC
(f. 198-v.); acolhidos, em parte, para determinar que o

valor cobrado a título de comissão de permanência c/c
juros de mora de 12% ano seja compensado no valor
da execução (art. 269, I, CPC); embargantes condenados
ao pagamento das custas processuais e dos honorários
de advogado de 10% do valor da dívida (f. 188-199 e
f. 245).
Os apelantes afirmam que a sentença recorrida
apreciou o mérito dos embargos, desconsiderando a
notícia de uma ação de recuperação judicial, na qual
já está incluído o crédito objeto da execução. Além da
ciência da recuperação judicial, houve informação da
aprovação do plano de recuperação judicial e pedido
de extinção da execução, o que acarretaria a perda de
objeto dos embargos do devedor. Por meio de edital do
credor juntado nos autos de origem (f. 54-60), é possível
confirmar a inclusão nos autos de recuperação judicial
do apelado, de modo que deveria ter sido decretada a
extinção da execução, e não a mera suspensão. Com
a aprovação e homologação do plano de recuperação
judicial, todas as decisões e sentenças deveriam observar
as condições do referido plano, para que não haja decisões conflitantes, prejuízo aos credores e, em especial,
prejuízo à própria sociedade empresária em recuperação,
o que não foi observado pela sentença recorrida. Com a
novação, deve-se reconhecer que o valor a prevalecer é
o reconhecido na recuperação judicial e que constou do
edital de credores. As estipulações de que os débitos não
ficariam sujeitos à incidência de juros e de correção monetária deverão prevalecer após a distribuição da recuperação judicial, o que deve ser observado em relação à
dívida. Prevalece o valor informado no edital de credores
e as demais condições estipuladas no plano de homologação. Não foram observadas as peculiaridades da forma
de pagamento aprovada e já efetivada nos autos. A dação
em pagamento dos imóveis realizada já está averbada
às margens das matrículas (f. 234-241). Não apenas a
novação já foi realizada, como o próprio pagamento
dos credores já ocorreu por meio da dação em pagamento dos bens imóveis em questão, fato reconhecido no
Agravo de Instrumento nº 1.0707.12.028102-7/004 e
ainda no Agravo de Instrumento nº 1.0707.12.0281027/006. A sentença recorrida contraria o entendimento
jurisprudencial consolidado em relação aos efeitos
da concessão da recuperação judicial e o disposto no
art. 59 da Lei nº 11.101/05, que dispõe que, uma vez
concedida recuperação, “o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos”, além
de garantir, em seu § 1º, que a decisão que conceder
a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do CPC. Como
o crédito em questão é anterior à recuperação judicial e
consta do rol de credores, tornou-se inviável a busca da
satisfação por meio de ação singular, sendo certo que,
com a concessão da recuperação judicial, o embargado
passou a ter título executivo judicial. Como o cumpriJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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Suspensão. Novação. Honorários de advogado. Cédula
de crédito bancário. Perícia contábil.

mento da obrigação ocorreu nos autos da recuperação
judicial, não pode o credor prosseguir na cobrança da
sociedade empresária e dos devedores solidários, sob
pena de cobrança dúplice e consagração do enriquecimento sem causa. Não há como prevalecerem os honorários de advogado de 10% sobre o valor da causa, considerando que o feito não demandou trabalho significativo
do advogado, não houve dilação probatória e o assunto
não é complexo, tendo sido exigido apenas impugnação
e especificação de provas. Cabe a reforma da sentença
recorrida para o reconhecimento da legitimidade do
segundo e da terceira embargantes, porquanto devedores
solidários, no que persistirá o interesse sobre o mérito dos
embargos, e nesse caso deve ser anulada a sentença
recorrida, considerando cerceamento de defesa e violação
ao art. 333, II, CPC. A cédula de crédito bancário tem
por natureza jurídica a de contrato de abertura de crédito
em conta-corrente, não se tratando de título executivo,
na forma da Súmula 233/STJ, fato que enseja a juntada
de extratos e contratos anteriores, documentos essenciais
à execução, cuja ausência dificulta e cerceia o princípio
do contraditório e da ampla defesa. A perícia contábil
era imprescindível para decotar as cobranças abusivas e
era indispensável à apresentação dos extratos bancários
da conta-corrente, o que comprovaria se houve ou não
depósito integral da quantia que o apelado alega ter sido
emprestada, destinação do valor em renegociações ocorridas anteriormente, existência de operação conhecida
como mata-mata e necessidade de revisão dos contratos
anteriores. Se a tese da defesa se refere justamente a
cobranças de encargos abusivos que majoram as contratações anteriores, simulação de empréstimos e excessos
na forma de cálculo das parcelas devidas, é evidente a
necessidade das provas requeridas. Sem o deferimento
do pedido de exibição de documentos que demonstrem a
evolução da dívida e realização de perícia contábil para
apuração do que vem sendo cobrado pelo embargado,
é evidente o prejuízo da defesa, que pretendia comprovar
os encargos abusivos e o valor excessivo da execução.
Deve ser acolhido o entendimento que reconhece cerceamento de defesa em casos como o presente, no qual o
Juiz não permitiu a produção de perícia técnica, mas
julgou improcedentes os embargos, considerando simplórios os cálculos apresentados pela parte. Cabe a aplicação da Súmula 286/STJ.
A sentença recorrida declarou que os apelantes Eder
Douglas de Morais e Veridiana de Morais Nogueira Paula,
na condição de devedores solidários (f. 10, Apenso), não
poderiam discutir a origem da dívida (causa debendi),
reportando-se a um julgado deste egrégio Tribunal
(f. 190-190-v.). Entretanto, como os embargos também
foram opostos pela devedora principal, a alegação de
cláusulas contratuais abusivas e de evolução do débito
exequendo seria analisada e resolvida quanto a todos os
embargantes (apelantes) (f. 190-v.). Com isso os devedores solidários não foram declarados partes ativas ilegí102
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timas quanto ao mérito, e sim apenas em relação aos
pedidos de exceções pessoais (f. 198-v.), tanto que os
embargos foram resolvidos também em relação a eles,
quanto ao mérito (f. 199). Dessarte, os apelantes não
acertam ao afirmarem ocorrido cerceamento de defesa e
violação ao art. 333, II, CPC, porquanto falsa a premissa
de que os devedores solidários não foram alcançados
pela resolução do mérito dos embargos.
A execução está suspensa quanto à apelante
Steam Master Equipamentos Térmicos Ltda. (f. 86-86v., Apenso 01), em razão da recuperação judicial,
posição técnica confirmada pelo Agravo de Instrumento
nº 1.0707.12.009401-6/001 (f. 129, Apenso 01). Logo,
não é verdadeira a proposição de que foi desconsiderada
a notícia de uma ação de recuperação judicial, na qual já
está incluído o crédito objeto da execução.
A notícia do processamento da recuperação judicial e da aprovação do plano de recuperação judicial não enseja a extinção da execução e a perda de
objeto dos embargos do devedor. É que, sendo embargantes a devedora principal e os devedores solidários, a
execução quanto a estes não se suspende. Assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial sob o rito dos repetitivos, estabelecido
no art. 543-C do CPC (REsp 1333349), ao deixar assentada a tese de que:
A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das execuções, nem tampouco induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos artigos 6º, caput, e 52, inciso II, ou
a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do
que dispõe o artigo 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005.

Os devedores solidários da sociedade empresária em recuperação judicial frequentemente pedem a
suspensão de execuções contra eles, invocando a redação
do art. 6º da Lei nº 11.101/05:
A decretação da falência ou o deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive
aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

Referido artigo alcança os sócios solidários, pois,
na eventualidade de decretação de falência da sociedade
empresária, os efeitos da quebra estendem-se a eles.
A situação, contudo, é diversa para os devedores solidários ou coobrigados, uma vez que a lei de regência
previu para eles a preservação de suas obrigações na
eventualidade de ser deferida a recuperação judicial do
devedor principal. Nesse sentido o art. 49, § 1º, da Lei
nº 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor
em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”. Posto isso, não há suspensão da execução
direcionada aos codevedores ou devedores solidários

e 20.079, que os respectivos imóveis foram objeto de
dação em pagamento no plano de recuperação judicial,
sendo que tais bens devem permanecer livres de quaisquer ônus, na forma do art. 60, parágrafo único, da Lei
nº 11.101/2005, de forma que não devem ser feitos
registros de penhoras ou outros gravames (f. 299-303 e
f. 314-321).
O cenário jurídico da dação em pagamento foi examinado no Agravo de Instrumento nº 1.0707.12.0281037/004 (f. 284-288), no qual restou decidido:
Quanto à alegação de ausência de previsão de pagamento,
não assiste razão ao agravante. O pagamento foi realizado
por meio da dação de bens imóveis, que já estão, inclusive, com averbação na margem de suas matrículas. O
recebimento do montante em dinheiro só depende da alienação de tais bens, o que pode ser realizado imediatamente
pelos credores.

Embora certo que três imóveis foram objeto de
dação em pagamento no plano de recuperação judicial
(em prol de todos os credores), a verdade é que o apelado
ainda não recebeu seu crédito, pois os imóveis apenas
permanecem livres de quaisquer ônus, não podendo
ser feitos registros de penhoras ou outros gravames
(f. 299-303 e f. 314-321). Assim, a dação em pagamento
operada deve ser compreendida em seus devidos termos,
de tal sorte que a execução deve prosseguir quanto aos
apelantes devedores solidários, como de fato prossegue;
e, se para os autos instrumentais vier prova cabal de que
a dação em pagamento ensejou para o apelado o real e
efetivo recebimento do crédito exequendo, decerto que a
execução suspensa deverá ser extinta, decisão que alcançará os demais apelantes devedores solidários. Logo,
não é verdadeira a proposição dos apelantes de que o
cumprimento da obrigação ocorreu nos autos da recuperação judicial, e não pode o credor prosseguir com a
cobrança contra a sociedade empresária e devedores
solidários, sob pena de cobrança dúplice e consagração
do enriquecimento sem causa.
Os honorários de advogado de 10% sobre o valor
da dívida (f. 199) se mostram adequados para o trabalho
técnico realizado, natureza e importância da causa. Com
isso, a proposição dos apelantes de que são elevados e
comportam redução não pode ser tutelada.
A “Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo
saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme
previsto no § 2º” (art. 28 da Lei n. 10.931/2004). Como
o apelado instruiu a inicial da ação de execução com
a cédula de crédito bancário e saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo (f. 10-12, Apenso 01), os
apelantes não acertam quanto à proposição de que a
execução carece de título executivo e de cerceio do princípio do contraditório e da ampla defesa. Aliás, a perícia
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pelo simples fato de o devedor principal ser sociedade
empresária cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou
não, por não se tratar de sócio solidário.
Com efeito, no todo prejudicadas as proposições
dos apelantes no sentido de que a recuperação judicial é
causa de extinção da execução, e não da mera suspensão,
e com a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial (f. 292-307), todas as decisões e sentenças
deveriam observar as condições do referido plano.
A situação destes autos instrumentais é de execução
de cédula de crédito bancário contra devedora principal
e devedores solidários. A execução foi suspensa em face
da devedora principal em virtude da recuperação judicial,
posição técnica reforçada com a aprovação do plano de
recuperação judicial, enquanto os devedores solidários
procuram obter igual benefício legal, no que se apegam
à novação da dívida.
É preciso notar que, diferentemente da primeira fase,
em que a recuperação é deferida e é formado o quadro
de credores, na segunda fase, há um plano aprovado,
ocorre uma novação dos créditos e a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial. Entretanto, a novação prevista pela lei civil é diversa
daquela disciplinada na Lei nº 11.101/2005. A novação
civil, como regra, extingue as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto
(art. 364, CC), a novação decorrente do plano de
recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção
das garantias (art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005), as
quais serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”,
por ocasião da alienação do bem gravado. Dessa forma,
muito embora o plano de recuperação judicial opere
novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais
ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores e com imposição da manutenção das ações
e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral.
Nesse contexto técnico-jurídico, os apelantes erram
ao afirmarem que, em face da novação, se deve reconhecer que o valor a prevalecer é o reconhecido na
recuperação judicial e que constou do edital de credores;
as estipulações de que os débitos não ficariam sujeitos
à incidência de juros e de correção monetária deverão
prevalecer após a distribuição da recuperação judicial, o
que deve ser observado em relação à dívida; prevalece o
valor informado no edital de credores e as demais condições estipuladas no plano de homologação; deixaram de
ser observadas as peculiaridades da forma de pagamento
aprovada e já efetivada nos autos.
A dação em pagamento foi prevista no plano como
meio de recuperação, tanto que o Serviço Registral de
Imóveis da Comarca de Varginha foi oficiado para averbação às margens das Matrículas nos 42.597, 46.771

contábil não era necessária para proporcionar o exame
de possíveis cobranças abusivas, bem como a exibição de
quaisquer outros documentos, e assim prova a sentença
recorrida ao proceder a revisão dos encargos financeiros contratados (f. 190-v.-199). A dúvida a respeito
da disponibilidade do crédito contratado não subsiste à
anotação técnica de pagamento (f. 10), porquanto não
é crível que alguém nesse mundo pagaria prestações de
um empréstimo cujo capital não recebeu para dele fazer
uso conforme suas necessidades. Assim, não procede a
proposição de reconhecimento de cerceamento de defesa
e de aplicação da Súmula 286/STJ.
Por epílogo, as premissas atinentes a possíveis renegociações e existência de operação conhecida como
“mata-mata” não interferem no crédito da cédula de
crédito bancário objeto de execução. É que a prova
documental produzida em contraditório judicial revela a
disponibilidade do crédito, pagamento de algumas prestações e execução quanto à parte inadimplida (f. 10-12,
Apenso 01).
Com tais razões, nego provimento à apelação para
confirmar a sentença recorrida.
Custas, pelos apelantes.
DES. DOMINGOS COELHO - Na recuperação
judicial a execução não se suspende em relação aos
devedores solidários, como bem demonstrou o Relator a
quem dou minha inteira adesão. Transcrevo do Relator
a seguinte passagem: “É preciso notar que, diferentemente da primeira fase, em que a recuperação é deferida e é formado o quadro de credores, na segunda
fase, há um plano aprovado, ocorre uma novação dos
créditos e a decisão homologatória constitui, ela própria,
novo título executivo judicial. Entretanto, a novação
prevista pela lei civil é diversa daquela disciplinada na Lei
nº 11.101/2005. A novação civil, como regra, extingue
as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por
terceiros estranhos ao pacto (art. 364, CC), a novação
decorrente do plano de recuperação traz, como regra,
ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput,
da Lei nº 11.101/2005), as quais serão suprimidas ou
substituídas ‘mediante aprovação expressa do credor
titular da respectiva garantia’, por ocasião da alienação
do bem gravado. Dessa forma, muito embora o plano
de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele
submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus
direitos contra terceiros garantidores e com imposição da
manutenção das ações e execuções aforadas em face de
fiadores, avalistas ou coobrigados em geral”.
DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com
o Relator.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

...
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Dúvida - Registro de imóvel - Desapropriação
amigável - Fração ideal - Imóvel em
comunhão - Acordo firmado por apenas
um coproprietário - Ofensa aos princípios
da especialidade, continuidade e
unicidade - Registro vedado
Ementa: Dúvida. Registro de imóvel. Desapropriação
amigável. Fração ideal. Imóvel em comunhão. Acordo
firmado por apenas um coproprietário. Ofensa aos princípios da especialidade, continuidade e unicidade. Registro
vedado. Apelação à qual se nega provimento.
- A escritura pública de desapropriação amigável de
fração ideal de imóvel admitida por apenas um coproprietário não pode ser registrada, notadamente quando
se trata de condomínio indiviso sobre imóvel rural, por
ofender os princípios da continuidade, da especialidade
e da unicidade.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0083.14.000298-7/001 Comarca de Borda da Mata - Interessados: DER-MG
- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais, Glória Maria Zamponi Costa - 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 NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 4 de março de 2015. - Marcelo
Rodrigues - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MARCELO RODRIGUES - Cuida-se de
apelação cível interposta por Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) em
face da sentença de f. 44/46-TJ, pela qual foi julgada
procedente a dúvida suscitada pelo Oficial do Serviço de
Registro de Imóveis da Comarca de Borda da Mata.
Em suas razões de f. 49/54-TJ, a apelante alega
que a desapropriação é forma originária de aquisição de
propriedade, e, em razão do interesse público, não há
que se falar em nulidade.
Discorre que a desapropriação não exige anuência
de condôminos para ser realizada, de acordo com a Lei
nº 3.365, de 1941, e que, na prática, isso inviabilizaria o
desenvolvimento das ações do Estado, dada a dificuldade
de localizar os demais herdeiros e proprietários.
Pugna pela reforma da sentença.
O Ministério Público se absteve de apresentar manifestação.

e de Registros do Estado de Minas Gerais - Provimento
CGJMG 260, de 2013
Conforme tive oportunidade de apontar em minha
obra, é necessário observar o disposto nos arts. 931, 997
e 1.012 a 1.018, como corolário da aplicação do princípio da especialidade objetiva dos registros públicos.
Comentando sobre essa irregularidade, cito a
seguinte passagem de minha obra:
Mais do que irregular, é nulo de pleno direito, embora em
certa medida corriqueiro, o registro ou a matrícula e parte
de fração ideal de imóvel submetido ao condomínio geral,
também denominado civil ou comum. [...]
Efetivado um ato registral que implique desmembramento,
remembramento, parcelamento ou alienação total do imóvel
constante de sua respectiva matrícula, caberá ao proprietário promover o levantamento topográfico da área, elaborando memorial descritivo contendo as coordenadas dos
vértices definid es de seus limites de acordo com o previsto
na lei, submetendo-o ao Incra, a fim de que seja expedida
a certidão de que a poligonal objeto do memorial descritivo
não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro
georreferenciado e que o memorial atende às exigências
técnicas, conforme ato normativo elaborado pela autarquia.
Nesse aspecto, diga-se que o imóvel a que corresponde o
memorial descritivo mencionado nos §§ 3º e 4º do art. 176
da Lei nº 6.015/1973 é a unidade imobiliária representada pela sua matrícula. Com efeito, determina o inciso I do
art. 176 da Lei de Registros Públicos que cada imóvel terá
matrícula própria, estabelecendo como um dos requisitos a
identificação do imóvel rural (art. 176, inciso II, 3, alínea
a), que será feita, repita-se, nos casos de desmembramento,
remembramento, parcelamento ou alienação total (§§ 3º e
4º do art. 176 da LRP), a partir de memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e
com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites
dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, e com precisão posicional já estabelecida em ato
normativo e em manual técnico expedido pelo Incra; [...]. No
caso de desmembramento, deve ser feito o georreferenciamento da área total descrita na matrícula, destacando-se,
também por meio de memorial descritivo georreferenciado, a
que será objeto do desmembramento (nesse sentido: TRF 1ª
Reg. - MS 2009.41.00.005849-1/RO). Partes ideais decorrentes da instituição de condomínio não podem ser objeto
de georreferenciamento, salvo se os condôminos decidirem
extinguir o condomínio, hipótese em que é reclamada a
divisão do imóvel em partes certas e individualizadas, descrevendo-as em memoriais georreferenciados para fins de certificação pelo Incra (RODRIGUES, Marcelo. Código de Normas
dos Serviços Notariais e de Registros do Estado de Minas
Gerais - Provimento CGJMG 260/2013: comentado. Belo
Horizonte: Serjus - Anoreg, 2014, p. 331 e 457).

Os citados princípios decorrem do disposto nos
arts. 176, §1º, 196, 225 e 288, todos da Lei de Registros Públicos.
Sobre os princípios da especialidade e da continuidade, discorre Afrânio de Carvalho:
O princípio da continuidade, que se apoia no de especialidade, quer dizer que, em relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma cadeia de titulariJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de
emanar parecer, conforme f. 60-TJ.
É o relatório.
Presentes os seus pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Trata-se de ação de dúvida suscitada pelo Oficial
do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Borda
da Mata, em razão da apresentação de escritura de desapropriação amigável, firmada entre o DER-MG e Antônio
Anastácio Rosa, referente ao percentual de 1,92188542%
de um total de 76,81.00 hectares.
A dúvida é pertinente, na medida em que o imóvel
objeto de desapropriação não é de propriedade exclusiva
de Antônio Anastácio Rosa, bem como não se encontra
dividido ou delimitado.
Em que pese os argumentos utilizados pelo DER-MG
para justificar a desapropriação, não se está aqui analisando a regularidade do procedimento expropriatório.
A questão é focada no próprio registro público, e,
em razão da segurança jurídica, devem ser respeitados
os princípios que norteiam a atividade registradora, base
sobre a qual repousa a confiança depositada pela população no sistema.
No caso em apreço, conforme se verifica pela
matrícula do imóvel, f. 13.958, f. 19/20-TJ, a propriedade possui a área de 59.29 hectares e sobre a mesma
existia a comunhão entre Sebastião Pereira Rosa, José
Anastácio Rosa, Olimpio Pereira Rosa, José Rosa, Adriano
José Augusto, Antônio Pereira da Rosa, José Pereira de
Toledo, João Pereira da Rosa Filho, Lúcio Pereira da Rosa,
Geraldo Pereira da Rosa.
Em razão da irregular atuação do anterior oficial de
registro, as frações ideais dos proprietários foram sendo
divididas em razão de sucessivos negócios jurídicos,
dando origem a outras matrículas com desmembramento
das áreas.
Ocorre que, verificado o erro, o atual oficial registrador unificou todas as áreas e respectivos proprietários
na matrícula 17.333, conforme visto às f. 41/42-TJ.
Notadamente que, em razão dos princípios da continuidade, especialidade e unicidade, não há como dividir
ou desmembrar frações ideais de condôminos, ainda que
esta seja a situação de fato verificada no imóvel.
Com efeito, um erro não justifica outro, até porque
não gera direito adquirido, e não será com dois ou mais
equívocos que se produzirá o acerto.
Não de outra forma, a Lei nº 6.766, de 1979, que
dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, nos seus
diversos artigos, veda a promessa e a venda de imóvel
não loteado ou desmembrado, em seu art. 37, sob as
penas dos arts. 52 e 53.
Há a necessidade de regularizar a situação do
imóvel identificando sua fração ideal como módulo rural,
com abertura de matrícula única, obedecendo-se ao
disposto no Código de Normas dos Serviços Notariais

dades à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o
outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim,
as sucessivas transmissões, que derivam umas das outras,
asseguram sempre a preexistência de imóvel no patrimônio
de transferente.
Ao exigir que cada inscrição encontre sua procedência em
outra anterior, que assegure a legitimidade da transmissão
ou da oneração do direito, acaba por transformá-la no
elo de uma corrente ininterrupta de assentos, cada um dos
quais se liga ao seu antecedente, como o seu subsequente
a ele se ligará posteriormente. Graças a isso o Registro de
Imóveis inspira confiança ao público (CARVALHO, Afrânio de.
Registro de imóveis. Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 285.)

Por sua vez, Walter Ceneviva pontua sobre a
continuidade:
Um dos princípios fundamentais do registro imobiliário, o
da continuidade, determina o imprescindível encadeamento
entre assentos pertinentes a um dado imóvel e às pessoas
nele interessadas. O princípio da continuidade percorre duas
linhas: a do imóvel, como transposto para os livros registrários, e a das pessoas com interesse nos registros. Ambas
devem ser seguidas de modo rigoroso e ininterrupto, pelo
sistema criado em lei (Lei dos Registros Públicos comentada.
14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 366-367.)

Portanto, diante da irregularidade apontada
no confronto entre a escritura de desapropriação e a
matrícula do imóvel, não há como realizar o registro.
Diante de todo o exposto, nego provimento
ao recurso.
Sem custas.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR e CAETANO
LEVI LOPES.
Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Sucessão - Ordem de vocação hereditária Cônjuge supérstite - Separação de fato por mais
de dois anos - Ausência de prova - Colaterais Direito à herança - Inexistência
Ementa: Ação de petição de herança. Colaterais. Ordem
de vocação hereditária. Afastamento de cônjuge supérstite. Impossibilidade. Ausência de comprovação de separação de fato por mais de dois anos. Recurso desprovido.
- O Código Civil de 2002, no seu art. 1.829, dispõe sobre
a sucessão legítima e sua ordem preferencial, cabendo
aos colaterais direito sucessório, apenas na inexistência
de cônjuge supérstite ou de separação de fato do casal
por mais de 2 (dois) anos.
- Ausentes provas, no caso concreto, de separação de
fato do casal por mais de 02 anos, de se julgar impro106
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cedente o pleito inicial de afastamento do cônjuge da
ordem de vocação hereditária.
Recurso desprovido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0083.14.000756-4/001 Comarca de Borda da Mata - Apelantes: Juliana Nogueira
da Silva, Benedita Nogueira de Lima e outros - Apelado:
Jesus Fabiano de Almeida - 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 NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2015. - Eduardo
Andrade - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de ação de
petição de herança c/c partilha de bens proposta por
Luiz Nogueira da Silva Filho e outros em face de Jésus
Fabiano de Almeida, objetivando o reconhecimento de
seus direitos à herança, ao argumento de que são irmãos
da falecida esposa do réu e de que ele já se encontrava
separado de fato da de cujus por mais de dois anos antes
do seu falecimento.
Adoto o relatório da sentença de origem acrescentando-lhe que o i. Magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos iniciais e deixou de reconhecer os direitos hereditários dos colaterais da de cujus.
Condenou os autores, ainda, ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios no importe de
R$7.000,00 (sete mil reais), na proporção de 1/7 para
cada autor.
Irresignados, interpuseram os autores recurso de
apelação sustentando, em síntese, que: desde agosto de
2010, após uma briga de casal, o réu saiu de casa indo
para local incerto e não sabido e que, por essa razão,
teria permanecido separado de fato da falecida por mais
de dois anos antes da sua morte, o que afasta a sua participação na herança; o casal vivia um relacionamento
conturbado, e o apelado não trouxe qualquer prova de
sua isenção de culpa pelo descumprimento de suas obrigações matrimoniais com a de cujus; as testemunhas do
réu faltaram com a verdade e não restou devidamente
apreciado o teor da escritura pública de declaração de
f. 150. Pugnaram pela reforma da sentença (f. 178/185)
Regularmente intimado, apresentou o apelado
contrarrazões ao recurso, pugnando, em suma, pelo seu
desprovimento (f. 188/195).
Desnecessária a remessa dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Vieram-me os autos conclusos.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da
comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.

Dispõe, ainda, o artigo 1.830 do mesmo diploma
legal:
Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao
cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não
estavam separados judicialmente, nem separados de fato há
mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

Diante desse panorama legal, o cônjuge figura em
classe com prioridade para herdar em relação aos cola-

terais, razão pela qual, na ausência de prova cabal de
separação de fato do casal por mais de dois anos, não
há falar em direito dos mesmos de participar da herança.
Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do
Código Civil, a morte do de cujus implica a imediata
transferência do seu patrimônio aos sucessores. Logo,
a transmissão da herança opera-se de pleno direito no
instante da morte, ficando o direito sucessório incorporado ao patrimônio dos herdeiros, independentemente de
partilha - que apenas tem o efeito de pôr fim ao estado de
indivisibilidade do patrimônio.
Nessa linha, tem-se que, com a morte de Cleide
Maria da Silva, o viúvo Jésus Fabiano de Almeida passou
a ser titular, inexoravelmente, de 100% (cem por cento)
dos bens inventariados.
E, em que pesem os recorrentes sustentarem que
o casal se encontrava separado de fato há mais de 2
(dois) anos e que o requerido vivia em concubinato com
outra mulher, entendo que tais alegações não restaram
devidamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais, vejamos:
Que a falecida comentou com a depoente que não queria
se separar do réu, ‘mas eles tinham crises direto e reto’; que
alguns dias antes do falecimento a falecida disse que o réu
estava querendo separar e iriam juntos ao advogado [...] testemunha Luana Michele de Alvarenga (f. 171).
Que era amigo do casal, frequentando a casa dos mesmos;
que por volta de março/abril de 2013 o depoente foi à
chácara do casal; que não sabe de qualquer separação de
fato do casal [...] - testemunha João Silva (f. 172).
Que, uns 15 dias antes do óbito, a falecida procurou a
depoente na condição de advogada, para tratar de separação judicial; que não sabe se o casal estava separado de
fato, tendo a falecida dito que desconfiava de um caso extraconjugal do réu [...] - testemunha Leny Meirelles (f. 174).
Que frequentava a casa do réu e da falecida, não sabendo
de separação de fato do casal [...] - testemunha Cleberson
Santana Silva (f. 176).

De se ver que são as próprias testemunhas arroladas pela parte autora que declaram desconhecer
qualquer separação do casal, não desconstituindo a
mesma, portanto, de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito.
Ademais, os documentos de f. 84/119 demonstram,
por meio das redes sociais do casal, que o casal mantinha
a união conjugal e realizava viagens, em período que
próximo ao falecimento.
Não bastassem tais fatos, uma das autoras, Benedita Nogueira de Lima, em seu depoimento testemunhal
de f. 177, ainda reconheceu que:
é irmã da falecida e ambas residiam nesta cidade, sendo que
se comunicavam mais por telefone; que na época do falecimento Cleide estava morando no Bairro Nova Borda, não
sabendo o nome da rua; que na época a falecida morava
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É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente, no tocante ao pedido de reforma da
sentença quanto ao indeferimento da assistência judiciária
gratuita, entendo que razão não assiste aos recorrentes.
Isso porque, em que pese o pedido de justiça
gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau
de jurisdição, o que pretendem os autores no presente
momento não é a apreciação desse pedido, mas a
reforma da decisão de f. 66/67, que indeferiu a mesma.
De uma análise atenta dos autos, de se ver que
contra a referida decisão não fora interposto recurso de
agravo de instrumento, nem demonstrada qualquer irresignação dos recorrentes, tendo o MM. Juiz primevo, na
sentença, apenas se limitado a condenar os autores ao
pagamento das custas e honorários, como consequência
do indeferimento anterior da justiça gratuita.
Sendo assim, e ressaltando ainda que os recorrentes
não trouxeram aos autos qualquer prova de hipossuficiência financeira a desconstituir a bem-fundamentada
decisão saneadora, entendo, nesse ponto, irretocável a
decisão de primeiro grau.
Dito isso, passo ao deslinde do mérito.
Infere-se dos autos que Cleide Maria da Silva, falecida em 2 de novembro de 2011 (f. 42), era casada com
o réu Jésus Fabiano de Almeida, sob o regime de comunhão universal de bens, consoante faz prova a certidão de
casamento de f. 41.
Ao que consta dos presentes autos, a autora da
herança faleceu sem deixar ascendentes ou descendentes
(certidões de f. 61/62).
Pois bem.
O Código Civil de 2002, no seu artigo 1.829,
dispõe que a sucessão legítima se dá na seguinte ordem
preferencial:

‘com o marido dela, o Jésus’, que de vez em quando frequentava a casa do casal.

No tocante à escritura pública de declaração prestada pelo Sr. Jair Nogueira da Silva, irmão da falecida,
à f. 154, de se ver que a mesma apenas corrobora a
alegação de que o casal possuía uma vida conturbada,
mas não comprova que estavam separados de fato por
mais de 02 anos antes do óbito. Veja-se: “[...] quando o
senhor Jésus ficou sabendo que sua mulher havia tentado
suicídio há três dias, resolveu voltar para casa e reatar
seu casamento, ignorando o que havia dito e pedido ao
declarante [...]”.
Dessa feita, não tendo restado comprovado,
portanto, que o réu e a falecida se encontravam separados de fato, por mais de dois anos antes do seu falecimento, de se indeferir o pleito inicial.
Conclui-se, do exposto, que a r. sentença se apresenta irretocável.
Com essas considerações, nego provimento
ao recurso.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES GERALDO AUGUSTO e VANESSA VERDOLIM
HUDSON ANDRADE.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Inventariante - Inércia - Extinção do
processo - Descabimento - Remoção Aplicabilidade - Art. 995, II, do CPC
Ementa: Apelação cível. Inventário. Procedimento de
jurisdição voluntária. Inércia do inventariante. Extinção.
Descabimento. Remoção. Art. 995, inciso II, do CPC.
- Em caso de inércia do inventariante, poderá o juiz, a
quem incumbe a direção do processo, decretar, ex officio,
nos próprios autos do inventário, a sua remoção, com
base nos poderes que lhe são conferidos pelos arts. 125
e 995, II, do Código de Processo Civil, mediante a intimação dos herdeiros e demais interessados a promover o
andamento do feito, e nomear outro inventariante.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0672.98.003798-6/001 Comarca de Sete Lagoas - Apelante: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - Interessados: E.N.M.A., N.A.O.,
inventariante D.E.N.M.A., P.D.A., representado pelo curador
M.G.A. - 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
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conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2015. - Dárcio
Lopardi Mendes - Relator.
Notas taquigráficas
DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de
apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais em face da sentença proferida pelo MM. Juiz
da 1ª Vara de Família, Sucessões e Ausência da Comarca
de Sete Lagoas, que, nos autos do inventário dos bens
de N.M.A., julgou extinto o processo, sem julgamento do
mérito, nos termos do art. 267, III, c/c parágrafo único do
art. 238, ambos do Código de Processo Civil.
Em razões recursais de f. 242/250, alega o apelante
que é certo que a inércia das partes acarreta a extinção
do processo sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 267, III, do CPC; que, nos autos de inventário, na
hipótese de o inventariante não dar o devido andamento
ao feito e existindo bens a inventariar, a medida que se
impõe é a remoção do inventariante, conforme previsto
no art. 995, II, do CPC; que, a teor da Súmula 240 do
STJ, não é possível a extinção do processo, de ofício, por
abandono da causa; é necessário o requerimento da
parte. Com esses argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de cassar a sentença, determinando o regular processamento do feito.
Ausente o preparo recursal, visto que o apelante
goza de isenção legal.
Sem contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com vista
dos autos, informou ser desnecessária sua intervenção
no feito.
Conheço do recurso, porquanto presentes seus
pressupostos de admissibilidade.
Em análise do caderno processual, verifica-se que o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, requereu
o cumprimento de várias providências pela inventariante
(f. 227/228).
Contudo, o oficial de justiça deixou de intimá-la,
em razão de a mesma não mais residir no endereço constante do mandado, conforme certidão de f. 230. Posteriormente, houve a intimação via DJe, não tendo a inventariante se manifestado.
Dessa forma, o douto Juiz a quo extinguiu o
processo, sem julgamento de mérito, por abandono da
causa, nos termos do art. 267, inciso III, do Código de
Processo Civil.
Com a devida vênia, filio-me ao entendimento
majoritário de que a inércia do inventariante em dar
andamento ao feito não autoriza a extinção do processo,
mas tão somente a sua remoção, conforme previsto no
art. 995, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 995. O inventariante será removido:
[...]

Com efeito, poderá o juiz, a quem incumbe a
direção do processo, decretar, ex officio, nos próprios
autos do inventário, a remoção do inventariante, com
base nos poderes que lhe são conferidos pelo art. 125
do Código de Processo Civil, mediante a intimação dos
herdeiros e demais interessados a promover o andamento
do feito, e nomear outro inventariante.
Acerca do assunto, leciona Paulo Cezar Pinheiro
Carneiro, in Comentários ao Código de Processo Civil,
v. 9, tomo I, p. 94:
O próprio juiz, de ofício, se for o caso, deverá determinar a
remoção, pois, se a nomeação cabe a ele, é evidente que terá
poder para substituir o inventariante caso entenda necessário,
de sorte a permitir a efetividade do processo, pois não cabe
na hipótese a extinção do feito sem o julgamento do mérito.
Constitui uma obrigação do juiz, como órgão encarregado de
exercer a jurisdição, verificar se o inventariante é legitimado e
adequado para o alcance da finalidade de que antes se falou.

Lado outro, o inventário, como sabido, consiste em
procedimento de jurisdição voluntária, que não implica
observar critério de legalidade estrita, nos termos do
art. 1.109 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.109. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 (dez)
dias; não é, porém, obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que
reputar mais conveniente e oportuna.

Em nota ao dispositivo legal, ensinam Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
Decisão por equidade. Somente nos casos expressos em lei
pode o juiz decidir por equidade (CPC 127). Em todos os
procedimentos de jurisdição voluntária, há autorização legal
para o juiz assim proceder (CPC 1109). A lei processual
concede ao juiz a oportunidade de aplicação de princípios de
equidade, ao arrepio da legalidade estrita, podendo decidir
escorado na conveniência e oportunidade, critérios próprios
do poder discricionário, portanto, inquisitorial, bem como de
acordo com o bem comum (NERY, RP 46/14).

Nesse sentido, e considerando a natureza de
procedimento de jurisdição voluntária, a praxe jurídica
é também no sentido, em casos como este, de determinação do arquivamento dos autos, e não de extinção
do processo.
Além disso, não se pode olvidar o interesse público
existente na sucessão, não somente dos herdeiros, mas,
também, do Fisco e de terceiros, conforme julgados selecionados pelo supracitado doutrinador na obra citada:
Ocorrendo a existência de bens a inventariar, não cabe cogitar
da extinção do processo sem julgamento do mérito, pouco
importando que as hipóteses não sejam de arrolamento, mas
de inventário propriamente dito, dada a pendência de interesse público, como o do Ministério Público em relação a

eventuais incapazes e o da Fazenda estadual quanto ao recolhimento do imposto devido (TJSP, RT 599/65).
Ante a existência de soluções legais a serem adotadas art. 995 do CPC -, frente à inércia do inventariante, não cabe
a extinção do feito sem julgamento do mérito. [...] A partilha
do acerco hereditário é direito de ordem pública, eis que os
herdeiros não são os únicos interessados, mas também o
fisco e terceiros, etc. Daí não caber a extinção do processo
com base no art. 267 do CPC (TJRS, Des. Teixeira Giorgis,
ADV/COAD Informativo Semanal nº 22/99, ac. nº 87.831,
p. 346).

Logo, deve ser cassada a sentença de extinção
do procedimento, determinando-se o seu regular
processamento.
Mediante tais considerações, dou provimento ao
recurso, para cassar a decisão singular, determinando-se
o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular
prosseguimento do feito, nos termos anteriores.
Custas recursais, ex lege.
Votaram de acordo com o Relator as DESEMBARGADORAS HELOÍSA COMBAT e ANA PAULA CAIXETA.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Compra e venda de
imóvel - Simulação - Negócio jurídico - Nulidade Confirmação - Impossibilidade - Prescrição Decadência - Preclusão - Não sujeição
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Ação civil
pública. Anulação de ato jurídico. Decadência. Inocorrência. Inteligência do disposto no art. 169 do Código Civil.
Preliminar rejeitada. Compra e venda simulada. Comprovação. Nulidade absoluta do negócio jurídico. Art. 167
do Código Civil. Procedência do pedido. Desprovimento.
- O art. 169 do Código Civil de 2002 estabelece que “o
negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação,
nem convalesce pelo decurso do tempo”, não estando,
portanto, sujeito à prescrição, decadência ou preclusão.
- O reconhecimento da simulação importa na nulidade
do negócio jurídico.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.11.026468-9/002 Comarca de Uberaba - Apelante: Daniela Ferreira dos
Anjos - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas
Gerais - Litisconsorte: Espólio de José Eustáquio da Silva,
representado pelo inventariante Gustavo Costa Ciabotti,
nomeado pelo juiz - Interessado: José Raimundo da Silva
- Relator: DES. BARROS LEVENHAGEN
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II - se não der ao inventário andamento regular, suscitando dúvidas infundadas ou praticando atos meramente protelatórios.

Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR A
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Barros
Levenhagen - Relator.
Notas taquigráficas
DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de recurso
de apelação interposto por Daniela Ferreira dos Anjos
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Lúcio
Eduardo de Brito às f. 634/636, que, nos autos da ação
civil pública para anulação de ato jurídico proposta pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, julgou
procedentes os pedidos iniciais para “declarar nula de
pleno direito a venda feita por José Eustáquio da Silva à
requerida, Daniela Ferreira dos Anjos, referente ao imóvel
de matrícula 48.988 do CRI, através da escritura de
compra e venda lavrada no 3º Ofício desta comarca em
17.08.2006”. Em razão da sucumbência, condenou, solidariamente, os réus, no pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00, a ser
destinado a fundo oportunamente indicado pelo autor.
Nas razões de f. 647/651, suscita preliminar de
decadência, argumentando que “não pode ser tido como
nulo o negócio jurídico havido entre a apelante e o falecido José Eustáquio, haja vista que ultrapassado o prazo
de 4 (quatro) anos, a teor do art. 178, §9º, inc. V, alínea b,
contados a partir da perfectibilização do ato ou contrato
(ou seja, data da escritura de compra e venda lavrada no
3º Ofício da Comarca de Uberaba)”. Quanto ao mérito,
alega que, “até prova em contrário, deve prevalecer a
presunção de veracidade de que goza o documento
público, mormente a capacidade civil da outorgante e
dos outorgados”; que “não há nos autos prova de simulação, sendo certo que o simples fato de ser sobrinha,
estudante universitária à época, não justifica a r. sentença
que decretou a nulidade da compra e venda, por simulação. Não bastam indícios, há de existir prova cabal”.
Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso,
refutando as alegações da apelante (f. 685/700).
Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade, cabendo registrar que, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0701.11.0264689/001, esta 5ª Câmara Cível proveu o recurso para
deferir à agravante, ora apelante, o benefício da gratuidade (f. 678/681-TJ).
Da preliminar.
Com o advento do Código Civil de 2002, a simulação deixou de ser causa de anulabilidade de negócio
jurídico, como dispunha o Código Civil de 1916.
110

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015

Passou a ser vício que enseja a sua nulidade absoluta, conforme prescreve o art. 167, in verbis: “É nulo o
negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
O art. 169 do novo Codex estabelece, ainda, que
“o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação,
nem convalesce pelo decurso do tempo”, afastando,
assim, a decadência sugerida pela apelante.
Exatamente por não convalescer pelo decurso
do tempo, não está sujeito à prescrição, decadência
ou preclusão.
A propósito:
Ementa: Apelação cível. Declaratória de nulidade de ato jurídico. Recursos principal e adesivo. Agendamento de pagamento. Preparo posterior ao ato de interposição do apelo
adesivo. Deserção. Não conhecimento. Inépcia da inicial.
Não verificação. Prescrição. Inocorrência. Simulação. Indícios
suficientes nos autos. - O recolhimento do preparo deve ser
comprovado no ato de interposição do recurso, não cabendo
o agendamento de pagamento para data posterior, sob
pena de não conhecimento do recurso em face da deserção.
- O reconhecimento da simulação importa na nulidade do
negócio jurídico (CC, art. 167), sendo certo que os efeitos
desse reconhecimento são retroativos à data da realização do
negócio jurídico simulado (eficácia ex tunc). Nesse passo, não
há se cogitar de que os autores elegeram a via inadequada,
ao manejarem ação declaratória de nulidade da escritura
pública, ao invés da ação de anulabilidade do registro imobiliário, porquanto, uma vez reconhecido que essa foi firmada
mediante simulação, a declaração de sua ocorrência tem
efeitos retroativos à data de sua celebração, resultando ipso
facto na automática ineficácia dos atos que se seguiram,
dentre eles, o registro imobiliário. - O art. 167 do diploma
material civil confere ao negócio jurídico simulado o regime
da nulidade, ao preceituar que ‘é nulo o negócio jurídico
simulado’. E, não sendo o negócio jurídico nulo suscetível
de convalidação pelo decurso do tempo, nos exatos termos
do art. 169 do mesmo diploma legal, não há se cogitar de
prescrição. - A simulação consiste em uma declaração falsa
e enganosa de vontade, destinada a encobrir as reais características no negócio jurídico efetivamente desejado. A jurisprudência admite que a simulação, em face das circunstâncias especiais do caso concreto e da reconhecida dificuldade
de ser efetivamente provada, seja demonstrada com base
em indícios. - Apelo adesivo, de ofício, não conhecido, preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas e apelo principal não
provido (Relator: Des. Anacleto Rodrigues - Juiz de Direito
convocado - j. em 19.11.2014 - p. em 27.11.2014).
Ementa: Apelação cível. Direito civil. Compra e venda entre
ascendentes e descendentes. Pretensão de anulação fundada
em supostas contratações inoficiosas. Consentimento
das requerentes. Inexigência no momento da pactuação.
Ausência da anuência de terceiro. Ilegitimidade ativa. Pedido
de anulação alicerçado em simulação. Negócios jurídicos
firmados na vigência do Código Civil de 1916. Prazo decadencial: 4 anos. Art. 178, § 9º, V, b. Reconhecimento superveniente de paternidade. Irrelevância quanto ao direito patrimonial já fulminado pela decadência. Contrato celebrado
após o Código Civil de 2002. Causa de nulidade. Inexistência de prazo para requerer a desconstituição. Interesse
e legitimidade ativa demonstrados. Recurso parcialmente
provido. I - Nos contratos de compra e venda entre ascen-

Ementa: Civil e processual civil. Cobrança. Justiça Comum
estadual. Competência. Inteligência da Súmula 04/STJ. Atos
nulos. Prescrição. Não ocorrência. Ônus da prova. Art. 333,
I, CPC. Apelo improvido. - Sendo a questão central da lide
a declaração de alegada inelegibilidade para ocupação de
cargo de direção em sindicato e o consequente cancelamento
do registro, a competência para processar e julgar o feito é
da Justiça estadual, a teor da Súmula nº 04/STJ. Os atos
nulos nunca se convalescem, não havendo falar em prescrição
do direito de ação nessa hipótese. É o que prevê o art. 169
do novo Código Civil (Apelação Cível 2.0000.00.4903411/000 - Relatora: Des.ª Márcia De Paoli Balbino - j. em
16.03.2005 - p. em 07.04.2005) (Sem grifos no original).

Rejeito, portanto, a preliminar.
Do mérito.
Compulsando os autos, vê-se que a presente
ação civil pública se escora no Inquérito Civil
nº 0701.11.000580-1, instaurado pelo Ministério Público
a fim de investigar possível prática de transferência de
patrimônio do ex-prefeito do Município de Delta (Sr. José
Eustáquio da Silva), visando dificultar a reparação de
danos sofridos pelo patrimônio público daquela municipalidade, em razão de irregularidades por ele perpetradas enquanto prefeito municipal (f. 30).
Posteriormente, instaurou-se o Inquérito Civil
nº 0701.11.000772-4, com o fim específico de apurar
possível simulação na transferência da propriedade do
imóvel situado em Uberaba/MG, no loteamento “Parque
São Jorge”, Rua 29, matriculado sob o número 48.877,
junto ao Cartório do Registro de Imóveis de 2º Ofício de
Uberaba, com o mesmo fim (f. 28).
Tomadas as declarações do genitor do falecido José
Eustáquio Silva, foi por ele informado o seguinte:

[...] que, pelo que tem conhecimento, José Eustáquio da Silva
não deixou outros herdeiros necessários, tendo em vista que
não teve filhos, nem era casado; [...] que José Eustáquio da
Silva possuía um veículo CrossFox, ano 2008/2009, cor
prata, placa HHY-1933, o qual estava financiado, e uma casa
em Delta, cuja documentação apresenta neste momento;
que, além destes bens, quando do falecimento de seu filho,
acreditava que este possuía outros dois imóveis, sendo uma
casa em Uberaba e um imóvel comercial-residencial também
localizado em Uberaba; que, entretanto, após o falecimento
de José Eustáquio, tomou conhecimento que estes dois últimos
bens não estavam registrados em nome de seu filho, mas sim
no nome de uma tia dele, de nome Maria Vanilda Ferreira dos
Anjos, e de uma prima, de nome Daniela Ferreira dos Anjos,
respectivamente, cuja documentação também apresenta neste
momento (f. 38 - destaquei).

Destarte, extrai-se do documento de f. 39 que o
imóvel em questão, adquirido por José Eustáquio da Silva,
em 8 de dezembro de 2005, pelo valor de R$10.745,00
(dez mil setecentos e quarenta e cinco reais), menos de 01
(um) ano depois, em 14 de setembro de 2006, foi alienado a Daniela Ferreira dos Anjos, pela importância de
R$5.610,89 (cinco mil seiscentos e dez reais e oitenta e
nove centavos).
No curso da investigação, foram colhidos, entre
outros, os seguintes testemunhos:
Mauro Morais de Oliveira: [...] que recorda-se perfeitamente
que, em vida, José Eustáquio apontava os imóveis situados
na Rua Maria Teles Ferreira, nº 72, Bairro Parque São José, e
na Av. Nossa Senhora do Desterro, um sobrado, ambos nesta
cidade, como sendo de sua propriedade; que o imóvel na
Rua Maria Teles Ferreira é uma casa residencial, onde inclusive José Eustáquio residia até quando de sua morte [...]; que
foi uma surpresa para o declarante, quando José Eustáquio
faleceu, tomar conhecimento que tais imóveis não estavam
registrados em nome dele [...] (f. 403).
Dilson Fernandes Maciel: [...] que era muito amigo do então
Prefeito José Eustáquio; que não tem qualquer dúvida de que
os imóveis situados na Rua Maria Teles Ferreira, nº 72, Bairro
Parque São José, e na Av. Nossa Senhora do Desterro, um
sobrado, ambos nesta cidade de Uberaba, eram de propriedade de José Eustáquio até ele morrer; que, além de falar
para todo mundo que tais imóveis eram de sua propriedade,
José Eustáquio, quando construiu as edificações em tais lotes,
chegou a adquirir materiais de construção na loja da esposa
do declarante; que José Eustáquio chegou a comentar com o
declarante que havia colocado tais imóveis em nome de seus
familiares para não ter problemas no futuro, quando deixasse
a Prefeitura de Delta; que, na cidade de Delta, é voz corrente
que tais imóveis na verdade pertenciam a José Eustáquio e
somente estavam registrados em nome de seus parentes para
que não tivesse jeito de serem apreendidos pela Justiça, caso
José Eustáquio viesse a ser processado (f. 404 - destaquei).
Edilberto Martins da Silveira: [...] que conheceu muito o então
Prefeito de Delta, José Eustáquio da Silva; que tem absoluta
certeza de que os imóveis situados na Rua Maria Teles Ferreira,
nº 72, Bairro Parque São José, e na Av. Nossa Senhora do
Desterro, um sobrado, ambos nesta cidade de Uberaba, eram
de propriedade de José Eustáquio até ele morrer; que, inclusive, José Eustáquio disse isso ao declarante, justificando
que precisava que tais imóveis ficassem em nome de seus
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dentes e descendentes, não se exige o consentimento dos
filhos cuja paternidade ainda não havia sido reconhecida
ao tempo das pactuações alegadas inoficiosas. II - Somente
aquele que deveria anuir com a compra e venda de ascendente para descendente, mas não o fez, detém legitimidade
ativa para buscar a anulação do contrato supostamente inoficioso. III - Na vigência do Código Civil de 1916, o direito de
anular negócios jurídicos por simulação decaia em 04 anos,
contados da data de celebração, nos termos do art. 178,
§ 9º, inciso V, b, do aludido diploma legal. IV - Embora a
ação de investigação de paternidade seja imprescritível,
a sua procedência não tem o condão de reabrir os prazos
decadenciais de direitos ou prescricionais de pretensões de
cunho patrimoniais, já fulminados pelo decurso do tempo.
V - Segundo o Código Civil de 2002, a simulação deixou
de ser causa de anulabilidade de negócio jurídico, como no
regime anterior, passando a ser motivo de nulidade, que pode
ser requerida, a qualquer tempo, ao Poder Judiciário, ante a
ausência de previsão de prazo decadencial para o exercício
do direito. VI - Demonstrados o interesse e a legitimidade das
requerentes para perquirir se houve a simulação do negócio
jurídico celebrado na vigência do Código Civil de 2002, em
razão do reconhecimento de paternidade, deve a demanda
prosseguir somente quanto a este pedido e causa de pedir
específicos (Apelação Cível 1.0549.12.002917-4/001 Relator: Des. Leite Praça - Órgão Julgador: 17ª Câmara Cível
- Comarca de origem: Rio Casca - j. em 28.08.2014 - p. em
09.09.2014) (Sem grifos no original).

parentes para que não fossem apreendidos pela Justiça, caso
viesse a ter problemas no futuro; que recorda de José Eustáquio comentar com o declarante que tinha o desejo de, no
futuro, após deixar a vida política, vender tais imóveis para
comprar um sítio; que é voz corrente na cidade de Delta que
tais imóveis eram de propriedade de José Eustáquio, mas que
estavam em nome de parentes (f. 405 - destaquei).

Ouvidas em juízo, as testemunhas ratificaram as
declarações prestadas no inquérito civil (f. 590/591).
Simulação, como cediço, é um dos defeitos dos
negócios jurídicos e consiste em uma declaração falsa,
enganosa de vontade, visando aparentar negócio jurídico
diverso do efetivamente desejado, com o fim de criar uma
aparência de direito e fugir de obrigações, burlar a lei e
iludir terceiros.
O negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167
do Código Civil, é nulo e se dará quando: (I) I - aparentemente conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;
(II) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira.
Com efeito, a prova dos autos não deixa dúvida
de que o falecido José Eustáquio da Silva, ex-prefeito de
Delta, simulou a transferência do imóvel em questão para
a apelante visando inviabilizar eventual reparação de
danos causados ao erário.
O próprio espólio de José Eustáquio Silva manifestou-se pela procedência do pedido (f. 633).
A tudo, some-se a ausência de prova, a cargo da
ré, ora apelante, a sufragar a alegação de ter adquirido
o imóvel com recursos próprios, fruto do trabalho como
babá e manicure, que era repassado, na íntegra, a José
Eustáquio “para que ele o aplicasse da melhor forma
possível, pois se ficasse com o dinheiro poderia gastá-lo”
(f. 397).
Sendo a simulação causa de nulidade do negócio
jurídico, conforme retroconsignado, correta a d. sentença
monocrática, não merecendo prosperar o inconformismo
da apelante.
Finalmente, cumpre registrar que, em se tratando
de ação civil pública movida pelo Ministério Público e
julgada procedente, não há que se cogitar na condenação dos réus no pagamento de honorários advocatícios, visto que o art. 128, § 5º, II, da CF/88 veda expressamente a sua percepção pelos membros do MP.
Não se insurgindo, contudo, a apelante contra
esse aspecto, visto que, nas razões recursais, se limita
a reclamar a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (já deferida no Agravo de Instrumento
nº 1.0701.11.026468-9/001), descabe a alteração, de
ofício, deste capítulo da sentença.
Com essas considerações, nego provimento ao
recurso.
Custas recursais, pela apelante, suspensa, contudo,
a cobrança em face do benefício da gratuidade judiciária.
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Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES VERSIANI PENNA e ÁUREA BRASIL.
Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Indenização - Contrato de administração
de imóvel - Rescisão - Desídia da
administradora - Falha na aprovação do
cadastro do locatário - Má administração do
imóvel - Prejuízos ao locador - Relação de
consumo - Código de Defesa do Consumidor Aplicabilidade - Danos materiais - Cabimento Dano moral - Não configuração - Meros dissabores
ou aborrecimentos
Ementa: Contrato de administração de imóvel. Responsabilidade pela má administração. Indenização ao locador
pelo inadimplemento do locatário. Responsabilidade da
administradora.
- Ao contratar uma administradora de imóveis, o proprietário do imóvel espera que a empresa contratada gerencie
todos os possíveis problemas advindos das locações realizadas.
- Conforme inteligência do art. 667 do Código Civil, ao
mandatário é atribuída a obrigação de ser diligente na
execução do mandato, mormente na escolha do inquilino, providenciando diligências suficientes para garantir
ao locador que o seu imóvel seria alugado a pessoa com
capacidade econômica e idoneidade suficiente para fazer
cumprir as avenças mencionadas no contrato de locação.
- Deve a administradora de imóveis responder pelos
prejuízos sofridos pelo proprietário decorrentes de sua
má administração, seja a teor do contrato e do mandato
firmado entre as partes, sob o prisma do disposto no
art. 667 do Código Civil, ou à luz do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, sendo, pois, inequívoca a
relação de consumo.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.032412-7/001 Comarca de Juiz de Fora - Apelantes: Demilson da
Silva Marcelino e outro, Mari da Conceição Fernandes
- Apelada: R & R Administração de Imóveis e Advocacia 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

Notas taquigráficas
DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Versa o
presente embate sobre recurso de apelação interposto por
Demilson da Silva Marcelino e outro, em face da sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da
Comarca de Juiz de Fora, Dr. Sérgio Murilo Pacelli, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização,
cumulada com rescisão de contrato, declarando apenas
rescindido o contrato e julgando improcedente o pedido
de condenação no pagamento dos valores da locação e
encargos e ainda o pedido de danos morais.
Sustentam os apelantes que o mandatário tem
o dever de cumprir fielmente os poderes conferidos na
procuração e no contrato de administração do imóvel.
Alega que a administradora de imóveis apelada agiu
com desídia ao firmar contrato de locação com pessoa
que tinha nome negativado e ainda sem exigir fiadores
ou qualquer outra garantia. Alega que são patentes os
prejuízos materiais e morais sofridos. Pugna pelo provimento do recurso, com a procedência dos pedidos.
Contrarrazões não apresentadas.
Sem preparo, pois os apelantes estão sob o pálio
da justiça gratuita.
Este é o relatório. Decido:
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Primeiramente, importante trazer à baila a lição de
Rui Stoco sobre responsabilidade da imobiliária:
A administradora de imóveis é responsável por locação realizada sem as cautelas que a atividade recomenda, sendo
por isso obrigada a satisfazer o proprietário naquilo que ele
deixou de receber. As exigências de garantia de contrato de
locação são privativas da administradora, na medida em que
pelo contrato responde em relação ao proprietário (Tratado
de responsabilidade civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 620).

Compulsando atentamente os autos, depreende-se,
principalmente pelo contrato de administração de imóveis
e pela procuração entabulados entre as partes, que a
apelada não cumpriu devidamente com a responsabilidade imposta através do citado contrato, devendo ser
responsabilizada pela desídia na escolha do locatário.
É cediço que, ao contratar uma administradora de
imóveis, o proprietário do imóvel espera que a empresa
contratada gerencie todos os possíveis problemas
advindos das locações realizadas.
Depreende-se dos autos que a apelada, apesar de
citada, não contestou a ação.
Ora, conforme inteligência do art. 667 do Código
Civil, ao mandatário é atribuída a obrigação de ser dili-

gente na execução do mandato, mormente na escolha
do inquilino, providenciando diligências suficientes para
garantir ao locador que o seu imóvel será alugado a
pessoa com capacidade econômica e idoneidade suficiente para fazer cumprir as avenças mencionadas no
contrato de locação.
No meu modesto inteligir, responde a imobiliária
pela má administração do imóvel e pelas consequências
decorrentes de sua desídia.
Importante trazer à baila que o contrato de administração de imóvel está submetido às regras do Código de
Defesa do Consumidor, na medida em que retrata nítida
relação de consumo, podendo identificar, com clareza,
as figuras do consumidor (proprietário/locador, art. 2º,
caput) e do prestador de serviços (administradora, art. 3º,
§ 2º, Lei 8.078/90 - CDC).
Nesse diapasão, a apelada responde pelo ressarcimento dos danos decorrentes de sua má administração,
seja a teor do contrato e do mandato firmado entre
as partes, este analisado sob o prisma do disposto no
art. 667 do Código Civil, ou à luz do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, sendo, pois, inequívoca a
relação de consumo.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
Processo civil. Responsabilidade civil. Locação. Legitimidade
passiva ad causam da administradora de imóveis. Inocorrência da prescrição. Falha na prestação do serviço. Aprovação cadastral de locatário sem capacidade econômica.
Débitos relativos a alugueres, cotas condominiais e tributos.
Obrigação de indenizar. Art. 667 c/c 186 do CC. 1. A administradora de imóveis figura como mandatária do proprietário do bem para, em nome deste, realizar e administrar
a locação, nos termos do art. 653 do Código Civil, obrigando-se a indenizar o mandante por quaisquer prejuízos
advindos de sua conduta culposa (art. 667 do mesmo
diploma legal). Por outro lado, não cabe à imobiliária que
agiu diligentemente a responsabilidade pelo pagamento de
aluguéis, cotas condominiais ou tributos inadimplidos pelo
locatário - ressalvadas as hipóteses de previsão contratual nesse sentido -, porquanto ausente sua culpa, elemento
imprescindível em sede de responsabilidade civil subjetiva. 2.
Ao revés, configura-se a responsabilidade da administradora
de imóveis pelos prejuízos sofridos pelo locador quando ela
não cumpre com os deveres oriundos da relação contratual.
3. A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo
da presente demanda, uma vez que a pretensão veiculada na
petição inicial não diz respeito à mera cobrança de alugueres
atrasados, mas à responsabilização civil da imobiliária pelo
descumprimento do contrato. No caso concreto, o Tribunal
a quo consignou a efetiva existência de falha na aprovação
do cadastro do locatário e do fiador, uma vez que a renda
auferida por eles não alcançava o patamar mínimo exigido
contratualmente, resultando na frustração da execução que
visava à cobrança dos alugueres e débitos relativos às cotas
condominiais e tributos inadimplidos. 4. A pretensão do
proprietário do imóvel nasceu com a ciência do defeito na
prestação do serviço consubstanciado na desídia relacionada
à aprovação cadastral do locatário e do fiador, o que se deu
por ocasião da frustração do processo executivo ajuizado em
junho de 2003. Tendo a presente demanda sido proposta
em agosto de 2005, antes de transcorrido o prazo trienal
previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, ressoa manifesta a não
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conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Luiz
Carlos Gomes da Mata - Relator.

ocorrência da prescrição. 5. Recurso especial a que se nega
provimento (Recurso Especial nº 1.103.658-RN, Ministro Luis
Felipe Salomão, DJ de 23.04.2013).

Restou incontroversa nos autos a desídia da apelada
na contratação com o locatário, quando não exigiu fiador
ou qualquer outra garantia e ainda firmou contrato com
pessoa que possuía restrição cadastral nos órgãos de
proteção ao crédito. Ademais, a apelada não tomou
qualquer providência no intuito de cobrar os débitos.
Dessarte, restou comprovada a falha nos serviços
de administração de imóveis prestados pela apelada e os
prejuízos advindos de sua conduta. Assim, entendo pela
responsabilidade da imobiliária, por ter firmado contrato
de locação sem exigências de garantias pelo locatário
e que, agindo na qualidade de mandatária do proprietário do imóvel, deve responder pela má administração
do imóvel.
De outro norte, quanto aos danos morais, tenho
que, no caso de descumprimento contratual, a responsabilização por dano moral requer a comprovação de
violação de atributos da personalidade do consumidor.
Não se trata de dano moral in re ipsa, porquanto, além
do descumprimento contratual havido, é necessária a
comprovação do grande abalo psicológico sofrido. O
episódio vivenciado pelos apelantes melhor se encaixa
nas possíveis situações decorrentes da vida moderna que
geram eventuais dissabores ou inconvenientes, aborrecimentos e prejuízos cotidianos que não configuram dano
moral. Assim, nesse aspecto mantenho a sentença.
Feitas tais considerações, trazendo à calha tudo
que restou acima narrado, dou parcial provimento ao
recurso para julgar procedente em parte o pedido inicial,
nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo
Civil, para condenar a imobiliária nos danos materiais
pleiteados na forma do pedido de letra b da peça exordial
(f. 20), bem como nos aluguéis vencidos até a entrega
das chaves, que deverão ser corrigidos monetariamente
pelos índices da Corregedoria Estadual de Justiça a partir
da propositura da ação, acrescidos de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Em face da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e recursais. Fixo os honorários advocatícios em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, para cada
patrono, permitida a compensação. Fica suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação ao apelante,
ex vi do art. 12 da Lei 1.060/50.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA e NEWTON
TEIXEIRA CARVALHO.
Súmula AO RECURSO.

DERAM

PARCIAL

PROVIMENTO

...
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Embargos à execução Nota promissória Data escrita por extenso Data numérica - Divergência - Nulidade Inocorrência - Fraude - Má-fé - Abusividade no
preenchimento - Inexistência - Data de
vencimento por extenso - Prevalência
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Nota
promissória. Datas de vencimento. Divergência entre a
data escrita por extenso e a numérica. Inexigibilidade.
Não ocorrência. Desrespeito às legislações específicas
da matéria. LUG e Decreto 2.044/1908. Não comprovação. Compensação de valores. Elementos indispensáveis do art. 369 do Código Civil. Não demonstração.
Ônus da prova. Art. 333, II, do CPC.
- A existência de divergência entre a data de vencimento
escrita por extenso e a data de vencimento numérica
não é hábil a acarretar a nulidade da nota promissória
ou mesmo a perda da sua natureza cambial, sobretudo
quando a inscrição do vencimento por extenso não apresenta qualquer irregularidade ou adulteração, estando
expressa de forma clara.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.043801-7/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Geraldo Eustáquio
Lopes - Apelado: Laércio Marques da Silva - Interessados:
Marcelo Delduque da Costa e outro, Cristina Vilhena
Landi Delduque da Costa - 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, 25 de fevereiro de 2015. - Domingos
Coelho - Relator.
Notas taquigráficas
DES. DOMINGOS COELHO - Cuida-se de
apelação Cível interposta por Geraldo Eustáquio Lopes
contra a sentença de f. 127-129 proferida pelo d.
Julgador da 30ª Vara Cível desta Comarca que nos autos
dos Embargos à Execução aviados em desfavor de Laércio
Marques da Silva julgou os pedidos improcedentes, com
fincas no art. 269, I, do CPC e condenou o autor ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da execução.
Em suas razões de inconformismo, aduz o apelante
que, ao contrário do entendimento defendido pelo d.
Julgador primevo, o titulo em discussão é título executivo
não vencido e que não conta com a necessária outorga

A nota promissória é um título de crédito abstrato, formal,
pelo qual uma pessoa, denominada emitente, faz a outra
pessoa, designada beneficiário, uma promessa pura e simples
de pagamento de quantia determinada, à vista ou a prazo,
em seu favor ou a outrem à sua ordem, nas condições dela
constantes. Trata-se de título abstrato porque a lei não determina as causas para a sua emissão, podendo decorrer de
qualquer causa, e corresponde a documento formal, porque
produzirá efeitos como tal se observar os requisitos essenciais
(Títulos de Crédito, 4. ed., São Paulo: Renovar, p. 492).

Sendo assim, compulsando os autos, entendo
que não obstante a nota promissória possua a indicação numérica da data do vencimento como sendo
25.02.2077, depreende-se que a data do vencimento
preenchida por extenso, foi o dia 25-02-2007, ex vi do
documento acostado à f. 08.
Logo, em que pese o entendimento contrário do
apelante, o fato de constar o preenchimento, por extenso
diverso da data digitada numericamente, é claro que este
equívoco não acarreta a nulidade da nota promissória
ou mesmo a perda da sua natureza cambial, sobretudo
quando a informação está representada de forma extensa.
Aliás, como o próprio Julgador de primeiro grau
mencionou às f. 128, verbis:

Houve um mero erro material, que não contamina data que
era a intencional das partes, até porque foge da razoabilidade alguém, com sinceridade, contrair obrigação a ser
quitada no ano de 2077, não se tendo a mínima dúvida que
foi erro escusável, e, ainda que assim não fosse, prevaleceria,
sempre, na dúvida, a data por extenso.

Ora, dispõe o art. 54 do Decreto n. 2.044/1908:
Art. 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento e
deve conter estes requisitos essenciais, lançados, por extenso
no contexto:
I. a denominação de “Nota Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida;
II. a soma de dinheiro a pagar;
III. o nome da pessoa a quem deve ser paga;
IV. a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial.
§ 1º Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data
e lugar da emissão da nota promissória, que não contiver
estes requisitos.
§ 2º Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a
época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente
a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento.
É facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento,
tendo o portador direito de opção.
§ 3º Diversificando as indicações da soma do dinheiro, será
considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso
no contexto. Diversificando no contexto as indicações da
soma de dinheiro, o título não será nota promissória.
§ 4º Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima enumerados. Os requisitos essenciais são considerados lançados ao tempo da emissão da
nota promissória. No caso de má-fé do portador, será admitida prova em contrário.

No caso em discussão, conforme bem consignou o
d. julgador de primeiro grau, é de se ressaltar que, mesmo
que a data numérica indicasse que o vencimento do título
foi pactuado para fevereiro de 2077, diante da contradição entre esta data e aquela mencionada por extenso,
qual seja o ano de 2007, por óbvio que deveria prevalecer esta última.
Tal entendimento decorre da aplicação analógica
do já mencionado art. 54, § 3º, do Decreto nº 2.044, e
do art. 6º da Lei Uniforme de Genebra, in verbis:
Art. 6º Se na letra a indicação da quantia a satisfazer se achar
feita por extenso e em algarismos, e houver divergência entre
uma e outra, prevalece a que estiver feita por extenso.

Assim, a existência de divergência na data numérica
de vencimento do título de crédito, ao contrário do externado pelo apelante não torna nula a nota promissória,
mormente porque a inscrição do vencimento por extenso
não apresenta qualquer irregularidade ou adulteração,
sendo mencionada de forma clara.
A respeito, confiram:
Apelação. Embargos do devedor. Aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova.
Preclusão. Nota promissória. Título executivo líquido, certo
e exigível. Rasura. Prevalência da citação textual. Preenchimento a posteriori. Bens penhorados de propriedade de
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uxória; que a decisão combatida desrespeitou a Lei
Uniforme de Genebra, em seu art. 7º, bem como o
art. 55, parágrafo único, do Decreto 2.044/1908,
porquanto a época do pagamento do título deve “ser
precisa e única para toda a soma devida”. Assim sendo,
a nota promissória executada é nula porque contém duas
datas de vencimento, uma expressa em números e a
outra expressa por extenso, não se podendo aplicar por
analogia o art. 126 do CPC, porquanto existe lei específica a reger a matéria.
Assevera que a data de vencimento do título é o dia
25.02.2077, e não no ano de 2007. Por fim, alega que
ocorreu uma compensação e que o próprio exequente,
ora apelado, reconheceu que já recebeu a quantia de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo a
dívida então apenas de R$110.606,00 (cento e dez mil
seiscentos e seis reais).
Contrarrazões às f. 140-147.
Recurso próprio, tempestivo e regularmente
preparado.
Presentes os pressupostos recursais e ausentes preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.
Sem razão o apelante.
Ora, afirma o apelante que a nota promissória não
é exigível, uma vez que não se encontra sequer vencida, já
que ali se encontra escrito que o seu vencimento somente
se daria em 25.02.2077, ainda que grafado por extenso,
na própria nota promissória, que o vencimento seria o
ano de 2007.
Sobre a natureza do referido título de crédito, é a
lição de Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.:

terceiro. Ausência de comprovação. [...] A nota promissória é
documento suficiente para a execução, não se exigindo que
esteja acompanhada deste ou daquele documento para que
goze de certeza, liquidez e exigibilidade. Se a data do vencimento apresenta-se perfeita quando escrita por extenso, é
isto suficiente para a validade do título. Isto porque, no caso
de divergência entre o texto e o que está fora dele, prevalece a citação textual. Compete ao autor dos embargos a
prova de que houve preenchimento do título a posteriori e
de má-fé, bem como de que os bens penhorados pertencem
a terceiro, sob pena de desacolhimento de sua pretensão
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0481.04.036097-8/001, Rel.
Des. Dídimo Inocêncio de Paula, j. em 01.09.2005).
Embargos do devedor. Título executivo extrajudicial. Nota
promissória. Prescrição. Inocorrência. Alegação de prática
de cobrança de juros exorbitantes. Ausência de provas.
Divergência entre o vencimento lançado em algarismos e o
lançado por extenso. Prevalência deste último [...]. Em sendo
a nota promissória um título abstrato, para que se viabilize a
desconstituição da cártula, cabe ao devedor executado fazer
prova bastante no sentido de que tenha feito o pagamento
de juros onzenários e extorsivos ao credor, pois alegar e não
provar equivale a não alegar. Havendo divergência entre o
vencimento lançado em algarismo e o lançado por extenso
na nota promissória, deve prevalecer este último, pois, com
certeza, é o que exige maior concentração do emitente, o
qual imprime maior zelo e atenção nesse ato que requer,
inclusive, raciocínio lógico-gramatical (TJMG, Apelação Cível
nº 2.0000.00.357069-8/000, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j.
em 08.05.2002).
Apelação Cível. Embargos do devedor. Nota promissória.
Rasura na indicação numérica do vencimento. Prevalência da
data lançada por extenso. Abusividade e má-fé no preenchimento não demonstrados. Recurso desprovido. Nos termos
do art. 736 do CPC, os embargos do devedor constituem
ação de conhecimento, incidental ao feito executivo, através
da qual o devedor se defende da execução forçada. A existência de rasura na indicação da data numérica de vencimento do título de crédito não é hábil a acarretar a sua nulidade ou mesmo a perda da sua natureza cambial, sobretudo
quando a inscrição do vencimento por extenso não apresenta
qualquer irregularidade ou adulteração, estando disposta de
forma clara. Mesmo que a data numérica indicasse que o
vencimento do título teria sido pactuado para fevereiro de
2003, diante da contradição com a data do vencimento
por extenso, deverá prevalecer esta, que é clara ao prever,
sem qualquer rasura ou indício de adulteração, que o vencimento da nota promissória apenas ocorreria em fevereiro de
2006. Tal entendimento, já consolidado na jurisprudência,
decorre da aplicação analógica do art. 54, § 3º, do Decreto
nº 2.044/1908, e do art. 6º da Lei Uniforme de Genebra
- Recurso desprovido (TJMG, 17ª Câmara Cível, Apelação
Cível nº 1.0439.07.070418-4/001, Rel. Des. Eduardo
Mariné da Cunha, j. em 14.11.2013).

Ademais, para que fosse reconhecida a nulidade
da cártula, caberia ao emitente, ora apelante, demonstrar satisfatoriamente a existência de abusividade ou a
má-fé no preenchimento, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
Saliente-se ainda que o simples fato de existirem
grafias diferentes no título não nos permite concluir que
tenha ocorrido adulteração das datas ou que o preen116
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chimento da cártula foi posterior à sua emissão, sendo
irrelevante tal questão, mormente porque a lei concede
mandato ao portador para preencher os dados do título
até o momento da sua cobrança.
O apelante, como anteriormente argumentado,
apenas afirma que o título foi emitido para pagamento
em 2077, não trazendo aos autos qualquer elemento de
prova nesse sentido.
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, acerca da matéria esclarece:
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus
da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e
exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos
se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O
ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da
afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da
demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte
do réu como ônus da exceção.

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 impeditivos, extintivos ou modificativos (Comentários, Forense, v. IV,
p. 33, citando Betti).

Portanto, à míngua de prova no sentido de que
houve fraude no preenchimento do título, deve prevalecer
a data de vencimento lançada por extenso, não merecendo qualquer reforma a decisão combatida.
Por fim, também sem razão o apelante quando
afirma que houve “compensação” de R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), e que o decote de tal
importância teria sido admitido pelo próprio exequente,
ora apelado.
Entretanto, o apelante não fez nenhuma prova
neste sentido.
Aliás, a questão restou por mim decidida em acórdão
anteriormente proferido acostado às f. 111, verbis:
Melhor sorte não socorre o apelante quanto ao pedido de
compensação de parte do crédito exequendo com uma dívida
havida pelo exequente junto ao primeiro executado, decorrente de três notas promissórias emitidas em favor deste, no
valor de R$50.000,00 cada.
O apelante, apesar de aduzir tal defesa, não apresentou
as notas promissórias a que se refere, de modo que não há
como se exigir o crédito. É requisito para a compensação,
conforme previsão do art. 369 do CC/2002, tratar-se de
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Sem a materialidade dos títulos, impossível verificar sua liquidez e sua
exigibilidade, eis que podem, a esta altura, estar prescritos ou
quiçá não tenham ainda vencido.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA e PEDRO ALEIXO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Execução - Título extrajudicial - Duplicata
virtual - Protesto por indicação - Boleto
bancário - Documento hábil a embasar a
execução - Desnecessidade de apresentação
da duplicata
Ementa: Apelação cível. Execução de título extrajudicial.
Duplicata virtual. Protesto por indicação. Boleto bancário.
Nota fiscal. Comprovante de entrega das mercadorias.
Documentos hábeis a embasar a execução. Jurisprudência do STJ. Desnecessidade de exibição do título de
crédito.
- Conforme recente jurisprudência do STJ, nas ações de
execução de título extrajudicial, o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, da
nota fiscal referente às mercadorias comercializadas e de
seu comprovante de entrega devidamente assinado são
documentos hábeis a embasar a execução e, por isso, é
desnecessária a apresentação da duplicata.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0693.06.047755-3/001 Comarca de Três Corações - Apelante: Cia. Fluminense
de Refrigerantes - Apelada: DR Comércio Alimentos Ltda.
- Relator: DES. LUCIANO PINTO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO E CASSAR A SENTENÇA.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Luciano
Pinto - Relator.
Notas taquigráficas
DES. LUCIANO PINTO - Cia. Fluminense de Refrigerantes ajuizou ação de execução em face de DR
Comércio de Alimentos Ltda., alegando ser credora da
quantia líquida e certa de R$9.628,74, representada por
duplicatas mercantis.
Requereu a procedência da ação para que a
executada fosse condenada a pagar o montante devido.

Juntou procuração e documentos às f. 05/19.
Às f. 21/40, a exequente juntou novos documentos.
Contestação por negativa geral às f. 90/92.
À f. 130, foi deferido o bloqueio de contas e
ativos financeiros.
Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito (f.186/186-v.), ao argumento de que
a exequente não juntou as duplicatas executadas e os
comprovantes de recebimento das mercadorias.
Inconformada, a exequente manejou apelação
(f. 195/202), batendo-se, em síntese, pela desnecessidade de apresentação dos títulos, porque se trata de
duplicatas virtuais, emitidas eletronicamente.
Asseverou que os documentos apresentados juntamente com a inicial suprem a ausência física dos títulos
cambiários e constituem títulos executivos extrajudiciais.
Transcreveu arestos em prol de seus argumentos.
Pugnou pelo provimento do recurso, para cassação
da sentença.
Contrarrazões às f. 211/214, requerendo a manutenção da sentença.
É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
Vejo que assiste razão à apelante.
A sentença extinguiu o feito sem julgamento do
mérito com fundamento no art. 267, I e VI, c/c arts. 585,
598 e 614 do CPC, ao argumento de que a exequente,
ora apelante, não juntou as duplicatas executadas e os
comprovantes de recebimento das mercadorias.
Inicialmente, esclareço que, em ocasiões anteriores,
em casos semelhantes, posicionei-me no sentido de que
o boleto bancário não é título executivo e, portanto, não
é hábil para ensejar execução.
Entretanto, refletindo melhor sobre o tema e tendo
em vista as práticas comerciais, revejo o meu posicionamento anterior e passo a acompanhar o recente entendimento do STJ, no sentido de que o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, da
nota fiscal referente às mercadorias comercializadas e de
seu comprovante de entrega devidamente assinado são
documentos hábeis a embasar a execução e, por isso, é
desnecessária a apresentação da duplicata.
Nesse sentido:
Embargos de divergência em recurso especial. Divergência
demonstrada. Execução de título extrajudicial. Duplicata
virtual. Protesto por indicação. Boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto, das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega das mercadorias. Executividade reconhecida. 1. Os acórdãos confrontados, em face de
mesma situação fática, apresentam solução jurídica diversa
para a questão da exequibilidade da duplicata virtual, com
base em boleto bancário, acompanhado do instrumento
de protesto por indicação e das notas fiscais e respectivos
comprovantes de entrega de mercadorias, o que enseja o
conhecimento dos embargos de divergência. 2. Embora a
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Em razão do exposto, nego provimento ao recurso
para manter in totum, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a bem lançada decisão de primeiro grau.
Custas recursais, pelo apelante.

norma do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 permita o protesto
por indicação nas hipóteses em que houver a retenção da
duplicata enviada para aceite, o alcance desse dispositivo
deve ser ampliado para harmonizar-se também com o instituto da duplicata virtual, conforme previsão constante dos
arts. 8º e 22 da Lei 9.492/97. 3. A indicação a protesto das
duplicatas mercantis por meio magnético ou de gravação
eletrônica de dados encontra amparo no art. 8º, parágrafo
único, da Lei 9.492/97. O art. 22 do mesmo Diploma Legal,
a seu turno, dispensa a transcrição literal do título quando o
Tabelião de Protesto mantém em arquivo gravação eletrônica
da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou
documento da dívida. 4. Quanto à possibilidade de protesto
por indicação da duplicata virtual, deve-se considerar que o
que o art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68 admite, essencialmente,
é o protesto da duplicata com dispensa de sua apresentação
física, mediante simples indicação de seus elementos ao
cartório de protesto. Daí, é possível chegar-se à conclusão
de que é admissível não somente o protesto por indicação na
hipótese de retenção do título pelo devedor, quando encaminhado para aceite, como expressamente previsto no referido artigo, mas também na de duplicata virtual amparada
em documento suficiente. 5. Reforça o entendimento acima
a norma do § 2º do art. 15 da Lei 5.474/68, que cuida de
executividade da duplicata não aceita e não devolvida pelo
devedor, isto é, ausente o documento físico, autorizando sua
cobrança judicial pelo processo executivo quando esta haja
sido protestada mediante indicação do credor, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e
recebimento da mercadoria e o sacado não tenha recusado
o aceite pelos motivos constantes dos arts. 7º e 8º da Lei. 6.
No caso dos autos, foi efetuado o protesto por indicação,
estando o instrumento acompanhado das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes
de entrega e recebimento das mercadorias devidamente
assinados, não havendo manifestação do devedor à vista
do documento de cobrança, ficando atendidas, suficientemente, as exigências legais para se reconhecer a executividade das duplicatas protestadas por indicação. 7. O protesto
de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação
do boleto, das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e dos comprovantes de entrega e recebimento das
mercadorias devidamente assinados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador. 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos (STJ. EREsp 1024691/PR,
Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 22.08.2012,
DJe de 29.10.2012.)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Duplicata.
Protesto por indicação. Boleto bancário acompanhado
do comprovante de recebimento das mercadorias. Desnecessidade de exibição judicial do título de crédito original.
Sentença cassada. Recurso provido. I - Em consonância com
recente jurisprudência do eg. STJ, o boleto bancário vinculado
à duplicata, devidamente acompanhado do instrumento de
protesto por indicação e do comprovante de entrega da
mercadoria, supre a ausência física do título cambiário e
constitui título executivo extrajudicial (TJMG. Apelação Cível
nº 1.0313.04.135870-3/001, Relator: Des. Leite Praça, 17ª
Câmara Cível, julgamento em 04.04.2013, publicação da
súmula em 24.04.2013).
Apelação cível. Direito empresarial. Execução de título extrajudicial. Duplicata mercantil virtual. Comprovação da entrega
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das mercadorias. Protesto por indicação. Existência de
liquidez, certeza e exigibilidade do título. Recurso provido. A duplicata mercantil virtual, acompanhada das notas fiscais,
dos boletos bancários, dos comprovantes de entrega das
mercadorias e dos comprovantes de protesto por indicação,
se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade e, por isso, constitui documento hábil a embasar a execução ajuizada (TJMG.
Apelação Cível nº 1.0313.11.028872-4/001, Relator:
Des. Corrêa Camargo, 18ª Câmara Cível, julgamento em
02.04.2013, publicação da súmula em 09.04.2013).
Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Boletos
bancários acompanhados de notas fiscais e comprovantes
da entrega das mercadorias e da prestação dos serviços.
Sentença cassada. - A exibição das duplicatas virtuais não
é imprescindível para o ajuizamento da execução, bastando
que os boletos bancários vinculados a tais títulos virtuais
estejam acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e das notas fiscais com os respectivos comprovantes
de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços
(TJMG. Apelação Cível nº 1.0313.11.025914-7/001,
Relator Des. Marcos Lincoln, 11ª Câmara Cível, julgamento
em 06.03.2013, publicação da súmula em 08.03.2013).

No caso em tela, é de ver que a ação originária
foi instruída com os instrumentos de protesto por indicação (f. 08/15), das notas fiscais referentes às mercadorias comercializadas e de seus comprovantes de entrega
devidamente assinados (f. 22/40), documentos esses que
atendem às exigências legais e, portanto, são hábeis a
embasar a execução.
Dessarte, com a apresentação de referidos documentos, a exibição das duplicatas é desnecessária, ao
contrário do que entendeu a douta sentença.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso e casso
a sentença, determinando o regular prosseguimento do
feito no primeiro grau.
Custas, pela apelada.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MÁRCIA DE PAOLI BALBINO e LEITE PRAÇA.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E
CASSARAM A SENTENÇA.

...

Cumprimento de sentença - Cotas
condominiais - Obrigação propter rem Arrematante do bem - Inserção no polo passivo
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Ação de cobrança. Cotas condominiais. Arrematante do bem. Obrigação propter rem. Adjudicação.
Inserção da parte arrematante no polo passivo. Possibilidade. Recurso provido.
- Os débitos originados pela unidade condominial são
denominados obrigação propter rem, ou seja, acompa-

Agravo de instrumento provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.06.
049786-4/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante:
Condomínio Edifício Mesbla, representado pelo síndico
João Cardoso Machado - Agravado: Trorion S.A. Relator: DES. VEIGA DE OLIVEIRA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Veiga de
Oliveira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. VEIGA DE OLIVEIRA - Trata-se de agravo de
instrumento interposto por Condomínio Edifício Mesbla,
pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, que,
nos autos do cumprimento de sentença promovido contra
Trorion S.A., entendeu não haver possibilidade de incluir,
no polo passivo, o adquirente do imóvel adjudicado na
esfera trabalhista, uma vez que se encontra revestido pela
coisa julgada. (f. 15/16-TJ).
Argumenta o agravante, em síntese, que seja reconhecida a substituição processual da parte agravada,
Trorion S.A., por Daniel Alves Cavalcante, tendo em vista
a adjudicação promovida por ele no imóvel objeto da
penhora. Requer seja o recurso recebido e provido para
reforma da decisão agravada (f. 02/09-TJ).
Inexistindo pedido de efeito suspensivo, o recurso
foi recebido em seu efeito devolutivo.
Intimada, a agravada manifestou-se favoravelmente
à pretensão recursal (f. 49-TJ).
Solicitadas as informações ao Juízo a quo, este
manteve a decisão (f. 52-TJ).
Esse, em epítome, o relatório. Decido.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos
de sua admissibilidade.
Insurge-se, o agravante, contra decisão a quo que
indeferiu o pedido de inclusão da parte Daniel Alves
Cavalcante, que adjudicou o bem em discussão, por
entender ter ocorrido, em relação a ele, coisa julgada.
No caso em análise, trata-se, a obrigação em
questão, do instituto jurídico da propter rem, obrigação
referente à coisa, considerada híbrida, exatamente por
permanecer entre os direitos patrimoniais e os direitos

reais, vinculando-se à coisa, onde quer que ela esteja,
independentemente da vontade do titular desta.
A obrigação propter rem é uma relação entre o
atual proprietário e/ou possuidor do bem e a obrigação
decorrente da existência do bem. Vale dizer, a obrigação
é imposta ao titular adquirente da coisa, que se obriga a
adimplir os débitos sobre ela existentes.
A legislação civil aplicável prevê as responsabilidades oriundas desta obrigação em alguns de seus
artigos, destacando-se:
Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos
do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e
juros moratórios.

Para que se extinga a obrigação de arcar com
os débitos condominiais judicialmente reclamados,
faz-se necessário a desvinculação do titular em relação
à unidade.
Conforme consta do edital de f. 29-TJ, foi tornada
pública a existência de débitos de taxas condominiais
relativas ao bem, sendo de conhecimento do arrematante as obrigações relativas à coisa, sob responsabilidade do titular.
Na obrigação propter rem, o titular absorve as prestações vinculadas ao bem em razão do caráter do débito,
e não por manifestação de vontade. Em outras palavras,
o que o faz devedor é o fato de ser titular de determinado
direito. Tanto assim, que ele se libera da obrigação se
renunciar a tal direito. A obrigação não prende o devedor
em razão da pessoa, mas de sua condição de titular do
domínio do bem e enquanto este persistir; daí o fato de a
obrigação propter rem se transferir com o domínio sobre
o bem real, independentemente de convenção entre
as partes.
Ressalte-se a existência dos débitos condominiais no
edital de arrematação do imóvel adjudicado (f. 29-TJ).
Ao adjudicar o bem, o arrematante - parte que o
agravante deseja incluir no polo passivo - tinha conhecimento dos débitos em aberto, assim como da cobrança
judicial em tramitação, conforme documentos juntados
aos autos.
Tal entendimento é corroborado pelos julgados do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] a) a responsabilidade pelo débito condominial é do
proprietário do imóvel ou de quem detiver a posse do bem
em caráter definitivo, uma vez tratar-se de obrigação propter
rem, registrando, ainda, que as despesas condominiais configuram encargos da própria coisa, pois, destinam-se à manutenção e subsistência do imóvel, de modo que incumbe a
todos os condôminos arcar com o pagamento daquelas; e,
b) tendo o banco adquirido o imóvel em adjudicação, com
este assumiu as dívidas condominiais, ainda que não esteja
na posse do bem (e-STJ, f. 654): Tal entendimento se harmoniza à orientação firmada nesta Corte, no sentido de que o
adquirente de imóvel em condomínio responde pelas cotas
condominiais em atraso, ainda que anteriores à aquisição,
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nham o imóvel, independentemente da vontade do titular
deste, para quem se transfere a responsabilidade de arcar
com os débitos da unidade, em razão do caráter das prestações, vinculadas à coisa, e não à pessoa que a detém.

tário (REsp 1366894/RS, Relatora: Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de 02.06.2014).
Ação de cobrança. Cotas condominiais. Adquirente arrematante. Legitimidade. Obrigação propter rem. - Para garantir
o equilíbrio econômico e financeiro do condomínio, a
cota-parte atribuível a cada unidade é considerada obrigação
propter rem. Por isso, o arrematante de imóvel em condomínio responde pelas cotas condominiais em atraso, ainda
que anteriores à aquisição. Precedentes do STJ. Recurso especial provido (REsp 400.997/SP, Relator: Ministro Castro Filho,
DJ de 26.04.2004).
Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança.
Despesas condominiais. Compra e venda registrada. Alienação fiduciária. Posse. Obrigação de natureza propter rem.
Legitimidade da adquirente. 1 - A jurisprudência desta Corte
entende que ‘a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto
sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto’ (EREsp 138.389/MG, Relator:
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 13.09.1999). 2
- No presente caso, ‘o adquirente, em alienação fiduciária,
responde pelos encargos condominiais incidentes sobre o
imóvel, ainda que anteriores à aquisição, tendo em vista a
natureza propter rem das cotas condominiais’ (REsp 827.085/
SP, Relator: Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. em
04.05.2006, DJ de 22.05.2006, p. 219). 3 - Agravo Regimental improvido (AgRg no REsp 1413977/SP, Relator:
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 11.02.2014, DJe
de 14.03.2014).

Verifica-se, portanto, a possibilidade de inclusão,
no polo passivo, do adjudicante do imóvel que originou
a cobrança da obrigação propter rem, obrigação esta
garantida pelo imóvel que deu origem à dívida.
Logo, possível a inclusão da parte pretendida pelo
agravante no polo passivo, em razão de sua condição de
titular da coisa.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e possibilitar ao
agravante incluir no polo passivo da ação o adjudicante
do bem em questão.
Custas, ex lege.
DESª. MARIÂNGELA MEYER - De acordo com
o Relator.
DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA - Na hipótese concreta dos autos, concordo com o voto prolatado pelo ilustre Relator, sobretudo porque restou determinada a inclusão da pessoa, do adquirente do bem,
no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença
que tramita em primeiro grau, sem, contudo, restar determinada a substituição processual, com a exclusão do
devedor originário, o que, a meu aviso, no caso, não
seria possível.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...
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Conflito de competência - Ação
reivindicatória - Usucapião - Conexão - Vara de
registros públicos - Competência absoluta
Ementa: Conflito de competência. Ação reivindicatória.
Conexão com ação de usucapião. Remessa dos autos à
Vara de Registros Públicos. Impossibilidade. Vigência da
resolução 705/2012. Competência absoluta. Improrrogável competência Juízo suscitado.
- A Vara de Registros Públicos é competente para o
processamento e julgamento das ações de usucapião,
haja vista sua competência absoluta em razão da matéria,
decorrendo de normas de organização judiciária - Resolução nº 705/2012, do Órgão Especial deste Tribunal
de Justiça.
- Nesse aspecto, incabível a remessa dos autos da ação
reivindicatória à Vara de Registros Públicos, porque a
conexão só pode modificar a competência relativa, e se
preenchidos os requisitos dos §§1º e 2º do art. 292 do
CPC, o que não é o caso dos autos, não sendo o Juízo da
Vara de Registros Públicos competente para julgar ações
conexas à de usucapião.
Conflito de competência acolhido.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.14.0497975/000 - Comarca de Belo Horizonte - Suscitante: Juiz de
Direito da Vara de Registros Públicos da Comarca de Belo
Horizonte - Suscitado: Juiz de Direito da 15ª Vara Cível
da Comarca de Belo Horizonte - Interessados: Rivail do
Amaral, Ronan do Amaral e outro, Ronaldo do Amaral,
Everlyn Rezende Vaz de Melo do Amaral - Relatora: DES.ª
MARIANGELA MEYER
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER O
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Mariangela Meyer - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª MARIANGELA MEYER - Cuida-se de conflito
negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de
Registro Públicos da Comarca de Belo Horizonte, o qual
entende ser competente para o julgamento da causa o
Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte.
O suscitante afirma que, além das atribuições
jurisdicionais conferidas aos juízes de direito pela legislação concernente aos serviços notariais e de registro, Lei
nº 6.015/73 e Lei nº 8.560/92, a competência da Vara

que seja declarada a competência deste para processamento e julgamento do feito.
Passo, então, ao exame do presente conflito negativo de competência.
É sabido que a conexão é o instituto do Direito
Processual que ocorre sempre que duas demandas
tenham o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir,
nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil, que
verbis: “Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando
lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.”
Sobre o tema, prelecionam Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria Andrade Nery:
O objetivo da norma inserta no CPC 103, bem como no CPC
106, é evitar decisões contraditórias, por isso a indagação
sobre o objeto ou a causa de pedir, que o artigo por primeiro
exige que seja comum, deve ser entendida em termos, não se
exigindo a perfeita identidade, senão que haja um liame que
as faça passíveis de decisão unificada (Ement. STJ 4, 462,
180/181).

O que se vê, então, é que, visando evitar decisões
contraditórias e prejudiciais às partes, o legislador houve
por bem determinar a reunião de feitos que tenham identidade de objeto e causa de pedir.
Paralelamente, assim dispõe o art. 102 do mesmo
diploma legal: “Art. 102. A competência, em razão do
valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou
continência, observado o disposto nos artigos seguintes.”
Assim, por exclusão, não são suscetíveis a tal fato
modificativo as competências em razão da matéria e da
hierarquia, sendo, portanto, a conexão causa de prorrogação da competência relativa, e não absoluta.
E, como bem leciona o doutrinador Cândido Rangel
Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed.,
v. 1, p. 614):
competências absolutas não comportam modificação sequer
por força de outras razões também de ordem pública - mas
de menor intensidade - que são as determinantes da prorrogação da competência por conexidade. Interessa, sim, reunir
processos para o julgamento conjunto de causas conexas,
para com isso propiciar a harmonia de julgados e a economia
dos Juízos (infra, nos 303 ss.), mas sempre segundo os desígnios do constituinte ou do legislador, em alguns casos interessa mais manter imunes e intangíveis certas regras sobre a
distribuição do exercício da jurisdição.

Nesses termos, o referido art. 102 somente autoriza a alteração pelo valor ou território, casos em que
a conexão poderá ser reconhecida, reunindo-se os
processos, desde que o mesmo juízo seja competente
para os feitos conexos, nos termos do art. 292, § 1º,
inciso II, do CPC, que verbis:
Art. 292. É permitida a cumulação, num único processo,
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles
não haja conexão.
§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação: [...]
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de Registros Públicos da Comarca de Belo Horizonte se
limita ao processo e julgamento das ações de usucapião.
Aduz que, em se tratando de uma vara especializada, sua competência é expressamente definida pelas
normas acima referidas, possuindo caráter absoluto,
conforme expressamente previsto no art. 111 do CPC,
sendo, por isso, inderrogável por convenção das partes e
não comportando qualquer ampliação.
Ademais, ressalta que a competência em razão da
matéria não pode ser modificada pela conexão ou continência, sendo tal prorrogação admitida apenas em se
tratando de competência em razão do valor e do território, conforme art. 102 do CPC.
Suscita, assim, o presente conflito negativo
de competência.
A interessada Everlyn Resende Vaz de Melo do
Amaral se manifestou às f. 21/26-TJ, pugnando pela
improcedência do presente conflito.
O Juízo suscitado se manifestou à f. 42-TJ, informando que “as razões que levaram este juízo a declinar
da competência em favor do juízo suscitante são aquelas
já externadas na decisão constante dos autos respectivos”.
O Parquet se manifestou às f. 44/49-TJ, opinando
pelo provimento do presente conflito, para que seja declarado competente para dirimir o feito o Juízo suscitado.
Relatados, examino e, ao final, decido.
Trata-se de conflito de competência em que se deve
apurar quem é o juízo competente para o processamento
da ação reivindicatória.
Pois bem.
Verifica-se, in casu, que fora ajuizada ação de
usucapião por Everlyn Rezende Vaz de Melo do Amaral
em face de Ronan do Amaral e outros, que foi distribuída
perante o Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca
desta Capital.
Posteriormente, foi proposta ação reivindicatória por
Ronan do Amaral e outros em face de Everlyn Rezende Vaz
de Melo do Amaral, que foi distribuída perante o Juízo da
15ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
Importante observar que ambas as demandas se
referem às mesmas partes, sendo-lhes comum o objeto.
Assim, distribuída a ação reivindicatória à 15ª Vara
Cível, o douto Magistrado titular do Juízo entendeu que
haveria risco de decisões conflitantes, motivo pelo qual
determinou a remessa dos autos para o Juízo da Vara
de Registros Públicos, competente para o processamento
da ação de usucapião proposta, entendendo ser ele o
prevento para julgamento de ambos os feitos.
Todavia, a Magistrada da Vara de Registros
Públicos, entendendo não ser a competente para julgamento da ação reivindicatória, sob o argumento de que
a sua competência se restringe ao julgamento das ações
de usucapião, suscitou o presente conflito negativo de
competência em face do Juízo da 15ª Vara Cível, para

II - que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
[...]

No entanto, esse não é o caso dos autos.
Em relação ao processamento e julgamento das
ações de usucapião, foi editada pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça a Resolução nº 705/2012,
que verbis:
Art. 1º As ações de usucapião da Comarca de Belo Horizonte passarão a ser distribuídas à Vara de Registros Públicos
dessa Comarca.
Art. 2º As ações de usucapião, já distribuídas na Comarca
de Belo Horizonte até a entrada em vigor desta Resolução,
nas quais já tenha sido iniciada a instrução, continuarão a
tramitar perante dos juízos em que se encontram.
Parágrafo único. Serão redistribuídas à Vara de Registros Públicos:
I - as ações de usucapião que, na data de vigência desta
Resolução, se encontrarem em curso na Comarca de Belo
Horizonte e que não tiverem iniciado sua instrução;
II - os processos desarquivados e reativados, observando-se,
em qualquer hipótese, o disposto no art. 132 do Código de
Processo Civil.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor cinco dias úteis após a
data de sua publicação.

Nesse sentido, não há dúvidas de que a Vara de
Registros Públicos é competente para o processamento
e julgamento das ações de usucapião, haja vista sua
competência absoluta em razão da matéria, decorrendo
de normas de organização judiciária.
Nesse aspecto, incabível a remessa dos autos da
ação reivindicatória à Vara de Registros Públicos, porque
a conexão só pode modificar a competência relativa, e se
preenchidos os requisitos dos §§1º e 2º do art. 292 do
CPC, o que não é o caso dos autos, não sendo o Juízo da
Vara de Registros Públicos competente para julgar ações
conexas à de usucapião.
Ademais, a competência para processamento e
julgamento da ação reivindicatória é da Vara Cível, haja
vista sua competência funcional fundada em direito real
sobre imóvel, sendo competente o foro da situação da
coisa, nos termos do art. 95 do CPC, que verbis:
Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis
é competente o foro da situação da coisa. Pode o autor,
entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não
recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança,
servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação
de obra nova.

Sendo assim, não há que se falar em reunião dos
processos pela conexão, seja porque a competência
absoluta é improrrogável, seja porque possui a presente
ação de usucapião vara especializada, sendo vedada a
cumulação de ações diferentes entre juízos de competências diversas, devendo, portanto, ambas as ações
tramitar separadamente.
Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:
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Conflito negativo de competência. Ação de usucapião distribuída por dependência à ação reivindicatória em trâmite
na vara cível. Conexão. Reunião dos processos para julgamento conjunto. Impossibilidade. Competência absoluta
dos juízos de registro público e cível para julgamento das
ações. Ação de usucapião. Competência absoluta da Vara
de Registros Públicos. Resolução nº 705/12 do TJMG. - Nem
sempre o reconhecimento da conexão resultará na reunião
dos feitos. A modificação da competência pela conexão
apenas será possível nos casos em que a competência for
relativa e desde que observados os requisitos dos §§ 1º e 2º
do art. 292 do CPC. A existência de vara especializada em
razão da matéria contempla hipótese de competência absoluta, sendo, portanto, improrrogável, nos termos do art. 91
c/c 102 do CPC. Dessarte, seja porque a conexão não possibilita a modificação da competência absoluta, seja porque
é vedada a cumulação em juízo incompetente para apreciar uma das demandas, não é possível a reunião dos feitos
no caso em análise, devendo ambas as ações tramitar separadamente. Precedentes do STJ (Conflito de Competência
nº 1.0000.14.001273-3/000, Relator Des. Edison Feital
Leite, data de julgamento: 11.06.2014, data da publicação:
18.06.2014).
Conflito de competência. Reivindicatória. Distribuição
por dependência à ação de usucapião. Vara de Registro
Público. Competência absoluta. Improrrogável. - A competência da Vara de Registros Públicos em relação à ação de
usucapião é absoluta, decorrendo das normas de organização judiciária, logo, não está sujeita à conexão, causa de
prorrogação da competência relativa (Conflito de Competência nº 1.0000.13.055611-1/000, Relatora Des.ª Selma
Marques, data de julgamento: 17.12.2013, data de publicação: 16.01.2014).

Em casos como esse, a orientação do Superior
Tribunal de Justiça é a de que, por não poderem ser
reunidas, no caso de reconhecida a prejudicialidade entre
as ações, deve-se suspender a demanda cuja sentença
de mérito depender do provimento de outra causa, nos
termos do disposto no art. 265, IV, a, do Código de
Processo Civil.
Diante disso, não há que se falar em alteração da
competência para o processamento e julgamento da
ação reivindicatória, devendo, portanto, ser processada
perante a vara à qual foi originariamente distribuída, qual
seja a 15ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
Ante o exposto, acolho o conflito de competência
para o fim de reconhecer a competência do Juízo suscitado para processar e julgar a mencionada ação.
Sem custas.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES VICENTE DE OLIVEIRA SILVA e MANOEL DOS
REIS MORAIS.
Súmula - DERAM PELA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.

...

Ementa: Apelação cível. Retificação de registro civil.
Supressão do prenome ‘Aparecida’. Possibilidade.
- O interessado, no primeiro ano após ter atingido a
maioridade civil, poderá alterar o nome, desde que não
prejudique os apelidos de família, conforme art. 56 da Lei
6.015/1973.
- A retificação de registro deve ser deferida, notadamente
quando evidenciado que o prenome causa constrangimento e chateação no requerente.
Recurso provido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.12.050384-3/001 Comarca de Uberlândia - Apelante: Bárbara Aparecida
Brito de Castro - Relator: DES. ROGÉRIO COUTINHO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2015. - Rogério
Coutinho - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ROGÉRIO COUTINHO - 1. Trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo
Juiz da 6ª Vara Cível, nos autos da ação de retificação
em assento lavrado junto ao cartório de registro civil,
proposta pela apelante.
A sentença recorrida julgou improcedente o pedido
de supressão do prenome “Aparecida” do nome da
autora. Condenou a autora ao pagamento das custas
processuais, suspensa a exigibilidade por litigar sob o
pálio da justiça gratuita. Sem honorários (f. 54/55).
A apelante, em suas razões, defende que a sentença
é nula por falta de manifestação do Ministério Público.
Sustenta haver vício na decisão, que se pautou nas convicções pessoais e religiosas do magistrado. Destaca que
não há prejuízo de ordem pública com a alteração, que
se mostra necessária para atender aos anseios da autora,
de ser reconhecida pelo nome que ostenta (f. 59/66).
O Procurador de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (f. 77/78).
É o relatório.
2 - Conheço da apelação, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal.
A autora, ora apelante, Barbara Aparecida Brito
de Castro, narra que é conhecida pelo nome de Barbara

Castro, e propôs a presente ação com o fim de suprimir o
prenome “Aparecida”.
Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da
sentença por falta de manifestação do Ministério Público,
tenho que não assiste razão à apelante, porquanto o
Órgão Ministerial foi devidamente intimado para comparecer à audiência, e a manifestação do Procurador de
Justiça em segundo grau supre eventual nulidade, especialmente porque se manifestou no sentido de confirmar
a sentença.
No que tange à existência de vício na sentença,
também não assiste razão à apelante, porquanto,
apesar da relevância de suas razões, tenho que o Juiz de
primeiro grau trouxe argumentos suficientes para fundamentar sua decisão de improcedência, visto que, em
resumo, expôs que o nome “Aparecida” não é esdrúxulo,
nem vergonhoso.
Passando à análise do mérito, verifica-se que a
autora nasceu em 16.08.1993 (f. 18) e distribuiu a
presente ação em 14.08.2012 (f. 02-v.), portanto possuía
18 anos completos, razão pela qual, deve ser observada
a regra do art. 56 da Lei 6.015/1973, in verbis:
Art. 56. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a
maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador
bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os
apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Evidente, portanto, que a requerente poderá alterar
o nome, desde que não prejudique os apelidos de família.
No caso, restou demonstrado que a recorrente
é a única das irmãs que possui o prenome “Aparecida”
(f. 20/23), que ela se identifica apenas por “Bárbara
Castro” (f. 27/29) e que o referido prenome causa constrangimento e chateação na recorrente (f. 31/34 e 56/58).
Ademais, é certo que a supressão do prenome não
ocasionará qualquer prejuízo. Dessa forma, a retificação
requerida deve ser acolhida.
Colhe-se entendimento do TJMG:
Apelação cível. Ação de retificação de registro civil. Registro
de nascimento. Alteração do nome. Acréscimo de apelido
de família materna. Pedido formulado no prazo do art. 56
da Lei de Registros Públicos. Possibilidade. Recurso provido.
1. O nome civil, em regra, é imutável. Todavia, a lei admite
exceções em determinadas circunstâncias, autorizando a alteração. 2. É possível alterar o nome civil para acrescentar
sobrenome de origem materna e excluir do termo José a
expressão Júnior, desde que formulada a pretensão no prazo
previsto no art. 56 da Lei nº 6.015, de 1973, e sem prejuízo
para os apelidos de família. 3. Apelação cível conhecida e
provida para alterar o nome do autor (TJMG - Apelação Cível
nº 1.0702.13.003551-3/001, Rel. Des. Caetano Levi Lopes,
2ª Câmara Cível, julgamento em 07.10.2014, publicação da
súmula em 17.10.2014).

3 - Assim, dou provimento ao recurso para decretar
a retificação requerida, suprimindo o prenome “ApareJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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Retificação de registro civil - Supressão de
prenome - Alcance da maioridade civil Art. 56 da Lei 6.015/73 - Possibilidade

cida” do registro de nascimento da autora, passando a
constar apenas “Barbara Brito de Castro”.
Custas, na forma da lei.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PAULO BALBINO e EDGARD PENNA AMORIM.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Mandado de segurança - Licença para
prestação de serviço militar obrigatório em
outro país - Dupla nacionalidade - Requisitos
do art. 7º, III, da Lei 12.016/09 - Presença - Lei
estadual nº 7.109/77 e Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de Minas Gerais Aplicação por analogia - Possibilidade
Ementa: Agravo de instrumento. Mandado de segurança.
Licença para prestação de serviço militar obrigatório em
outro país. Dupla nacionalidade. Requisitos do art. 7º, III,
da Lei n° 12.016/09. Presença. Lei estadual nº 7.109/77
e Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas
Gerais. Aplicação por analogia. Decisão mantida.
- A concessão de liminar em mandado de segurança
exige a presença simultânea da plausibilidade jurídica do
alegado pelo impetrante e do fundado perigo de ineficácia final da ordem por ele pretendida (art. 7º, III, Lei
nº 12.016/09).
- Deve ser mantida a decisão que defere o pedido liminar
que visa a que as autoridades apontadas como coatoras
(Diretora da Escola Estadual Professor Pinheiro Campos
e Secretária de Educação) se abstenham de instaurar
processo administrativo disciplinar por abandono do
serviço em desfavor do agravado, que detém dupla
nacionalidade, para prestação de serviço militar obrigatório em outro país, diante da possibilidade de aplicação,
por analogia, da Lei estadual nº 7.109/77 e do Estatuto
dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0456.08.
062476-4/003 - Comarca de Oliveira - Agravante:
Estado de Minas Gerais - Agravado: Panayotis Demétrios
Vivas Panoutsos – Autoridades coatoras: Diretora da
Escola Estadual Professor Pinheiro Campos, Secretária
de Educação do Estado de Minas Gerais - Relator: DES.
AFRÂNIO VILELA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
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conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Afrânio
Vilela - Relator.
Notas taquigráficas
DES. AFRÂNIO VILELA - Cuida-se de agravo de
instrumento, interposto pelo Estado de Minas Gerais
contra a decisão em cópia às f. 52/53-TJ, que, nos autos
do mandado de segurança impetrado por Panayotis
Demétrios Vivas Panoutsos, deferiu o pedido liminar, para
determinar às autoridades apontadas como coatoras
(Diretora da Escola Estadual Professor Pinheiro Campos
e Secretária de Educação) que se abstenham de instaurar
processo administrativo disciplinar por abandono do
serviço em desfavor do agravado, até decisão final
da ação.
O agravante suscitou preliminar de ilegitimidade
passiva, ao argumento de que o agravado foi remanejado para a Escola Estadual Dr. José Maria Lobato, bem
como por haver protocolado seu requerimento de afastamento para prestar serviço obrigatório em outro país
na SRE, órgão que não possuiria competência para esse
ato. No mérito, afirmou que não estariam presentes os
requisitos para concessão de liminar, porque nenhum
ato ilegal teria sido cometido pela autoridade apontada
como coatora. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
À f. 60-TJ, foi indeferido efeito suspensivo ao recurso.
O agravado, devidamente intimado, não ofertou
contraminuta (certidão de f. 65-TJ).
A MM. Juíza de 1ª instância prestou informações à
f. 67-TJ.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (f. 75/76-TJ).
É o relatório.
Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
O agravante suscitou preliminar de ilegitimidade
passiva, ao argumento de que o agravado foi remanejado para a Escola Estadual Dr. Jose Maria Lobato, bem
como por haver protocolado seu requerimento de afastamento para prestar serviço obrigatório em outro país na
SRE, órgão que não possuiria competência para esse ato.
Porém, a questão da indicação correta da autoridade coatora já foi objeto de análise do reexame necessário distribuído sob o nº 1.0456.08.062476-4/001.
Veja-se:
A princípio, importa registrar que a indicação da autoridade coatora foi correta, pois à época do requerimento de
licença (15.02.2008 - f. 21) e do ajuizamento desta demanda
(março de 2008), o impetrante havia sido informado, tão
somente, sobre uma designação, por período determinado - 03.03.2008 a 31.12.2008 - para outra escola. O
documento de f. 65, referente ao remanejamento definitivo,

Logo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
O cerne da questão trazida a julgamento no
presente recurso cinge-se à análise do acertamento da
decisão que deferiu o pedido liminar, para determinar
às autoridades apontadas como coatoras (Diretora da
Escola Estadual Professor Pinheiro Campos e Secretária
de Educação) que se abstenham de instaurar processo
administrativo disciplinar por abandono do serviço em
desfavor do agravado, até decisão final da ação.
No mandado de segurança, poderá o julgador,
nos casos em que houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09),
conceder a liminar pretendida, total ou parcialmente.
Assim, em liminar no mandado de segurança objetiva-se viabilizar o direito líquido e certo que se tornaria
inviável se reconhecido ao final do processo, mas desde
que haja fundamento relevante para seu deferimento. Daí
que, para seu deferimento, é imprescindível a comprovação da relevância dos fundamentos do pedido e a
possibilidade de ineficácia final da sentença.
Depreende-se dos autos que o impetrante é servidor
público estadual, ocupante do cargo de Professor de
Educação Física, na Escola Estadual Professor Pinheiro
Campos, tendo adquirido estabilidade por força da Lei
Complementar Estadual nº 100/2007.
Percebe-se, ainda, que possui dupla nacionalidade,
brasileira e grega, sendo que, em razão desta última,
viu-se obrigado a prestar serviços militares naquele país,
ensejando o pedido de licença indeferido na esfera administrativa, cujo ato foi atacado por meio deste writ.
A Lei estadual nº 7.109/77 prevê os casos de autorização especial para afastamento:
Art. 90. A autorização especial, respeitada a conveniência do
Sistema, poderá ser concedida ao funcionário para:
[...]
§ 2º O afastamento para prestação de serviços impostos por
lei dar-se-á sob a forma de autorização especial.
Art. 91. O ato de autorização especial é da competência
do Secretário.
Art. 92. O professor ou o especialista de educação, em
regime de autorização especial, tem direito ao vencimento e
vantagens do seu cargo efetivo.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores do Estado de
Minas Gerais dispõe em seu artigo 177:
Art. 177. Ao funcionário que for convocado para o serviço
militar e outros encargos de segurança nacional, será concedida licença com vencimento ou remuneração e demais
vantagens, descontada mensalmente a importância que
receber na qualidade de incorporado.
§ 1º A licença será concedida mediante comunicação do
funcionário ao chefe da repartição ou do serviço, acompanhada de documento oficial de que prove a incorporação.

§ 2º O funcionário desincorporado reassumirá imediatamente
o exercício, sob pena de perda do vencimento ou remuneração e, se a ausência exceder a trinta dias, de demissão, por
abandono do cargo.
§ 3º Tratando-se de funcionário cuja incorporação tenha
perdurado pelo menos um ano, o chefe da repartição ou
serviço a que tiver de se apresentar o funcionário poderá
conceder-lhe o prazo de quinze dias para reassumir o exercício, sem perda de vencimento ou remuneração.
§ 4º Quando a desincorporação se verificar em lugar diverso
do exercício, os prazos para a apresentação do funcionário
à sua repartição ou serviço serão os marcados no artigo 70.

Sabe-se que, diante de situações específicas não
regidas pela legislação brasileira, deve ser aplicado o
princípio da razoabilidade conjuntamente com a interpretação analógica das normas mais adequadas.
Presente, portanto, a relevância da fundamentação
do agravado, uma vez que, da leitura dos dispositivos
retromencionados, depreende-se a possibilidade de autorização especial ou licença ao funcionário público convocado para o serviço militar, assegurados os vencimentos,
remuneração e demais vantagens, excluído, contudo, o
importe recebido na qualidade de incorporado.
Já a possibilidade de ineficácia da medida, caso
seja finalmente deferida, decorre da demonstração de
que seu cargo na Escola Estadual Professor Pinheiro
Campos poderia ser ocupado, temporariamente, por um
substituto, haja vista que parte do afastamento ocorreu
em período escolar (13.03.2008 a 13.08.08).
Presentes, portanto, os requisitos necessários para
concessão de liminar que visa a que as autoridades
apontadas como coatoras (Diretora da Escola Estadual
Professor Pinheiro Campos e Secretária de Educação)
se abstenham de instaurar processo administrativo disciplinar por abandono do serviço em desfavor do agravado, até decisão final da ação.
Isso posto, nego provimento ao recurso, de modo a
manter integralmente a decisão agravada.
Custas recursais, ex lege.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARCELO RODRIGUES e RAIMUNDO
MESSIAS JÚNIOR.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Revisão de cláusulas contratuais - Ausência
de contrato - Pleito de exibição incidental Possibilidade - Extinção do processo - Art. 283
do CPC - Inteligência - Inaplicabilidade
Ementa: Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais.
Ausência de contrato. Pleito de exibição incidental. Possibilidade. Sentença desconstituída.
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não foi assinado pelo servidor, sendo impossível concluir que
tinha ciência deste ato.

- Não deve ser indeferida a petição inicial de ação revisional de cláusulas contratuais que não venha acompanhada de contrato, se os demais elementos demonstram
a existência de relação jurídica entre as partes e se existe
pleito de exibição do documento no curso do processo.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.11.079335-4/001 Comarca de Uberlândia - Apelante: Lorraine Cristina
da Cunha Lima - Apelada: BV Financeira S.A. Crédito e
Financiamento - Relator: DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS
MIRANDA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Márcio
Idalmo Santos Miranda - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA Trata-se de apelação interposta por Lorraine Cristina da
Cunha Lima em autos de “ação ordinária de revisão de
contrato c/c compensação de crédito” ajuizada em face
de BV Financeira S.A. perante o douto Juízo da 9ª Vara
Cível da Comarca de Uberlândia, tendo em vista seu
inconformismo com os termos da sentença de f. 23/27,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito, por ausência de documento
indispensável à propositura da ação.
Condenou, ainda, a suplicante ao pagamento das
custas processuais, suspensa a exigibilidade, todavia, ante
a concessão da gratuidade processual, por ela formulada.
Entendeu o culto Sentenciante caber à parte autora
proceder à necessária instrução de seu pedido, com os
documentos indispensáveis à compreensão da matéria
objeto da lide, como determinado pelo art. 283 do
Código de Processo Civil.
Para o ilustre Julgador,
na ação em que se pretende a revisão de contrato, com
a decretação de nulidade de cláusulas, é evidente que o
contrato, o cálculo do valor que pretende depositar e os
recibos são documentos indispensáveis e devem acompanhar
a petição inicial, sob pena de seu indeferimento.

Irresignada, a autora manifestou recurso.
Pretende a recorrente, com seu apelo, a reforma
da sentença hostilizada, de modo a ver atendida
sua pretensão, uma vez que não se conforma com a
extinção do processo, sem resolução de mérito, por
ausência de apresentação do contrato celebrado entre as
partes litigantes.
Alega que a sistemática processual permite ao interessado formular requerimento de exibição de documentos
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de forma incidental, tal como dispõe o art. 355 do Código
de Processo Civil.
Defende ser possível o ajuizamento de ação de
revisão de contrato bancário, com pedido incidental de
exibição de documento, haja vista ser o contrato celebrado entre as partes documento comum, cuja apresentação tem amparo legal.
Tece, ainda, considerações acerca da presença
dos requisitos elencados no art. 282 do Diploma Processual Civil.
Ao final, pugna pelo provimento da apelação.
Ausente o preparo, por litigar a recorrente sob o
pálio da assistência judiciária.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
apresentação de contrarrazões, ante a ausência de
formação da relação processual.
É o relatório.
Passo ao voto.
O recurso, a meu aviso, merece prosperar.
Isso porque presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
notadamente a petição inicial apta.
Compulsando os autos, não restam identificadas
na peça inaugural, acompanhada de documentos pertinentes, quaisquer hipóteses previstas no parágrafo único
do art. 295 do Código de Processo Civil, que autorizariam seu indeferimento e a extinção do processo, como
decidiu o douto Juízo de 1º grau.
Estatui o art. 283 do Diploma Processual Civil que
“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Por documentos indispensáveis, a que se refere
o supracitado dispositivo legal, entendem-se aqueles
exigidos por lei, bem como por fundamentais, os que
constituem fundamento da causa de pedir, sem os quais
não se pode apreciar o mérito da demanda.
No caso em tela, busca a apelante revisar o
contrato firmado, arguindo nulidade de suas cláusulas,
por julgá-las abusivas.
Nesse sentido, dúvidas não há de que o contrato
mencionado na inicial é documento indispensável à
propositura da ação de revisão de cláusulas contratuais.
Decerto que a ausência de referido documento
enseja, via de regra, a extinção prematura do feito, pelas
bem-lançadas razões da sentença recorrida, comportando a regra, todavia, exceções.
Aqui, vale registrar a existência de pedido para
que a instituição ré exiba cópia do contrato celebrado documento comum às partes litigantes, frise-se.
O pleito de exibição incidental de documentos
encontra guarida nos arts. 355 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Dessa forma, caso a parte interessada não tenha em
seu poder cópia do contrato celebrado, poderá propor

Ação de revisão contratual. Ausência do contrato. Requerimento incidental de exibição de documento. Indeferimento
da inicial. Impossibilidade. Pedido de inversão do ônus da
prova. Cabimento. - Tratando-se de ação de revisão contratual e sendo indispensável a juntada do contrato objeto da
pretensão, perfeitamente cabível que o mesmo venha aos
autos até a fase instrutória, mormente quando a autora
informou que não lhe foi entregue cópia do contrato celebrado e requereu, incidentalmente, a inversão do ônus da
prova, com a intimação do réu para a sua exibição, sendo
desnecessária a propositura de prévio e próprio procedimento cautelar de exibição de documentos (Apelação Cível
nº 1.0024.08.148132-7/001 - Relator: Des. Arnaldo Maciel
- j. em 21.07.2009).
Ação revisional de contrato. Encargos bancários. Contrato.
Imprescindibilidade. Pedido de exibição incidental. Requisitos
legais. Indeferimento da inicial. Impossibilidade. - Inequívoca a imprescindibilidade do contrato de financiamento
celebrado para fins de instrução da demanda onde se pleiteia a revisão dos encargos ajustados. Todavia, não há falar
no indeferimento da inicial quando a parte autora formular
em sua peça de ingresso pedido de exibição incidental do
contrato cuja revisão pretende, mormente se os elementos já
presentes nos autos, como boleto de cobrança, evidenciam o
dever de a instituição financeira apresentar o documento pleiteado (Apelação Cível nº 1.0672.09.377830-2/001 - Relatora: Des.ª Selma Marques - j. em 29.04.2009).

A sentença hostilizada poderia ser mantida em sua
integralidade se a apelante não tivesse pleiteado, na
peça de ingresso, a exibição do contrato celebrado entre
as partes.
Assim, estando presentes os requisitos de admissibilidade da petição inicial, a decisão deve ser examinada
à luz do inciso XXXV do art. 5º da Constituição da República, que dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.
Por tais fundamentos, outro caminho não me resta
senão o de dar, como de fato dou, provimento ao recurso,
para desconstituir a sentença hostilizada e determinar o
retorno dos autos à comarca de origem para que o feito
tenha o seu regular processamento.
Custas, ao final.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES AMORIM SIQUEIRA e JOSÉ ARTHUR FILHO.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Imissão na posse - Natureza petitória Usucapião - Alegação de defesa - Possibilidade Súmula 237 do STF - Citação dos confinantes Intimação da Fazenda Pública e do Ministério
Público - Desnecessidade - Formalidades
obrigatórias na ação de usucapião
Ementa: Ação de imissão na posse. Natureza petitória.
Alegação de defesa. Usucapião. Possibilidade. Necessidade de ajuizar-se o pedido de prescrição aquisitiva.
Desnecessidade de citação dos confinantes na ação de
imissão. Decisão mantida.
- Na ação de imissão na posse não se faz necessária
a citação dos confinantes do imóvel e a intimação do
Ministério Público e das Fazendas Públicas para manifestarem eventual interesse na lide, mesmo se a usucapião
for alegada como matéria de defesa. Isso só será exigível
quando do ajuizamento da ação especial de usucapião
do imóvel, caso saia a requerida vencedora nesta ação
de imissão na posse ajuizada pelo ora agravado e nu
proprietário do imóvel, onde alega, a requerida, como
matéria de defesa, o direito à usucapião.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
13.080995-7/001 - Comarca de Belo Horizonte Agravante: Maria Verônica Pereira - Agravado: José Emílio
Menezes de Castro - 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, 26 de fevereiro de 2015. - Alberto
Henrique - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALBERTO HENRIQUE - Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por Maria Verônica Pereira
contra a decisão de f. 186/188-TJ, proferida nos autos
da ação de imissão de posse que lhe move José Emílio
Menezes de Castro, por via da qual a d. Magistrada indeferiu os pedidos da agravante de citação dos confinantes
do imóvel, de intimação das Fazendas Públicas, bem
como do Ministério Público, pelo fato de ter alegado a
usucapião como matéria de defesa.
Aduz a agravante que a decisão viola a Súmula
237 do STF, que autoriza a alegação de usucapião como
matéria de defesa em feitos dessa natureza. Assim busca
o deferimento dos seus pedidos.
Resposta ao agravo.
É o relato.
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ação revisional sem a apresentação de dito documento,
desde que formule pedido de exibição incidental.
Sobre a questão, assim já decidiu este Tribunal
de Justiça:

Conheço do agravo presentes os seus pressupostos
de admissibilidade.
Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada pelo
possível nu proprietário contra a pessoa que se encontra
na posse de um imóvel que, por sua vez, se encontrava na
posse do usufrutuário falecido.
Ao que indicam os autos a usucapião foi alegada
como matéria de defesa pela requerida, ora agravante,
que pleiteou mais a citação dos confinantes do imóvel e a
intimação do Ministério Público e das Fazendas Públicas
para manifestarem eventual interesse na lide.
Esse pedido foi indeferido pela MM. Juíza, ao
fundamento de que tais medidas se faziam necessárias na
tramitação da ação de usucapião, e não nesta ação de
imissão na posse.
Aduz a agravante que a decisão viola a Súmula
237 do STF, que autoriza a alegação de usucapião como
matéria de defesa em feitos desta natureza. Assim busca
o deferimento dos seus pedidos.
Embora existam doutrinadores que incluem a ação
de imissão na posse dentre as ações de natureza possessória, filio-me à corrente que entende pela natureza petitória da ação de imissão na posse.
Neste caso, o que nos parece é uma ação de
imissão na posse ajuizada pelo nu proprietário contra o
sucessor do usufrutuário, que está na posse do imóvel,
após o falecimento do usufrutuário. Assim o proprietário
pretende ingressar na posse do bem de sua titularidade.
O art. 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e
o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
A ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem
como fundamento, geralmente, a propriedade imóvel, mas
não exclusivamente. Não só o proprietário pode lançar mão
dessa ação para o ingresso originário na posse, mas outros
que, tendo título inapto à transmissão imediata da propriedade, já têm direito à posse em razão desse título. Doutrina e
precedentes (STJ, REsp 1273955/RN, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 24.04.2014, DJe de
15.08.2014).

Por isso a presente ação é muitas vezes considerada
também como sendo de natureza possessória.
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery anotam:
Imissão na posse: ação petitória. Ação de imissão na posse
não é possessória. É ação do proprietário, fundada no ius
possidendi. O CPC/39 382 exigia que o autor da imissão
juntasse com a inicial o título de propriedade, reconhecendo, pois, o caráter dominial de que era revestida aquela
ação (NERY, RP 52/170). Deve ser intentada pelo procedimento comum (CPC 272). Aquele que nunca teve a posse,
não poderá servir-se dos interditos possessórios para obtê-la.
O adquirente que não recebe a posse do vendedor poderá
utilizar-se da ação de imissão na posse (NERY JR., Nelson.
RP 52/170; NERY JR., Nelson. RDPriv 7/104) (Código de
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Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.218).

Yussef Said Cahali ensina:
A finalidade da imissão é permitir que passe a ter posse quem
nunca a teve. É permitir a quem adquiriu um bem, e que tem
a posse jurídica ou de direito, possa ter, também, a posse de
fato, isto é, a posse real e efetiva da coisa adquirida [...] a
imissão não é uma possessória, mas visa à obtenção da posse
por quem nunca a teve [...] A imissão nada tem com a defesa
da posse. Disto se ocupam as possessórias [...] A imissão é
ação dominial, uma vez que tem por fundamento o domínio
(Posse e propriedade: doutrina e jurisprudência. São Paulo:
Saraiva, p. 443).

Neste caso, adequado o pedido do proprietário que
nunca teve a posse.
Correta também a alegação de usucapião, como
matéria de defesa, porque autorizada pela Súmula
237 do STF.
No entanto, nestes casos em que a usucapião
é alegada como matéria de defesa, se acolhida, obsta
apenas a procedência do pleito reivindicatório, mas exige
ainda que o requerido, vencedor na demanda ajuíze
o pedido de usucapião para efetivar o seu direito de
propriedade.
Assim ocorrendo, vejo acertada a r. decisão agravada, porque nestes autos não se faz necessária a citação
dos confinantes do imóvel e a intimação do Ministério
Público e das Fazendas Públicas para manifestarem eventual interesse na lide, mesmo sendo a usucapião alegada
como matéria de defesa. Isso só será exigível quando do
ajuizamento da ação especial de usucapião do imóvel,
caso saia a requerida vencedora nesta ação de imissão
na posse.
Não fica aquele que alega o direito à usucapião
como matéria de defesa, em ação de natureza petitória,
e se sai vencedor, desobrigado de ajuizar a ação direta
de usucapião, porque somente ali é que são efetivados
os procedimentos necessários ao reconhecimento do
seu domínio sobre o imóvel ou bem em litígio. O ajuizamento da ação de usucapião é obrigatório para aquele
que alega a usucapião como matéria de defesa e se
sai vencedor.
O único resultado prático quando assim procede
o requerido é impedir que o autor da ação petitória saia
vencedor da lide. Mas a sua obrigação de ajuizar a ação
de usucapião, para regularizar a sua possível propriedade
sobre o bem, não pode ser esquecida. Ali, na tramitação
da futura ação de usucapião, é que necessitará o autor
citar os confrontantes do imóvel, cientificar as Fazendas
Públicas e requerer a intimação do representante do
Ministério Público.
Para viabilidade do direito de sequela defendido nesta ação de imissão na posse, deve ser examinado apenas o caráter da posse ou detenção exercida
pelos requeridos.

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

...

Pensão por morte de servidor - Cônjuge
divorciado - Benefício - Integralidade Impossibilidade - Limitação - Valor recebido
a título de alimentos
Ementa: Reexame necessário/Apelação cível. Ipsemg.
Pensão por morte de ex-servidor. Cônjuge divorciado.
Pensão alimentícia. Benefício limitado ao valor dos
alimentos. Juros de mora. Termo a quo. Citação. Verba
honorária sucumbencial. Manutenção. Sentença parcialmente reformada.
- A ex-esposa de segurado falecido, que percebia pensão
alimentícia após o divórcio, tem direito a receber do
órgão previdenciário a pensão por morte, porém, limitada ao mesmo percentual da renda do ex-servidor que
auferia a título de alimentos, à época do óbito. Art. 5º, I,
da LC nº 64/2002 c/c art. 23 do Decreto nº 42.758/02.
- Inexistência de respaldo legal à percepção da integralidade dos proventos do instituidor da pensão.
- O termo inicial para a incidência de juros de mora deve
ser a data da citação.
- Manutenção da verba honorária sucumbencial que
atende a critérios de razoabilidade e equidade, notadamente diante da simplicidade da causa, que versa sobre
matéria unicamente de direito.
Sentença parcialmente reformada, em reexame necessário. Prejudicado o recurso voluntário.
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
12.134233-1/001 - Comarca de Belo Horizonte Remetente: Juiz Direito da 4ª Vara da Fazenda da
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Vera Lúcia Lopes
Botelho - Apelado: Ipsemg - Instituto de Previdência dos
Servidores do 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
conformidade da ata dos julgamentos, em REFORMAR
PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Áurea
Brasil - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª ÁUREA BRASIL - Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação interposto por Vera Lúcia
Lopes Botelho em face da r. sentença de f. 114/116-v.,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Mauro Pena Rocha,
que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg, julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, condenando o réu ao pagamento das diferenças entre o valor devido à autora a título de pensão
por morte (limitado ao montante dos alimentos por ela
percebidos do ex-servidor) e o efetivamente pago desde
o óbito do segurado, observada a prescrição quinquenal.
Determinou-se a incidência de correção monetária
pelo IPCA, desde o vencimento de cada parcela, e juros
de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Em razão da sucumbência recíproca, foram arbitrados honorários em favor do advogado da parte autora
em R$ 2.000,00, e em R$ 1.000,00 devidos ao patrono
da autarquia, autorizada a compensação, nos termos do
art. 21 do CPC, e observada a concessão de assistência
judiciária gratuita à autora.
A apelante apresenta suas razões às f. 117/127,
alegando que: a) faz jus à pensão por morte no valor em
que estaria recebendo o servidor, se vivo estivesse, nos
termos do art. 40, §§ 7º e 8º, da CR; b) o servidor falecido não possui outros dependentes, sendo a apelante a
única beneficiária da pensão; c) “quando um ex-cônjuge
é beneficiário de pensão alimentícia e em caso de falecimento do outro cônjuge, servidor público ativo ou inativo,
aquele terá direito ao benefício correspondente ao valor
integral dos proventos auferidos pelo ex-servidor aposentado se vivo fosse, nos termos e limite da legislação em
vigor”; d) diante de seu precário estado de saúde, necessita da pensão por morte em valor integral, a fim de arcar
com os tratamentos das doenças que a acometem; e)
o valor dos honorários deve ser majorado para corresponder às peculiaridades do caso dos autos.
Contrarrazões às f. 135/140.
Presentes os respectivos pressupostos, conheço do
reexame necessário e do recurso voluntário.
A autora pleiteia o pagamento da integralidade
da pensão de seu falecido ex-marido, com o que não
concorda o instituto réu, firme no entendimento de que
não há disposição legal que conceda o benefício previdenciário integralmente a ex-cônjuges de segurados.
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Dessa forma decidiu com acerto a d. Magistrada
ao consignar que o pedido de citação dos confinantes
e de intimação dos entes públicos eram “formalidades
necessárias na ação de usucapião, e não na possessória” (f. 187).
Com efeito, nesta ação de imissão na posse, tais
providências se mostram inúteis, o que me leva a manter
a r. decisão.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Nos termos da Lei Complementar nº 64/2002,
a qual dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência e
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais, o consorte perde a qualidade de dependente com o encerramento do relacionamento conjugal,
in verbis:
Art. 4º São dependentes do segurado, para os fins desta lei:
I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado,
menor de vinte e um anos ou inválido;
[...]
Art. 5º A perda da qualidade de dependente ocorre:
I - para o cônjuge:
a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for
assegurada a prestação de alimentos;
b) pela anulação judicial do casamento;
c) por sentença judicial transitada em julgado;
d) pela constituição de novo vínculo familiar; [...].

A única possibilidade de percepção de pensão pelo
ex-cônjuge trata exatamente da hipótese em que o mesmo
já fazia jus à pensão alimentícia antes do falecimento de
servidor segurado, contemplada no art. 23 do Decreto
nº 42.758/02, que regulamenta a LC nº 64/2002 e
assim dispõe:
Art. 23 Por morte do segurado adquirem direito à pensão em
cotas-parte, pela metade, o cônjuge ou companheiro sobrevivente e, pela outra metade, em partes iguais, os filhos.
§ 1º Se não houver filhos com direito à pensão, essa será deferida, por inteiro, ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente.
§ 2º Cessando o direito à pensão de um dos filhos, o respectivo benefício reverterá, em partes iguais, aos demais filhos,
se houver, caso contrário, aplica-se o disposto no § 1º
deste artigo.
§ 3º Não havendo cônjuge ou companheiro com direito à
pensão, será o benefício pago integralmente, em partes
iguais, aos filhos.
§ 4º Reverterá em favor dos filhos o direito à pensão do cônjuge
ou companheiro que perder a condição de dependente.
§ 5º A cota-parte de ex-cônjuge ou ex-companheiro com
direito a pensão alimentícia será no valor dessa, que será
deduzida do valor global da pensão por morte antes de se
promover o rateio, definido no caput deste artigo, do qual
estará excluído.

Do excerto acima, constata-se que as disposições
são claras ao limitarem a pensão por morte ao cônjuge
separado ao valor por ele auferido a título de alimentos,
nos termos do § 5º do art. 23 do Decreto nº 42.758/02,
bem como expressa ao excluí-lo da condição de dependente, nos termos do art. 5º, I, da Lei Complementar
nº 64/2002.
Dessarte, o benefício previdenciário percebido pela
autora deve corresponder aos alimentos que lhe eram
pagos pelo falecido servidor - conforme determinado na
sentença reexaminanda.
Não obstante o noticiado quadro clínico da requerente (f. 30/38), não há respaldo legal a legitimar sua
pretensão de integralização da pensão, ou seja, de recebimento do benefício previdenciário em valor correspon130
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dente à integralidade dos proventos que o instituidor receberia, se vivo estivesse.
A propósito, citam-se julgados deste Tribunal
de Justiça:
Reexame necessário de ofício. Sentença ilíquida. Art. 475
do CPC. Enunciado da Súmula nº 490 do STJ. Apelação
cível. Ordinária. Pensão por morte. Inclusão. Dependente.
Mulher separada judicialmente, com direito a alimentos do
ex-marido. Cabimento. Percentual. Vinculação ao valor da
própria pensão alimentícia. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença confirmada. I. A sentença ilíquida em face do
Ipsemg está sujeita ao reexame necessário, nos moldes do
art. 475 do CPC (Enunciado da Súmula nº 490 do STJ). II.
O benefício de pensão por morte possui caráter alimentar e
é conferido ao dependente de segurado. Tendo sido comprovada essa condição, junto ao Ipsemg, reconhece-se o
direito àquele benefício, como invocado pela mulher separada judicialmente, que recebia alimentos do ex-marido.
III. Consoante orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal
de Justiça, o valor do benefício previdenciário em favor do
ex-cônjuge, separado judicialmente ou divorciado do segurado, vincula-se ao valor da própria prestação alimentícia
(Apelação Cível nº 1.0107.12.000557-7/001, 7ª Câmara
Cível, Rel. Des. Washington Ferreira, j. em 27.05.2014, p.
em 30.05.2014).
Ação ordinária. Pensão por morte. Ipsemg. Viúva de segurado
falecido. Pensão previdenciária devida. Acordo de pagamento
da pensão alimentícia. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente quando se verifica equívoco no julgamento, a demandar imediata correção
pela Turma Julgadora. A viúva de servidor falecido tem direito
à pensão previdenciária paga pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Estado de Minas Gerais. Se o de cujus, em
ação de alimentos, obrigou-se ao pagamento de 50% de seus
vencimentos líquidos, a título de pensão alimentícia, à esposa
e aos sete filhos menores do casal, ausente prova de que se
tenha exonerado do pagamento e comprovado que os filhos
já atingiram a maioridade, tem a viúva direito ao recebimento
do benefício no mesmo percentual (Embargos de Declaração
nº 1.0024.10.003318-2/002, 7ª Câmara Cível, Rel. Des.
Wander Marotta, j. em 11.03.2014, p. em 14.03.2014).
Ação de cobrança. Ipsemg. Pensão por morte. Beneficiária.
Ex-cônjuge do segurado. Pensão alimentícia fixada intuitu
familiae. Pensão por morte deverá ser paga no valor global
da pensão alimentícia. Honorários advocatícios sucumbenciais. Adequação ao art. 20, § 4º, do CPC. Redução. - A
pensão por morte deve ser paga à beneficiária no valor
correspondente ao fixado a título de pensão alimentícia na
ação de divórcio. Se não se estipulou o quantum para cada
filho e o ex-cônjuge, tem-se que a pensão foi fixada intuitu
familiae, devendo o Instituto Previdenciário arcar com o valor
global da pensão. Os honorários devem ser fixados atendendo aos parâmetros estabelecidos no art. 20 do CPC,
condizente com ao grau de zelo do profissional, mas atento
aos demais critérios que se demonstrarem amenos, como o
lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da
causa, o trabalho simples realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço (Apelação Cível/Reexame Necessário nº 1.0024.09.534888-4/001, 1ª Câmara Cível, Rel.ª
Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, j. em 14.02.2012,
p. em 09.03.2012).

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES MOACYR LOBATO e LUÍS CARLOS GAMBOG.
Súmula - REFORMARAM EM PARTE A SENTENÇA,
EM REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

...

Extinção de condomínio - Bem imóvel
partilhado em ação de divórcio - Julgamento
do feito - Competência do Juízo de Vara Cível Incompetência absoluta do Juízo de Família Extinção do processo sem resolução de mérito Impossibilidade - Remessa dos autos ao juízo
competente - Inteligência do art. 113, § 2º, do CPC
Ementa: Apelação cível. Extinção de condomínio. Imóvel
partilhado em ação de divórcio. Incompetência do Juízo
de Família. Questão que deve ser dirimida no juízo
comum. Remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da
Capital. Art. 113, §2º, do CPC.
- É da competência do Juízo de Vara Cível processar e
julgar ação de extinção de condomínio relativo a bem
imóvel, ainda que o condomínio se tenha originado de
partilha realizada em ação de separação judicial.

- Reconhecida a incompetência absoluta da Vara de
Família, em razão da matéria, a remessa dos autos ao
juízo competente é medida que se impõe, nos termos do
art. 113, §2º, do Código de Processo Civil.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.201998-5/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: A.D.S. - Apelado:
S.F.A.S. - Relator: DES. ARMANDO FREIRE
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Armando
Freire - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ARMANDO FREIRE - Tratam os autos de
recurso de apelação aviado por A.D.S. contra a sentença
de f. 20/21, que, em “ação de cumprimento de sentença”
ajuizada em desfavor de S.F.A. indeferiu a inicial, com
fundamento no art. 267, incisos I e IV, do CPC, julgou
extinto o processo sem análise do mérito.
Nas razões de f. 28/36, o apelante, em síntese,
sustenta que não é admissível e legal que o digno Sentenciante reconheça o seu direito para em seguida determinar que o busque através de outra ação. Requer o
provimento do recurso.
Recurso recebido à f. 37.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
A presente “ação de cumprimento de sentença” foi
ajuizada por A.D.S. em desfavor de S.F.A., objetivando
“dar cumprimento ao julgado, qual seja a permissão
da avaliação do imóvel e sua posterior venda, ou a ela
ou a terceiro, e, em caso de recusa, solicita o despejo
da mesma e o pagamento de aluguéis no período de
setembro de 2011 até a presente data”.
Na sentença de f. 20/21, o MM. Juiz a quo, como
relatado, indeferiu a inicial, com fundamento no art. 267,
incisos I e IV, do CPC, julgou extinto o processo sem
análise do mérito. Considerou S. Ex.ª que
[...] a sentença da ação de divórcio entre as partes não traz
nenhuma previsão acerca de aluguéis. Assim, não há falar em
título executivo. [...] Quanto ao pedido de venda do imóvel,
percebe-se tratar de extinção de condomínio, motivo pelo qual
deverá ser ajuizada em uma das varas cíveis desta comarca.

Como se constata do acordo homologado às
f. 12/14, nos autos da ação de divórcio, ao contrário do
alegado pelo apelante, a partilha dos bens do casal já
fora realizada.
Coaduno-me, portanto, com o entendimento manifestado pelo digno Magistrado sobre já ter se exaurido a
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Em relação à forma de atualização do montante
devido, cabíveis algumas ponderações.
A sentença primeva determinou a aplicação de
correção monetária pelo IPCA, desde quando devida
cada parcela, e de juros de mora na forma do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/97, no que deve ser confirmada, à
vista do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.270.439/PR, em acórdão de relatoria
do Min. Carlos Meira, sob a sistemática do art. 543-C
do CPC, afastar a aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção do débito, sugerindo o
IPCA como índice substitutivo.
A sentença merece pontual complementação
apenas para estabelecer o termo a quo da incidência
dos juros de mora, que deverão ser contados a partir
da citação.
Por fim, no que se refere à verba honorária sucumbencial, fixada em R$ 2.000,00 para o advogado da
autora e em R$ 1.000,00 devidos ao patrono do instituto,
autorizada a compensação, registro que não vislumbro
razão a ensejar a sua revisão.
Com tais considerações, reformo em parte a
sentença, em reexame necessário, apenas para determinar que a incidência de juros de mora se dê a partir da
citação. Prejudicado o recurso voluntário.
Custas, na forma da lei.

prestação jurisdicional do Juízo especializado, sendo que
os reflexos patrimoniais decorrentes do divórcio do casal,
por dizerem respeito à matéria, não afetam o direito de
família, mas o de propriedade, e devem ser resolvidos no
Juízo comum, ou seja, no Juízo de Vara Cível.
Considero, contudo, que, reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Família (em razão da matéria),
para o processamento e julgamento da ação ajuizada,
impõe-se a remessa dos autos para o juízo competente,
consoante inteligência do art. 113, §2º, do CPC (“Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente”), e não a extinção do feito, sem julgamento
de mérito.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
Processual civil. Administrativo. Ensino superior. Diploma de
médico expedido por universidade cubana. Registro independentemente de revalidação. Acórdão recorrido proferido por
maioria. Ausência de interposição de embargos infringentes.
Incidência da Súmula 207/STJ. 1. O reconhecimento da
incompetência absoluta enseja a nulidade dos atos decisórios e, a fortiori, a remessa do processo ao juízo competente,
ante a ratio essendi do art. 113, caput e §2º, do CPC. Precedentes do STJ: REsp 819.862/MA, DJ de 31.08.2006; AgRg
no MS 11.254/DF, DJ de 13.11.2006; AgRg no MS 9532/DF,
DJ de 26.06.2006 e REsp 709330/PR, DJ de 23.05.2005.
2. O princípio do juízo natural resta violado quando o ora
recorrente nem sequer possui domicílio no Estado do Rio
Grande do Sul, razão pela qual a Corte de origem reconheceu a ‘prefacial incompetência jurisdicional absoluta’. 3.
Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 901.932/RS,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 07.10.2008, DJe
de 03.11.2008).
Processo civil. Competência. Critérios. Incompetência absoluta da Justiça de primeiro grau. Remessa dos autos ao juízo
competente. A solução de um conflito de interesses usualmente não envolve apenas a aplicação de uma disciplina
jurídica, mas a aplicação de conceitos e normas de várias
áreas de conhecimento do Direito, simultaneamente. Nesses
termos, para apuração da competência do juízo em relação à
matéria, ao intérprete cumpre verificar a questão prevalecente
na lide, considerando as peculiaridades do caso, o pedido e
sua causa de pedir. Nessa linha, reconhecida a incompetência
absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente é medida
impositiva, conforme disposto pelo art. 113, §2º, do Código
de Processo Civil (Apelação Cível n° 1.0702.05.2624534/001 - Comarca de Uberlândia - Rel. Des.ª Maria Elza - j.
em 05.03.2009).
Apelação. Ação de prestação de contas. Nulidade da
sentença. Inocorrência. Incompetência absoluta. Inépcia
da inicial. Extinção do processo sem julgamento do mérito.
Impossibilidade. Sentença cassada. - A sentença terminativa que extingue o processo, mesmo que seja concisa é
válida, conforme o disposto no art. 459 do CPC. - Reconhecida a incompetência absoluta, caberá ao juiz declinar
de sua competência para o juízo que entendeu competente,
consoante dicção do §2º do art. 113 do CPC, sendo impossível a extinção do processo sem julgamento do mérito por
inépcia da inicial (Apelação Cível n° 1.0024.08.1175481/001 - Comarca de Belo Horizonte - Rel. Des. Elias Camilo
- j. em 30.07.2009).
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Conclusão.
Com tais considerações, dou provimento ao recurso,
nos termos da norma processual invocada, para determinar a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis da
Comarca de Belo Horizonte.
Custas, ex lege.
É o meu voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO ANDRADE.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Mandado de segurança - Autoridade coatora Art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09 - Ilegitimidade
passiva - Encampação - Princípio do juiz natural Extinção do processo sem resolução do mérito
Ementa: Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva
da autoridade coatora. Teoria da encampação. Inaplicabilidade. Mudança de competência ratione materiae.
Extinção do feito. Art. 6º, § 3º da Lei 12.016/09.
- O STJ tem jurisprudência no sentido de que, havendo
erro na indicação da autoridade coatora, deve o juiz
extinguir o processo sem julgamento de mérito, conforme
preceitua o art. 267, VI, do Código de Processo Civil,
sendo vedada a substituição do polo passivo (STJ/REsp
1190165/DF, Relator: Ministro Herman Benjamin, 2ª
Turma, j. em 15.06.2010).
- Admitir a teoria da encampação no presente caso
implica estabelecer como foro competente originário o
Tribunal de Justiça para julgamento de ato não praticado
por autoridade com foro por prerrogativa de função, de
tal sorte que é vedada tal ampliação de competência, por
violar o princípio do juízo natural.
- Deve ser denegada a segurança quando a ordem supostamente ilegal não tiver sido proferida pela autoridade
apontada como coatora, por ser ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei
12.016/09.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.250111-5/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Município de São
Sebastião do Paraíso - Apelado: Assessor de Precatórios
do Tribunal de Justiça 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

Notas taquigráficas
DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Cuida-se de recurso
de apelação interposto pelo Município de São Sebastião do Paraíso em face da r. sentença de f. 75/77, a
qual denegou a segurança objetivada por mandado de
segurança impetrado pelo apelante em face de Tiago
Nogueira Starling, Assessor de Precatórios do TJMG, e
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC, por entender que a autoridade coatora é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da presente demanda, em razão de não possuir
competência/atribuição para determinar o cancelamento
do ofício requisitório, já que a decisão a ser combatida seria a proferida pelo magistrado à f. 36. Deixou
de condenar o impetrante ao pagamento das custas e
despesas processuais por força legal. Não determinou
honorários, por serem incabíveis na espécie, nos termos
das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.
O apelante, Município de São Sebastião do Paraíso,
em razões recursais às f. 84/98, interpôs recurso de
apelação, pugnando pela reforma da sentença para
que se reconheça a legitimidade passiva da autoridade
coatora, permitindo o regular prosseguimento do feito e
análise do mérito da demanda. Requereu o efeito suspensivo recursal, suspendendo eventual cobrança via RPV no
processo principal até a apreciação definitiva do recurso.
Contrarrazões às f. 106/114.
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às
f. 126/129.
Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
De fato, nos termos do disposto nos artigos 28, XXX,
e 412, do RITJMG, a conciliação de precatórios compete
ao Presidente do Tribunal, mediante a cooperação de juiz
de direito assessor:
Art. 28 - Além de representar o Tribunal, são atribuições
do Presidente:
[...]
XXX - promover a conciliação referente a precatórios, mediante
cooperação de juiz de direito assessor da Presidência;
[...]
Art. 412 - A conciliação referente a precatórios competirá ao
Presidente do Tribunal mediante cooperação de juízes, preferencialmente da área de direito público.

Outrossim, a Resolução n° 519 de 2007, que estabelece a organização e o funcionamento dos órgãos de
deliberação, assessoramento e apoio à gestão institucional e das unidades organizacionais da Secretaria do
Tribunal de Justiça diretamente vinculados ou subordinados à Presidência, dispõe:

Capítulo V
Central de Conciliação de Precatórios - Ceprec
Art. 60 - A Central de Conciliação de Precatórios é vinculada
diretamente à Presidência e tem como objetivo facilitar as
composições amigáveis entre as partes, relativamente à atualização dos valores a serem pagos e outras questões que
possam ser objeto de acordo para quitação de precatórios.
Parágrafo único - As conciliações serão mediadas por Juiz
Conciliador, designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça.
Art. 61 - A Central de Conciliação de Precatórios receberá da
ASPREC dados e informações sistematizadas, suporte técnico
e administrativo necessários ao seu funcionamento, além
de contar com a atuação de servidores responsáveis pelas
funções de escrivão, de especialista em cálculos e de apoio
administrativo aos atos presididos pelo Juiz Conciliador.
Art. 62 - São atribuições do Juiz Conciliador da Ceprec:
I - promover a conciliação entre as partes em relação a precatórios, priorizando aqueles de pequeno valor, segundo parâmetros estabelecidos em normas próprias;
II - elaborar pauta mensal para inclusão dos precatórios nas
audiências conciliatórias, observada a ordem cronológica de
apresentação, por entidade devedora;
III - intimar as partes e seus procuradores para a audiência
de conciliação;
IV - homologar o acordo obtido e expedir o alvará respectivo;
V - preparar a listagem dos precatórios em que houver conciliação, para fins de controle, para baixa nos registros e para
remessa à Presidência do Tribunal;
VI - exercer outras atividades inerentes à sua área de atuação.

É certo que a legitimidade para figurar no polo
passivo do mandado de segurança é daquela autoridade
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, em substituição processual formal ao ente que, na hipótese de
eventual concessão da segurança, suportará os efeitos
da condenação.
Logo, a autoridade coatora, em mandado de segurança, é quem exerce atividade delegada e que, no exercício de suas funções, detém poderes e meios para corrigir
a ilegalidade impugnada.
No caso concreto, o presente mandado de segurança foi indevidamente impetrado contra o Assessor
de Precatórios do TJMG, que não detém poderes para
corrigir a dita ilegalidade impugnada.
O STJ tem jurisprudência no sentido de que,
havendo erro na indicação da autoridade coatora, deve
o juiz extinguir o processo sem julgamento de mérito,
conforme preceitua o art. 267, VI, do Código de Processo
Civil, sendo vedada a substituição do polo passivo (STJ/
REsp 1190165/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª
Turma, j. em 15.06.2010).
Admitir a teoria da encampação no presente caso
implica estabelecer como foro competente originário o
Tribunal de Justiça para julgamento de ato não praticado
por autoridade com foro por prerrogativa de função, de
tal sorte que é vedada tal ampliação de competência por
violar o princípio do juízo natural.
Deve ser denegada a segurança quando a ordem
supostamente ilegal não tiver sido proferida pela autoridade apontada como coatora, por ser ilegítima para
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conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Belizário
de Lacerda - Relator.

figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 6º,
§ 3º, da Lei 12.016/09.
Com tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PEIXOTO HENRIQUES e OLIVEIRA FIRMO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Indenização - Associação - Furto de veículo
de associado - Valor devido - Supressio Lucros cessantes - Danos morais
Ementa: Apelação cível. Indenização. Prescrição. Inocorrência. Associação de transportadores de carga. Furto de
veículo de associado. Dever de indenizar. Valor devido.
Ocorrência da supressio. Decote do valor devido das
obrigações inadimplidas pelo associado após o furto do
veículo. Lucros cessantes. Ausência de má-fé e provas
insuficientes. Danos morais inexistentes. Mero descumprimento contratual.
- Ausente prova de manifesta recusa da associação
em pagar o valor devido ao associado pelo furto do
veículo, a notificação extrajudicial se presta para estabelecer a mora da associação e suspender a fluência do
prazo prescricional.
- Se o associado estava em dia com suas obrigações
na data do furto do veículo, é devida a indenização
pactuada, ainda que não tenha adimplido com todas
as parcelas previstas no pacto; aliás, pelo princípio da
supressio, a parte inadimplente não pode exigir o adimplemento das obrigações da parte contrária.
- Não são devidos lucros cessantes se a recusa ao pagamento do valor da indenização não decorre de má-fé da
associação, mas de interpretação de cláusula contratual
acerca do inadimplemento das obrigações do associado.
- O simples descumprimento de cláusula contratual, a
priori, não enseja reparação por danos morais.
- Existindo sucumbência de ambas as partes, os ônus
devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e
compensados, nos termos da Súmula 306 do egrégio STJ.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.269508-3/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1ª) Astrac
Associação dos Amigos do Transporte de Carga - 2º)
Denilson Ananias Prudente da Silva - Apelados: Denilson
Ananias Prudente da Silva, Astrac Associação dos Amigos
do Transporte de Carga - Relator: DES. MANOEL DOS
REIS MORAIS
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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 REJEITAR
UMA PREJUDICIAL, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
PRIMEIRO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO
SEGUNDO RECURSO.
Belo Horizonte, 17 de março de 2015. - Manoel
dos Reis Morais - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MANOEL DOS REIS MORAIS - Astrac Associação dos Amigos do Transporte de Carga e Denilson
Ananias Prudente da Silva interpuseram recursos de
apelação contra sentença de f. 118/123, que, nos autos
da ação de indenização proposta pelo segundo apelante
contra a primeira apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:
Isso posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com
resolução de mérito e apoio no art. 269, I, do CPC, para
condenar a ré a pagar ao autor o valor do seguro contratado,
no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser corrigido
a partir do decurso do prazo estabelecido pela notificação
de f. 33/37 pela tabela da CGJ-TJMG e acrescido de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão, à
razão de 2/3 (dois terços) para o autor e 1/3 (um terço) para
a ré, com o pagamento das custas/despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, compensando-se a verba honorária
nos termos da Súmula nº 306 do STJ. Por se encontrar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, fica suspensa a
exigibilidade da sucumbência em relação ao requerente, nos
termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

Foram opostos embargos de declaração (f. 124/
127), os quais restaram rejeitados (f. 128).
Em suas razões recursais (f. 129/136), a primeira
apelante arguiu preliminar de prescrição do direito de
ação do segundo apelante, porque, desde 02.02.2009,
tinha ciência de sua recusa ao pagamento da indenização
securitária. No mérito, requer a reforma da sentença para
que a pretensão inicial seja julgada improcedente. Alternativamente, requer seja levada para a fase de liquidação
de sentença a apuração do quantum indenizatório, observando-se o valor de mercado e do estado de conservação
do veículo de propriedade do segundo apelante.
Apresentadas contrarrazões ao primeiro apelo
(f. 156/162).
Em suas razões recursais (f. 140/154), o segundo
apelante requereu a reforma parcial da sentença, para
que sua pretensão inicial seja julgada procedente,
impondo-se à primeira apelante a obrigação de reparar
por lucros cessantes e os danos morais, bem como para
que ela suporte a totalidade dos ônus sucumbenciais.
Apresentadas contrarrazões ao segundo apelo
(f. 173/179).

solucionasse o impasse relativo ao pagamento do veículo
de propriedade do segundo apelante. Ora, vencido tal
prazo, restou configurada a recusa, antes inexistente,
em proceder ao pagamento do prejuízo suportado relativo ao furto do veículo regularmente cadastrado junto
à associação.
Consequentemente, não há que se falar em prescrição do direito do segundo apelante em razão da
propositura da presente ação em 18.09.2012 (f. 02-v.).
Logo, a prejudicial deve ser rejeitada.
Mérito.
No mérito, a primeira apelante pretende a reforma
da sentença para que a pretensão inicial seja julgada
improcedente, em razão da inadimplência do segundo
apelante, o que afasta a obrigação de pagamento do
prejuízo material relativo ao furto do veículo, e, caso seja
mantida a sentença, requer o arbitramento do valor devido
em liquidação de sentença, observando-se o valor de
mercado e do estado de conservação do veículo furtado.
O segundo apelante, por sua vez, requereu a
reforma parcial da sentença para que sua pretensão
inicial seja julgada totalmente procedente, condenando
a primeira apelante a indenizar-lhe por lucros cessantes
e por danos morais, impondo-se a ela a totalidade dos
ônus da sucumbência. Sustenta que o veículo segurado,
um caminhão Mercedes-Benz L 1418 era destinado exclusivamente ao serviço de transporte de carga e que o não
pagamento do prejuízo suportado impossibilitou o exercício de suas atividades habituais de transporte de cargas,
devendo a indenização relativa aos lucros cessantes ser
apurada em liquidação de sentença. Alega que os danos
morais são decorrentes da demora excessiva no pagamento do prejuízo sofrido, fato que lhe impôs diversas
dificuldades, decorrentes da ausência de renda mensal
para pagamento das despesas rotineiras, que afetou
consideravelmente seu crédito.
Essas questões, como antes apontado, serão deslindadas tópico a tópico, como será demonstrado adiante.
Obrigação da primeira apelante.
O segundo apelante ajuizou esta ação de cobrança
contra a primeira apelante e esclareceu ter aderido,
em 09.10.2008, ao termo de adesão que previa o
rateio dos prejuízos materiais sofridos pelos associados,
dentre eles o risco de furto, roubo ou colisão do veículo
Mercedes-Benz L 1418, combustível, Diesel, cor branca,
ano 1996, modelo 1997, placa GVR-5713. Informou
que, em 18.11.2008, ocorreu o roubo do referido veículo
quando estava estacionado no Posto da Curva, em Betim/
MG. Juntou os seguintes documentos: “termo de adesão”
à Associação dos Amigos do Transporte de Carga
(f. 23/24); boletim de ocorrência (f. 20/22); contrato
de comodato de equipamento rastreador (f. 26/28);
boletos bancários que comprovam pagamento de prestações devidas, vencidas em 10.11.2008 e 10.12.2008
(f. 29/30); notificação extrajudicial enviada à primeira
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Houve preparo, processamento e remessa regulares do primeiro recurso; ausente preparo do segundo
recurso, em razão da gratuidade judiciária deferida ao
segundo apelante.
É o relatório.
Conhece-se dos recursos, porque próprios, tempestivos e adequados.
A controvérsia nesta Instância revisora restringe-se
à verificação: 1) da ocorrência de prescrição do direito
do segundo apelante; 2) do dever de pagamento, pela
primeira apelante, do valor do veículo de propriedade
do segundo apelante; 3) da quantia correta a ser repassada ao proprietário do veículo, se for o caso; 4) do
direito do segundo apelante à indenização por lucros
cessantes e por danos morais; 5) da distribuição dos ônus
da sucumbência.
Prejudicial.
Prescrição.
A primeira apelante arguiu preliminar de não conhecimento do pedido em razão da prescrição da pretensão
do segundo apelante, ao argumento de que este, desde
02.02.2009, tinha ciência da recusa em proceder ao
pagamento do valor do veículo.
Data venia, sem razão a segunda apelante.
O termo de adesão do segundo apelante à primeira
apelante, firmado em 09.10.2008 (f. 23), prevê a distribuição entre todos os associados dos prejuízos materiais que quaisquer deles sofrer nos equipamentos/implementos de cada um (caminhões/carreta) cadastrados
junto à primeira apelante.
Em 19.11.2008, o veículo de propriedade do
segundo apelante, cadastrado junto à primeira apelante,
foi furtado (f. 20/22).
Nos termos do art. 206, § 1º, II, a e b, do CC,
prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o
segurador, ou a deste contra aquele, contando o prazo
para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade
civil, da data em que é citado para responder à ação
de indenização proposta por terceiro prejudicado, ou da
data que a este indeniza, com a anuência do segurador
e, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador
da pretensão.
Não há comprovação de recusa pela primeira
apelante ao pagamento em favor do segundo apelante do
prejuízo material por ele sofrido, sendo que o documento
de f. 32 revela, apenas, que a primeira apelante informava a seus associados que o ocorrido com o caminhão
do segundo apelante ainda estava “em investigação”.
Portanto, impõe-se considerar que a notificação
extrajudicial de f. 33/36, datada de 02.02.2009, enviada
pelo segundo apelante e recebida pela primeira apelante
em 03.02.2009 (f. 37), suspendeu o prazo prescricional de um ano, contados da ciência do fato gerador,
conforme previsto no art. 206, II, b, do CC.
Na referida notificação extrajudicial, fixou-se o prazo
de setenta e duas horas para que a primeira apelante

apelante (f. 33/37); e contratos de prestação de serviços
a terceiros (f. 38/40 e 41/42).
O “termo de adesão” à primeira apelante (f. 23/24)
revela, dentre outras, as seguintes cláusulas:
Através do presente instrumento de contrato, declaro minha
vontade de associar à Astra, pelo que assumo o compromisso de repartir, juntamente com os demais associados, os
prejuízos materiais que sofrermos em nossos equipamentos/
implementos (caminhões/carreta) cadastrados na Associação
dos Amigos do Transporte de Cargas - Astra.
Comprometo minha permanência no período mínimo
de 12 meses, no caso de ser beneficiado pela Astra, com
o valor do rateio repartindo entre todos os associados, e
estando de acordo com a punição prevista pelo regimento
interno dos associados da Astra, com o não cumprimento de
minhas obrigações.
Estou ciente de que o benefício de repartição de prejuízos
somente se inicia quando houver o pagamento dos valores
eventualmente devidos, bem como após a realização do
cadastramento dos equipamentos à Astra, e que perderei os
benefícios, caso ocorra a minha inadimplência com o pagamento das mensalidades, do fundo de benefício, ou com o
rateio (este caso ocorra se o Fundo de Benefício não for suficiente para pagamento dos prejuízos).
[...] Comprometo a assumir com 2,5% do valor do meu caminhão/implemento para o conserto/roubo, caso venha a sofrer
algum acidente/roubo (caminhão/implemento).
O restante deste valor, caso não seja suficiente para as
despesas do prejuízo em decorrência do acidente/roubo
(caminhão/implemento), será feito o rateio para todos
os associados.

Consta do referido “termo”, datado de 09.10.2008,
que o segundo apelante informou os seguintes dados
do veículo de sua propriedade: placa GRV-5713,
Mercedes-Benz; ano de fabricação 1996/1997; modelo
L 1418; cor branca; valor estimado em R$100.000,00.
Os boletos bancários (f. 29/30) comprovam o
pagamento de prestações vencidas em 10.11.2008 e
10.12.2008. Como se vê, inexistia inadimplência do
segundo apelante à época do sinistro a justificar a recusa
ao pagamento do prejuízo por ele sofrido, conforme
previsto no “termo de adesão” (f. 23/24).
Ora, ainda que a contratação tenha ocorrido em
09.10.2008, estando em dia com os pagamentos das
prestações vencidas em 10.11.2008 e 10.12.2008, é
devido o pagamento do veículo segurado furtado em
18.11.2008.
Tendo a primeira apelante aceitado a adesão do
segundo apelante, que se encontrava em dia com o pagamento de suas obrigações na data do sinistro (f. 29/30),
impõe-se reconhecer seu dever de ressarcir o segundo
apelante pelo prejuízo material sofrido em razão do furto
do veículo, rateando o prejuízo entre seus associados se
o valor existente no Fundo de Benefício não for suficiente
para o respectivo pagamento.
Pelo princípio da supressio, não pode a primeira
apelante pretender afastar sua obrigação de reparação do
prejuízo material decorrente do furto do veículo com base
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no inadimplemento de obrigação por parte do segundo
apelante, se ela mesma estava em mora no cumprimento
de sua obrigação que, se regularmente cumprida, propiciaria ao segundo apelante a reposição do veículo para
manutenção de seus serviços de transporte de cargas e
regular recebimento de sua renda mensal.
Evidentemente, o inadimplemento do segundo
apelante, após o furto de seu veículo, quanto às mensalidades devidas à primeira apelante, deve ser considerado
como consequência do furto, e, também, à mora da associação quanto à reparação do dano sofrido, pois houve
“perda completa da renda”.
Logo, correta a sentença que impôs à primeira
apelante o dever de indenizar o segundo apelante pelo
veículo furtado, porquanto, no momento do furto/roubo,
este era “adimplente” e estava em dia com as obrigações pactuadas.
Valor a ser pago.
A sentença determinou o pagamento do valor de
R$100.000,00 (cem mil reais), conforme previsto no
termo de adesão (f. 23).
A primeira apelante pretende a reforma da sentença
para que o referido valor seja apurado em liquidação de
sentença, observando-se o valor de mercado do automotor e o respectivo estado de conservação.
Como se vê das cláusulas do “termo de adesão”
(f. 23/24), os associados da primeira apelante se reuniram
e acordaram minorar eventuais prejuízos decorrentes da
perda, roubo ou avarias em seus veículos. Logo, se o
veículo do associado foi furtado, a reparação do prejuízo
sofrido se dá com a entrega de novo caminhão, de igual
marca e ano de fabricação.
Evidentemente, o valor a ser pago deverá ser aquele
devido à época do sinistro, porque, desde aquele instante,
o segundo apelante tinha direito à indenização para aquisição de outro veículo em iguais condições para manutenção de seu trabalho de transporte de cargas.
Ausente prova do valor do veículo à data do furto, e
não tendo havido grande lapso temporal entre a adesão
e a data do desaparecimento do veículo, impõe-se considerar como devida a quantia estimada no mencionado
“termo de adesão”. Assim, desnecessária a fase de liquidação de sentença para apuração do valor de mercado
do veículo e o estado de conservação.
Porém, do valor devido (R$100.000,00) deverá
ser decotada a quantia referente às parcelas vencidas
no período de 10.01.2009 a 10.09.2009, bem como o
rateio dos prejuízos dos demais associados que tenham
sido efetivamente impostos a todos os associados da
primeira apelante, isso se tais valores não tiverem sido
pagos no curso da ação.
Mencionada imposição se deve porque o segundo
apelante obrigou-se a permanecer associado pelo
período mínimo de 12 (doze) meses e, se ele tem direito

A sentença rejeitou a pretensão no que tange à
condenação da primeira apelante pelos danos morais
que teriam sido suportados pelo segundo apelante. O
segundo apelante, por seu turno, pretende a reforma da
sentença, para que sua pretensão inicial também seja
acolhida nesse particular.
Novamente, razão não assiste ao segundo apelante.
A jurisprudência tem assentado que o mero descumprimento de cláusula contratual, admitindo-se que a associação não cumpriu com sua obrigação (em tese), porque
o segundo apelante não se encontrava em dia com suas
obrigações, diferentemente do que se concertou, não
gera dano moral indenizável.
Nesse sentido:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Promessa de
compra e venda de imóvel. Multa moratória. Ausência de
previsão contratual. Cláusula penal. Cabimento. Danos
morais inexistentes. - Sendo assim, diante da ausência de
previsão contratual, a cobrança da multa de 2% pretendida
pelo apelante não pode se convalidar. - Certificada que a
rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da vendedora
do imóvel, aplica-se a penalidade contratualmente prevista
(cláusula penal), em que ela deverá pagar ao comprador
10% sobre o valor do contrato, devidamente corrigido, como
reza o pacto. - Descumprimentos contratuais ocorrem ordinariamente, e, apesar de nos causar aborrecimentos, não
são suficientes para causar dano de ordem moral (TJMG Apelação Cível n° 1.0024.12.268631-4/001 - Relator: Des.
Batista de Abreu - 16ª Câmara Cível - j. em 27.11.2014 - p.
em 10.12.2014).
Direito civil. Descumprimento de contrato. Compra e venda de
imóvel. Cláusula que prevê prorrogação do prazo de entrega
da obra. Possibilidade. Atraso superior à prorrogação. Cláusula penal. Incidência. Danos morais. Não comprovação. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega da
construção não é, por si só, abusiva, visto que o comprador
teve acesso ao contrato previamente e, quando o celebrou,
era conhecedor dos termos da dita cláusula e com ela anuiu;
logo, a menos que tivesse demonstrado onerosidade excessiva, o que não logrou, a estipulação contratual é válida. Contudo, verificando-se atraso superior ao tempo ajustado
de prorrogação da entrega, ocorre o descumprimento contratual, sendo cabível a incidência da cláusula penal, prevista
de forma abusiva apenas contra o alienante. - Com relação
ao pedido de indenização por dano moral, tem-se que este
não restou comprovado nos autos, sendo certo que, em qualquer caso, o inadimplemento, por si só, não conduz à indenização de supostos prejuízos extrapatrimoniais daí decorrentes (TJMG - Apelação Cível n° 1.0145.11.039011-2/001
- Relator: Des. Sebastião Pereira de Souza - 16ª Câmara Cível
- j. em 06.03.2013 - p. em 15.03.2013).

Não se desconhece, rememore-se, que o não pagamento da indenização pelo furto do veículo ao segundo
apelante, certamente, desencadeou-lhe uma série de
problemas; entretanto, referido descumprimento estava
calcado, em tese, em cláusula contratual (f. 23/24).
Essa série de problemas, logicamente deduzidos
do não recebimento da indenização pelo dano material
decorrente do furto do veículo, não pode ser imputada à
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ao bônus de reparação do prejuízo sofrido, não pode se
furtar aos ônus assumidos quando da adesão à primeira
apelante. Logo, a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada no que tange ao valor devido pela
primeira apelante.
Lucros cessantes.
A sentença não acolheu a pretensão do segundo
apelante, no que tange à indenização por lucros cessantes.
O segundo apelante requer a reforma da sentença
para que o pedido seja acolhido. Alega que a negativa
de pagamento do valor do veículo pela primeira apelante
o impossibilitou de dar continuidade à prestação de
serviços como autônomo no transporte de cargas, e, para
comprovar suas assertivas, juntou o contrato de prestação
de serviços (f. 38/40) e o distrato (f. 41/42).
Ocorre que não se verifica má-fé por parte da
primeira apelante na recusa do pagamento do prejuízo
material sofrido pelo segundo apelante a ensejar a condenação dela por lucros cessantes. Noutros termos, a resistência pode ser concebida como patenteada nos termos
do “termo de adesão”.
Demais disso, os documentos juntados pelo segundo
apelante são insuficientes para comprovar a ocorrência
de lucros cessantes. Primeiro, porque não estava impossibilitado de alugar outro caminhão e continuar a prestação
de seus serviços; aliás, poderia ainda ceder o frete contratado ou buscar outra forma de “ganhar a vida”; segundo,
porque não foram juntadas notas fiscais de prestação de
serviços comprobatórias do contrato de f. 38/40.
Contudo, o mais importante é considerar que o
contrato impunha ao segundo apelante a assunção de
diversas obrigações, dentre as quais “quitar as prestações
convencionadas” pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses,
em que pese a dificuldade econômica consequente da
perda do veículo (f. 23/24). Além disso, comprometeu-se
em manter em dia o pagamento das taxas e IPVA pertinentes ao veículo, manutenção e conservação do veículo,
pagamento das despesas com combustíveis, pneus,
garagem e eventuais avarias ou defeitos mecânicos no
caminhão em razão da prestação de serviços após a assinatura daquele instrumento, pagamento de toda e qualquer multa e infrações de trânsito, além de toda responsabilidade civil, criminal, judicial ou tributária referente a
qualquer fato que envolvesse o veículo em questão (f. 39).
Quanto a essas obrigações assumidas pelo segundo
apelante, uma é certa que ele descumpriu, qual seja a de
permanecer vinculado à associação e quitar o valor do
rateio repartido pelo período de 12 (doze) meses; acerca
das demais, não há prova nos autos. Consequentemente,
tem-se a recusa da primeira apelante como destituída
de má-fé, e, assim sendo, não pode ser ela obrigada ao
pagamento de “lucros cessantes”.
Danos morais.

associação, como antes foi concertado, e, por isso, não
há falar em direito à indenização por danos morais.
Ônus da sucumbência.
Considerando a sucumbência das partes, a
sentença determinou:
Em razão da sucumbência recíproca, as partes arcarão, à
razão de 2/3 (dois terços) para o autor e 1/3 (um terço) para
a ré, com o pagamento das custas/despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor da condenação, compensando-se a verba honorária
nos termos da Súmula nº 306 do STJ. Por se encontrar amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, fica suspensa a
exigibilidade da sucumbência em relação ao requerente, nos
termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

O segundo apelante requereu a reforma da sentença
para que os ônus sucumbenciais fossem impostos, em sua
integralidade, à primeira apelante. Entretanto, não lhe
assiste razão.
Nos termos do art. 20 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou e os honorários advocatícios. Por sua vez, o
art. 21 do mesmo diploma legal dispõe que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles
os honorários e as despesas. Demais disso, impõe-se a
observância da Súmula 306 do egrégio STJ:
Os honorários advocatícios devem ser compensados quando
houver sucumbência recíproca, assegurando o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Considerando a pretensão inicial e a sucumbência
de ambas as partes, impõe-se reconhecer que os ônus
foram corretamente distribuídos.
Diante do exposto, rejeita-se a prejudicial e, na
sequência, dá-se parcial provimento ao primeiro recurso
para determinar o decote da condenação imposta
(R$100.000,00) do valor das parcelas devidas pelo
segundo apelante, vencidas no período de 10.01.2009 a
10.09.2009, bem como o rateio dos prejuízos dos demais
associados que tenham sido efetivamente impostos a
todos os associados da primeira apelante no período de
09.10.2008 a 10/09/2009 e nega-se provimento ao
segundo recurso.
Custas, pelo segundo apelante.
É como se vota.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ÁLVARES CABRAL DA SILVA e VEIGA
DE OLIVEIRA.
Súmula - REJEITARAM UMA PREJUDICIAL, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E
NEGARAM PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO.

...
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Agiotagem - Inversão do ônus da
prova - Verossimilhança das alegações Prova negativa - Encargos ilegais - Decote
Ementa: Direito civil. Embargos do devedor. Alegação de
agiotagem. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade
no caso concreto. Impossibilidade de prova diabólica.
Ausência de nulidade do título.
- Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, “havendo indícios suficientes da prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória nº 2.172-32,
é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se,
assim, ao credor a responsabilidade pela comprovação
da regularidade jurídica da cobrança” (REsp 1132741/
MG - Relator: Ministro Massami Uyeda - Terceira Turma
- j. em 06.09.2011 - DJe de 16.09.2011), sendo que “o
ordenamento jurídico brasileiro, com amparo no art. 131
do CPC, adota o princípio do livre convencimento motivado, com base no qual o juiz pode apreciar, com liberdade, as provas colacionadas” (AgRg no Ag 1265944/
PR - Relator: Ministro João Otávio de Noronha - DJe de
19.05.2011), baseando-se no seu livre convencimento,
que encontra balizas na fundamentação de suas decisões.
- O simples fato de se emprestar dinheiro não é ilícito
e tampouco poderia ser imputado ao credor o ônus de
realizar a prova negativa, qual seja a de que não cobrou
juros superiores ao permissivo legal.
- No caso, percebe-se que a inversão do ônus da prova
não é possível, pois a alegação contida na exordial dos
embargos, por si só, não caracteriza a verossimilhança
necessária à inversão do ônus da prova prevista no art. 3º
da Medida Provisória nº 2.172-32, de 2001. Tampouco
o reconhecimento do embargado, em seu depoimento
realizado em juízo, pode ser considerado como confissão
da prática de agiotagem. Confessou-se que havia o
mútuo com a embargante, mas não a cobrança dos
encargos ilegais característicos da agiotagem.
- Mesmo se considerássemos a inversão do ônus da
prova, ao embargado seria impossível realizar a prova
negativa, sendo tal prova considerada pela doutrina
como “diabólica”, por impor ao interessado ônus de
impossível realização.
- Por fim, mesmo que se provasse a prática de agiotagem,
seria impossível declarar nula a execução, pois remanesceria a exigibilidade pelos valores decotados dos encargos
ilegais. Consoante precedente do Superior Tribunal de
Justiça, “o reconhecimento da prática de agiotagem não
resulta em extinção automática do processo executivo,
pois, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas
as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros
aos limites legais”.

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 À APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Álvares
Cabral da Silva - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório
do Juízo a quo, à f. 134, por representar fidedignamente
os fatos ocorridos em primeira instância.
Trata-se de apelação interposta por Clarice de
Souza Araújo, às f. 139/149, contra a r. sentença de
f. 134/136 prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
da Comarca de Montes Claros nos autos de “embargos à
execução” julgados improcedentes.
Em suas razões recursais, a apelante pretende a
reforma do r. decisum a quo, alegando, em síntese, que
comprovou que os títulos que instruem a execução são
fruto de agiotagem, pois:
a) o credor fracionou a dívida nos títulos relacionados à f. 12, indicando como seu valor R$245.060,03,
representada pela “relação de 181 (cento e oitenta e um)
cheques, tidos como emitidos por pessoas ligadas à ora
embargante”;
b) na audiência de instrução, o embargado
confessou a prática de agiotagem (f. 116) ao dizer que
“trocava cheques” e “cobrava juros”;
c) o embargado cobra judicialmente diversos títulos
da relação de f. 12;
d) nos embargos de devedor aviados por Gotas de
Festas Ltda., reconheceu-se a prática da agiotagem.
Devidamente intimado, o apelado Francisco José
Amaral não apresentou resposta.
Esse é o breve relatório.
Na petição inicial dos embargos do devedor, a
embargante explica a relação sobre a qual inquina a
prática de agiotagem no seguinte excerto:
Na verdade, trata-se de execução de débito originado de
empréstimo havido mediante contrato verbal do embargado (Chicão), com uma amiga da ora embargante, Sra.
Geórgia Luciana Ornelas Rios, ainda em meados do ano de
2006, inicialmente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais),
a uma taxa de juros compostos cobrados a um percentual
de 6,0% a.m. (seis por cento ao mês), sendo que tal dívida
foi desmembrada em 20 (vinte) vezes/meses, em parcelas
iguais de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) cada, a
serem quitadas e resgatadas no decorrer do referido período,
sempre nos dias 10 (dez) de cada mês, o que totalizaria, ao

final do período, o valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro
mil reais) (f. 03).

Requer, por fim, ao articular seu pedido, que,
in verbis:
[...] para, diante da inserção em empréstimo feito por pessoa
física, não autorizada em lei, a juros acima do patamar legal,
configurando, no caso, a prática de agiotagem, que se digne
reconhecer e declarar a retirada de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos exequendos, ensejando sua nulidade, e,
consequentemente, da execução de título extrajudicial no
Processo nº 0433.09.277451-5 (e apenso), com a condenação do embargado em litigância de má-fé e no ônus da
sucumbência, na forma da lei (f. 09).

Passa-se à análise do mérito da pretensão recursal.
O objeto dos embargos é a nulidade da execução
em virtude da nulidade do título, não sendo aviados por
excesso de execução, pelo que, obter dictum, deveriam
ser rejeitados liminarmente, a teor do art. 739 do CPC e
de precedente da 10ª Câmara Cível:
Embargos à execução. Excesso. Planilha de cálculo.
Ausência. Rejeição. - Sendo o excesso matéria dos embargos
à execução, manejados em face de ação executiva arrimada
em contrato de empréstimo, a petição inicial deve ser instruída
por planilha que aponte o valor inquinado e, consequentemente, o quantum que se entende correto como devido,
bem como o novo montante das prestações, se financiado,
art. 285-B do CPC. Não observado tal requisito, impõe-se
a rejeição liminar dos embargos (TJMG - Apelação Cível
1.0145.13.026250-7/001 - Relator: Des. Cabral da Silva 10ª Câmara Cível - j. em 03.12.2013 - p. em 19.12.2013).

De fato, consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “havendo indícios suficientes da
prática de agiotagem, nos termos da Medida Provisória
nº 2.172-32, é possível a inversão do ônus da prova,
imputando-se, assim, ao credor, a responsabilidade pela
comprovação da regularidade jurídica da cobrança”
(REsp 1132741/MG - Relator: Ministro Massami Uyeda Terceira Turma - j. em 06.09.2011 - DJe de 16.09.2011),
sendo que “o ordenamento jurídico brasileiro, com
amparo no art. 131 do CPC, adota o princípio do livre
convencimento motivado, com base no qual o juiz pode
apreciar, com liberdade, as provas colacionadas” (AgRg
no Ag 1265944/PR - Relator: Ministro João Otávio de
Noronha - DJe de 19.05.2011), baseando-se no seu livre
convencimento, que encontra balizas na fundamentação
de suas decisões.
O simples fato de se emprestar dinheiro não é ilícito,
e tampouco poderia ser imputado ao credor o ônus de
realizar a prova negativa, qual seja a de que não cobrou
juros superiores ao permissivo legal.
No caso, percebe-se que a inversão do ônus da
prova não é possível, pois a alegação contida na exordial
dos embargos, por si só, não caracteriza a verossimilhança
necessária à inversão do ônus da prova prevista no art. 3º
da Medida Provisória nº 2.172-32, de 2001. Tampouco o
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.09.287535-3/001 Comarca de Montes Claros - Apelante: Clarice de Souza
Araújo - Apelado: Francisco José Amaral - Relator: DES.
ÁLVARES CABRAL DA SILVA

reconhecimento do embargado em seu depoimento realizado em juízo pode ser considerado como confissão da
prática de agiotagem. Confessou-se que havia o mútuo
com a embargante, mas não a cobrança dos encargos
ilegais característicos da agiotagem.
Mesmo se considerássemos a inversão do ônus da
prova, ao embargado seria impossível realizar a prova
negativa, sendo tal prova considerada pela doutrina
como “diabólica”, por impor ao interessado ônus de
impossível realização.
Por fim, mesmo que se provasse a prática de agiotagem, seria impossível declarar nula a execução, pois
remanesceria a exigibilidade pelos valores decotados
dos encargos ilegais. Consoante precedente do Superior
Tribunal de Justiça,

timidade para interpor recurso postulando a reforma
da sentença com o escopo de majorar os honorários sucumbenciais.
- Não é citra petita a sentença que resolve o litígio
mediante o exame de todos os pedidos formulados pelas
partes, pois o só fato de o magistrado sentenciante não
acatar uma ou mais teses construídas em contestação
não configura julgamento aquém do pedido.
- Comprovada a quebra da affectio societatis e a prática
de concorrência desleal pelo sócio administrador, deve
ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido
de dissolução parcial da sociedade com exclusão do
sócio que agia em detrimento da sociedade empresária.

o reconhecimento da prática de agiotagem não resulta em
extinção automática do processo executivo, pois, nesses
casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações
usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas
partes, mediante redução dos juros aos limites legais (AgRg no
REsp 925.907/RS - Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira
- Quarta Turma - j. em 24.06.2014 - DJe de 04.08.2014).

- Considerando-se a complexidade da ação, o tempo
de tramitação do feito e o qualificado trabalho realizado
pelos patronos dos autores, faz-se necessária a majoração
dos honorários advocatícios sucumbenciais, de forma que
estes se harmonizem com os ditames do art. 20, §§ 3º e
4º, do Código de Processo Civil.

Ou seja, em tese, mesmo que os embargos de
devedor pudessem ser acolhidos, a execução prosseguiria
pelos valores decotados dos encargos abusivos, sendo
impossível obstar o fluir processual que poderá levar à
excussão do patrimônio penhorado do devedor.
Ante o exposto, nego provimento à apelação aviada.
Custas, pela apelante, suspensa a sua exigibilidade em virtude do deferimento dos benefícios da
justiça gratuita.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.292323-2/001 Comarca de Belo Horizonte - 1os) Apelantes: Francisco
Marques da Silva Maia Neto e outro, Álvaro Maia
Administração de Imóveis Ltda. - 2os) Apelantes: Roberta
Nunes Maia e outro, Vitor Nunes Maia - Apelados: Álvaro
Maia Administração de Imóveis Ltda., Francisco Marques
da Silva Maia Neto e outro, Roberta Nunes Maia e outro,
Vitor Nunes Maia - Relator: DES. VICENTE DE OLIVEIRA
SILVA

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES VEIGA DE OLIVEIRA e MARIÂNGELA MEYER.
Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

...

Dissolução parcial de sociedade empresária Exclusão de sócio majoritário - Quebra da affectio
societatis - Concorrência desleal - Decisão citra
petita - Honorários advocatícios - Majoração Legitimidade - Partes e advogados
Ementa: Apelação cível. Legitimidade recursal. Ação ordinária. Julgamento citra petita. Não ocorrência. Dissolução parcial da sociedade. Quebra da affectio societatis. Concorrência desleal. Exclusão do sócio majoritário. Possibilidade. Honorários advocatícios. Majoração.
Sentença parcialmente reformada.
- Em conformidade com reiterados julgados do STJ, tanto
a parte quanto o advogado por ela constituído têm legi140
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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
REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR PROVIMENTO AO
PRIMEIRO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
SEGUNDO RECURSO.
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2015. - Vicente de
Oliveira Silva - Relator.
Notas taquigráficas
DES. VICENTE DE OLIVEIRA SILVA - Trata-se de
apelações interpostas, sucessivamente, por Francisco
Marques da Silva Maia Neto e Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda. (1os apelantes) e por Roberta
Nunes Maia e Vitor Nunes Maia (2os apelantes) contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte (f.1.298/1.301), que, nos autos
da ação ordinária de dissolução parcial de sociedade
ajuizada pelo espólio de Alexandre Marques da Silva em
face dos primeiros recorrentes, julgou procedentes os
pedidos deduzidos na petição inicial para: “1) excluir do
quadro societário da empresa Álvaro Maia Administração

para que a perícia apresentasse resultado conclusivo e
correto, deveria ter sido feita uma auditoria independente
na empresa, e aí o balanço patrimonial seria corrigido por
essa auditoria e as informações seriam confiáveis para uma
possível perícia.

Explicam que, segundo afirmado pelo assistente
técnico no parecer de f. 575, não se tem a certeza sobre
a exatidão dos lançamentos contábeis e, se estiverem
errados, não se sabe desde quando, sendo que os vícios
contábeis já ocorriam desde que a coadministração da
sociedade era exercida pelo pai dos apelados.
Verberam que o próprio Alexandre, enquanto coadministrador da “Álvaro Maia”, promovia vultosas retiradas
de dinheiro junto ao caixa da empresa, fato não observado pela perícia técnica.

Ponderam não ser possível afirmar que as irregularidades encontradas nas contas-caixa e clientes, foram
praticadas diretamente por Francisco Maia.
Argumentam que o perito, ao se pronunciar sobre
a ocorrência de concorrência desleal, incorreu em novo
equívoco, pois não percebeu que as empresas possuem
áreas de atuação distintas; enquanto uma trabalha com
compra e venda de imóveis, a outra explora o ramo
de locação.
Destacam que o direcionamento de cliente de uma
empresa à outra, ou vice versa, não implica concorrência
desleal, mesmo porque, conforme assinalado no julgamento de agravo de instrumento por este Tribunal,
quando da constituição da Francisco Maia Imóveis, o
sócio e irmão do agravado, o falecido Alexandre Marques
da Silva não criou qualquer óbice ao surgimento do novo
empreendimento, não obstante a atividade em comum das
duas sociedades.

Assinalam a necessidade de interpretação conjunta
dos arts. 1.030 e 1.085, ambos do Código Civil, o que
resulta no entendimento de não ser possível a exclusão
do sócio Francisco Marques da Silva Maia Neto da sociedade, pois ele possui mais da metade do capital social da
aludida empresa.
Invocam a observância do princípio da preservação
da empresa para que Francisco seja mantido como sócio
e administrador da “Álvaro Maia”, até porque os autores
apelados jamais trabalharam no ramo imobiliário.
Finalmente discorrem sobre a possibilidade de juntar
aos autos documentos apresentados com a apelação, por
força no art. 397 do Código de Processo Civil e jurisprudência do STJ.
Preparo: regular (f. 1.382).
O recurso foi recebido em ambos os efeitos
(f. 1.383).
De sua vez, os segundos apelantes, Roberta Nunes
Maia e Vitor Nunes Maia, nas razões recursais de
f. 1.384/1.400, alegam, em síntese, que o douto Magistrado, ao fixar os honorários advocatícios em apenas
R$ 2.000,00 (dois mil reais), não esteve atento à complexidade da demanda, ao tempo gasto na tramitação do
processo e às diversas intervenções dos causídicos para
salvaguardar o direito alegado.
Postulam a majoração dos honorários advocatícios
de forma a remunerar condignamente os advogados,
pois entendem que não foram atendidos os critérios legais
preconizados pelo art. 20, § 3º, letras a, b e c, do Código
de Processo Civil.
Preparo: regular (f. 1.401).
O segundo recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (f. 1.402).
Os segundos apelados Francisco Marques da Silva
Maia Neto e Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda.
responderam ao recurso (f. 1.404) postulando, preliminarmente, o não conhecimento do apelo aviado pelos
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de Imóveis Ltda. o sócio Francisco Marques da Silva
Maia Neto, fixando a data do trânsito em julgado desta
sentença como marco para apuração de seus haveres,
que serão apurados na fase de liquidação, nos termos
do art. 657 e seguintes do Decreto-lei nº 1.608/39,
através do balanço especial de determinação;” 2) determinar “a redução do capital social da sociedade Álvaro
Maia Administração de Imóveis Ltda., correspondente à
totalidade das cotas do sócio Francisco Marques da Silva
Maia Neto”, com a condenação dos réus ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em R$2.000,00 (dois mil reais).
Em suas razões (f. 1.329/1.350), os primeiros
recorrentes, Francisco Marques da Silva Maia Neto e
Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda., aduzem,
em preliminar, a nulidade da sentença por ser citra petita,
dizendo que o Juiz deixou de se pronunciar sobre várias
teses elencadas pelos réus em sua defesa, a saber: a)
alegação de ilegalidade de exclusão de sócio majoritário
pelos sócios minoritários; b) reclame sobre a impossibilidade de concorrência desleal entre as empresas “Francisco Maia” e “Álvaro Maia”, haja vista possuírem objetos
e atuação em mercados diferentes; c) informação de que
a empresa Francisco Maia Imóveis fora fundada antes do
falecimento de Alexandre, sendo cristalina a sua ciência
e anuência com o empreendimento; e d) que a exclusão
do sócio Francisco acarretaria o fim da empresa Álvaro
Maia Administração de Imóveis, por ser o único sócio
com capacidade técnica para geri-la.
Acrescentam que não foram devidamente fixados
os critérios para a incidência de juros legais e correção
monetária, os quais integram o pedido principal.
Quanto ao mérito, asseveram, sucintamente, que o
laudo pericial se demonstrou inconclusivo com relação
à ocorrência de fraudes ou má gestão da empresa periciada, sendo desarrazoado excluir-se o sócio Francisco
da “Álvaro Maia” com base em meras suspeitas.
Enfatizam, com base no parecer técnico produzido
por Sérgio Tenório, que

autores, ao fundamento de que estes não têm legitimidade para requerer a majoração dos honorários advocatícios; quanto ao mérito, manifestam-se pela manutenção
da sentença, que entendem justa e correta, pois os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo com o
§ 3º do art. 20 do CPC.
Os primeiros recorridos, Roberta Nunes Maia
e Vitor Nunes Maia, apresentaram contrarrazões às
f. 1.417/1.499, refutando a preliminar de julgamento citra
petita, bem como as teses postas na primeira apelação,
ao fundamento de que a douta sentença, com arrimo no
contexto probatório, notadamente o laudo pericial, deu
correto desate ao litígio.
Arrematam dizendo que a fase para juntada de
documentos novos restou preclusa depois de escoado o
prazo fixado na decisão de f. 1.114, por isso vedada a
juntada de novo “laudo pericial” com a apelação, que
fora produzido por signatário que não consta como assistente técnico dos réus apelantes.
Do juízo de admissibilidade.
Os apelados Francisco Marques da Silva Maia
Neto e Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda.,
nas contrarrazões por eles ofertadas, defendem a falta
de interesse recursal das autoras para a interposição de
recurso visando à majoração de honorários advocatícios.
Sem razão os apelados.
Quanto à legitimidade para interposição de recurso
versando sobre honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência, sufrago o entendimento de que se trata de
um direito assegurado às partes e ao próprio advogado.
Vale dizer que o STJ, em diversos julgados, tem
reiteradamente decidido sobre a legitimidade concorrente
da parte e de seu advogado para o manejo de recurso
visando à modificação da sentença com relação aos
honorários advocatícios.
Em abono à tese por mim adotada, transcrevo:
Tem legitimidade, para recorrer da sentença, no ponto alusivo
aos honorários advocatícios, tanto a parte como o seu
patrono (STJ-4ª T., REsp 361.713, Min. Barros Monteiro, j.
em 17.2.04, DJU de 10.5.04). No mesmo sentido: STJ-3ªT.,
REsp 457.753, Min. Ari Paragendler, j. em 29.11.02, DJU
de 24.3.03, STJ-2ª T., REsp 763.030, Min. Peçanha Martins,
j. em 8.11.05, DJU de 19.12.05; STJ-5ª T., REsp 648.328,
Min. Felix Ficher, j. em 26.10.04, DJU de 29.11.04).

Com base nos argumentos acima estou a rejeitar
a preliminar de não conhecimento do segundo recurso.
Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos condicionantes de sua admissibilidade.
Da primeira apelação.
Impõe-se, primeiramente, o exame da preliminar de
nulidade da sentença por julgamento citra petita.
Os primeiros apelantes, ao fundamento de que o
douto Juiz sentenciante se absteve de apreciar as principais teses defensivas, incorrendo em julgamento citra
petita, postulam a declaração de nulidade da sentença
proferida às f. 1.298/1.301-v.
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A sentença é citra petita quando o magistrado deixa
de analisar todas as questões-pedidos, submetidos pelas
partes ao órgão julgador.
Sobre o tema leciona Elpídio Donizetti, verbis:
O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação.
É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento
desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e
extra petita, que constituem vícios e, portanto acarretam a
nulidade do ato decisório (Curso didático de direito processual civil. 14. ed. Ed. Atlas, 2010, p. 572).

Mediante uma singela leitura das razões de decidir
consignadas na douta sentença, ao contrário dos argumentos nos quais se sustenta a preliminar, adianto que
julgamento citra petita não houve.
Com base no relatório e nos fundamentos a nutrir
a sentença hostilizada, tem-se que o Magistrado sentenciante formou seu convencimento baseando-se nos mais
relevantes fatos e teses apresentados pelos litigantes,
como também o fez com amparo na prova pericial produzida, em total respeito aos princípios do contraditório e
ampla defesa.
Ademais, o Julgador, conhecedor do processo sob
sua direção, proferiu a sua decisão em consonância com
as provas e a legislação por ele considerada como melhor
aplicável ao caso, de maneira a abranger, ainda que de
forma sucinta, todas as teses defendidas pelos litigantes.
Assim, convencido de que a sentença analisou e
decidiu todos os pedidos formulados pelas partes, tenho
por imperiosa a rejeição da preliminar, pois o simples fato
de a decisão não contemplar uma ou outra tese desenvolvida por quaisquer das partes em nada contamina
o julgado.
Rejeito, pois, a preliminar de julgamento aquém
do pedido.
Mérito.
Superada a preliminar, passo ao julgamento
de mérito.
A resolução do mérito recursal cinge-se a estabelecer o acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial para excluir do quadro societário
da empresa Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda.
o sócio Francisco Marques da Silva Maia Neto, com a
consequente apuração de haveres e redução do capital
social da sociedade empresária em razão da exclusão
do sócio.
Da primeira apelação.
Em busca da reversão da decisão, os apelantes,
valendo-se de parecer técnico elaborado após a prolação
da sentença e apresentado juntamente com as razões
recursais, defendem a imprestabilidade do laudo pericial no qual o douto Juiz se ancorou para corroborar o
seu convencimento.

Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos.

O referido preceito legal se constitui em evidente
exceção à regra processual que impõe ao autor o dever
de juntar os documentos indispensáveis à propositura da
ação, sem os quais, seu pedido nem sequer pode ser apreciado e, ainda, inflige ao réu, juntamente com a contestação, a apresentação dos documentos a fazer prova
de suas alegações. Esse entendimento tem sua razão de
ser na disposição contida no art. 396 do CPC, que diz:
“Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou
resposta (art. 297), com os documentos destinados a
provar-lhe as alegações”.
Volvendo ao caso dos autos, o parecer técnico
elaborado a pedido dos réus apelantes e juntado aos
autos com as razões recursais, ao meu modesto aviso,
não tem força para inquinar o laudo pericial da lavra do
perito nomeado pelo Juízo.
Além de não vislumbrar nenhuma circunstância
excepcional a viabilizar a tardia juntada de um laudo
técnico produzido de forma unilateral, chamo a atenção
para o fato de que o Juiz condutor do processo, por intermédio do provimento proferido no dia 22 de fevereiro de
2013, materializado à f. 1.114, fixou o prazo de cinco
dias para que as partes, caso desejassem, juntassem
eventuais documentos novos “(definidos pelo art. 397 do
Código de Processo Civil) que tenham pertinência à lide”.
Partindo dessa realidade processual, seja pelo perecimento do direito em razão do instituto da preclusão
(consumativa e temporal), seja por não configurada a hipótese especialíssima do art. 397 do Código
de Processo Civil, não há como admitir que os réus
apelantes, via parecer técnico por eles encomendado,
aliado a outros documentos preexistentes ao curso do
processo, venham impugnar o laudo pericial produzido
sob o crivo do contraditório.
Por outro vértice, não me coaduno com a assertiva dos apelantes de que a perícia contábil subscrita pelo
perito oficial, por supostamente inconclusiva, não mereça
a credibilidade emprestada pelo culto Juiz sentenciante.
Em que pese o esforço hercúleo dos procuradores dos apelantes em busca de reverter a sentença, a
isenta análise do contexto fático-probatório me conduz
ao convencimento de que entre os sócios litigantes, há
anos, ocorreu a quebra da affecttio societatis, circunstância que, por si só, autoriza a dissolução parcial da
sociedade. A comprovação dos constantes desentendimentos entre os sócios é facilmente verificada nos históricos das ocorrências policiais juntadas aos autos, notadamente a de f. 418/420, bem como em decorrência de

uma primitiva e frustrada tentativa de dissolução da sociedade empresária em juízo.
Além da efetiva quebra de harmonia a impossibilitar a boa convivência entres os sócios da “Álvaro Maia
Administração de Imóveis Ltda.”, a prova pericial contábil
confirma a versão dos autores quanto à prática de concorrência desleal imputada ao sócio Francisco Marques da
Silva Maia Neto.
A renitência dos réus apelantes em negar a prática
de concorrência desleal e a existência de outras irregularidades na administração da empresa, com minhas
escusas, não merece guarida, pois se cuida de tese que
encontra óbice na prova pericial corretamente avaliada
pelo ilustre Juiz sentenciante.
Diante de sua relevância para o deslinde da
questão, é importante transcrever a resposta que o ilustre
perito oficial deu ao quesito nº 1, formulado pelos réus
(f. 590), nos termos seguintes:
Resposta: Em relação a esta informação em conformidade com as listas apresentadas pelas duas Empresas não
foi constatado que a Álvaro Maia Administração de Imóveis
Ltda. possui os mesmos clientes da Empresa Francisco Maia
Imóveis Ltda. Também foi constatado que ambas as empresas
atuam dentro do mesmo mercado, ou seja, em Belo Horizonte e com a mesma atividade na prestação de serviços de
locação, administração e venda.
Este Perito Oficial constatou ainda, em conformidade com
informações colhidas in loco na Diligência realizada em 20 de
abril de 2012, que todos os clientes que procuram a Empresa
Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda. para comercialização/venda de imóveis, são imediatamente direcionados e
indicados pelos funcionários a procurar a Empresa Francisco
Maia Imóveis Ltda. Essa prática atende às ordens do Sr. Francisco Marques da Silva Maia Neto, conforme informações
colhidas junto aos funcionários.

A narrativa supra é por demais esclarecedora e
ofusca o inconsistente argumento dos apelantes quanto
à negativa da prática de concorrência desleal que, na
espécie, é fato devidamente comprovado e conduz à
exclusão do Sr. Francisco Marques da Silva Maia Neto da
sociedade da Álvaro Maia Administração de Imóveis Ltda.
Além disso, o fato de o Sr. Alexandre Marques da
Silva, que faleceu em 15.08.2003, então sabedor da
preexistência da empresa “Francisco Maia”, não ter se
insurgido contra seu sócio e gestor da Álvaro Maia Administração de Imóveis, não se constitui em óbice para a
adoção de tal medida judicial pelo espólio, posteriormente substituído processualmente por Vitor Nunes
Maia e Roberto Nunes Maia, os quais vislumbraram a
prática de atos escusos pelo primeiro réu em detrimento
da sociedade.
Quanto à alegação dos apelantes de que não
é possível a exclusão do sócio majoritário da sociedade empresária, segunda ré, novamente sem razão
os apelantes.
Com efeito, em completa oposição à tese abraçada
pelos apelantes, dou-me convencido de que a dissolução
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Acerca da possibilidade de as partes, a qualquer
tempo, promoverem a juntada de documento novo aos
autos, o art. 397 do CPC prevê:

parcial da sociedade limitada, relativa à exclusão de um
sócio, encontra amparo no preceito contido no caput do
art. 1.030 do Código Civil de 2002, que proclama:
Art. 1.030. Ressalvado o disposto no artigo 1.004 e seu
parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente,
mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta
grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por
incapacidade superveniente.

Ao interpretar a norma transcrita, concluo não
existir impeditivo para a exclusão judicial de sócio que
comete falta grave na gestão da sociedade. A aplicação
dessa justa modalidade de sanção alternativa depende
da iniciativa da maioria dos demais sócios, como ocorre
no caso vertente. Não obstante, deixo registrado que a
hipótese prevista no art. 1.085 do Código Civil deve ser
aplicada quando a exclusão se der “mediante alteração
do contrato social”, ou seja, extrajudicialmente, o que
não se aplica ao caso sob exame.
Nesse contexto, deve ser mantida incólume a
sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a exclusão do Sr. Francisco Marques da Silva Maia
Neto do quadro societário da empresa Álvaro Maia Administradora de Imóveis Ltda., com a consequente apuração
de haveres e redução do capital social correspondente às
cotas do sócio excluído.
Da segunda apelação.
A insurgência objeto do segundo recurso restringe-se
aos honorários advocatícios. Os autores entendem
que a quantia arbitrada pelo Juiz sentenciante, isto é,
R$ 2.000,00 (dois mil reais), não se presta a remunerar,
dignamente, os advogados por aqueles constituídos e
atuantes no processo.
Os critérios para o arbitramento dos honorários
advocatícios estão previstos nos arts. 20, §§ 3º 4º, e 21
do Código de Processo Civil.
A propósito dos parâmetros legais para fixação dos
honorários, ensina o renomado Yussef Said Cahali:
Na fixação do quantum advocatício devido pelo sucumbente, o órgão judicante deverá atender ao grau de zelo do
profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza
e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Contudo, tais
elementos informadores do arbitramento, insertos no artigo
20, § 3º, a, b e c, do Código de Processo Civil, não exaurem
a pesquisa judicial para um convencimento tendente à sua
justa determinação.
Advirta-se, porém, e desde logo, com Pontes de Miranda,
que, na decisão que condena o vencido a pagar honorários
de advogado, o juiz tem de atender àquilo que se passou na
lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou
o pouco zelo que revelou, o alto zelo com que atuou. O que
tem de ser difícil ou fácil é o lugar em que atuou o advogado,
a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o
advogado (Honorários advocatícios, 3. ed., p. 458).
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Na hipótese dos autos, cuida-se de ação ordinária
de dissolução parcial de sociedade, em que a sentença
julgou procedente o pedido inicial. Em razão disso, o
ilustre Juiz sentenciante, com arrimo no § 4º do art. 20 do
CPC, fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00,
quantia que realmente não condiz com a complexidade da demanda, o tempo de tramitação do processo,
tampouco com o trabalho realizado pelos procuradores
da parte vencedora.
Verifica-se dos autos que os procuradores dos
autores, ora apelantes, trabalharam com esmero, produziram diversas peças, estiveram atentos à dilação probatória, razões pelas quais considero pertinente o pedido
visando à majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.
Portanto, em interpretação conjunta das diretrizes
estabelecidas nos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, convicto
estou de que a verba honorária deva ser elevada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra
razoável a remunerar os serviços prestados pelos procuradores dos autores, cuja atuação foi dificultada em decorrência do excelente trabalho também desenvolvido pelos
patronos da parte adversa.
Em face do exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao primeiro recurso; dou provimento, em
parte, ao segundo recurso e o faço para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
Custas de ambos os recursos, pelos primeiros
apelantes.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES e
ÁLVARES CABRAL DA SILVA.
Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM
PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO.

...

Contrato de construção e incorporação Rescisão - Obra não iniciada - Inadimplemento
contratual - Configuração - Valores
pagos - Devolução integral e imediata Direito do consumidor
Ementa: Apelação cível. Rescisão de contrato. Inadimplemento contratual. Não início da obra. Direito de o consumidor requerer a rescisão do contrato. Devolução intregral e imediata dos valores pagos.
- O inadimplemento contratual com o não início da obra
em prazo razoável para a entrega no prazo conven-

- Dando causa à rescisão do compromisso de compra e
venda do imóvel a construtora, a devolução dos valores
pagos pelos consumidores deve-se dar de imediato, em
parcela única, devidamente corrigidos, sob pena de enriquecimento sem causa.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.319095-1/001
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Habitare
Construtora e Incorporadora S.A. - Apelada: Juliana
Teixeira de Melo - Relator: DES. PEDRO ALEIXO
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, 4 de março de 2015. - Pedro Aleixo
- Relator.
Notas taquigráficas
DES. PEDRO ALEIXO - Trata-se de apelação interposta por Habitare Construtora e Incorporadora S.A.
contra a r. sentença de f. 270/273, proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 12ª Vara Cível de Belo Horizonte, nos autos
da ação de rescisão contratual, interposta por Juliana
Teixeira de Melo, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato,
condenando a ré/apelante a restituir à autora/apelada
os valores integralmente pagos, sem qualquer retenção
e devidamente atualizados desde a data do desembolso.
Diante da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao pagamento de custas processuais na
proporção de 50% (cinquenta por cento) e honorários
advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais).
Consta da exordial que, em 06.02.2012, a autora
celebrou com a ré um contrato de “promessa de compra
e venda - contrato de construção e incorporação, para
aquisição de unidade autônoma constituída por apartamento, pelo valor total de R$667.998,38 (seiscentos e
sessenta e sete mil novecentos e noventa e oito reais e
trinta e oito centavos).
A autora asseverou, na inicial, que restou convencionado entre as partes que o imóvel seria entregue em
data de 30.08.2014; entretanto, em meados de 2012,
unilateralmente a empresa ré/apelante comunicou que
a data da entrega teria sido alterada para novembro
de 2015.
Registrou também a autora que efetuou corretamente o pagamento de todas as parcelas até o momento.
Aduziu que tentou rescindir amigavelmente o
contrato, sendo que a empresa ré/apelante exigia o
pagamento de multa contratual.

Por fim, pugna pela aplicação do CDC; concessão
de liminar para o depósito das parcelas mensais e anuais
firmadas no contrato; liminar para impedir a ré/apelante
de incluir os dados no cadastro de inadimplentes; rescisão
do contrato com a condenação à devolução dos valores
pagos corrigidos; condenação a danos morais.
A ré foi legalmente citada, f. 119.
Tempestivamente
apresentou
contestação,
aduzindo, em síntese: que não se opunha à rescisão antecipada do contrato, mas não por inadimplência sua, afirmando que houve aumento do custo das obras devido
à escassez da mão de obra, alta de preço de insumos,
aumento significativo do prazo de entrega pelos fornecedores, enxugamento e agravamento das condições para
concessão e obtenção de crédito junto aos agentes do
SFH, além de diversos fatores públicos; que houve, como
consequência drástica, a alteração nas condições determinadas no cronograma de obras inicialmente traçado, e,
consequentemente, a estimativa de finalização das obras
considerada quando do contrato firmado; que vinha
passando por processo de reestruturação administrativa;
que ausente a mora contratual, pois tinha até o dia 12 de
fevereiro de 2015 para o cumprimento do contrato, e não
poderia ser penalizada com a rescisão do contrato; que
não havia danos a serem indenizados; e que não estavam
presentes os requisitos para a inversão dos ônus da prova.
Requer a improcedência do pedido.
A sentença de f. 270/273 foi publicada e registrada, e as partes foram intimadas em 12.09.2014.
Tempestivamente a ré apresentou seu recurso de
apelação, f. 275, e, em suas razões de f. 276/284, asseverou que seja reformada a sentença, para declarar a
rescisão contratual por vontade da apelada, já que não
teria incidido em qualquer cláusula contratual com a aplicação da cláusula de indenização pela rescisão.
Preparo à f. 285.
Contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença, f. 290/295.
Decido.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos
para sua admissibilidade.
Não há preliminares a serem analisadas.
A controvérsia cinge-se à análise acerca da culpa
pela rescisão contratual.
A autora/apelada firmou contrato de compra e
venda de um imóvel residencial com o réu/apelante pelo
preço de R$667.998,38 (seiscentos e sessenta e sete mil
novecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos),
para pagamento em parcelas mensais e anuais.
A autora/apelada cumpriu as obrigações,
efetuando quitação das parcelas na data de vencimento,
mas a empresa ré/apelante não teria iniciado as obras
até a data da propositura da ação, não informando aos
compradores dos imóveis os motivos do atraso. A autora/
apelada notificou a empresa ré/apelante no intuito de
rescindir o contrato.
Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |

145

TJMG - Jurisprudência Cível

cionado possibilita o consumidor pleitear a rescisão
do contrato.

A empresa ré/apelante, citada, apresentou as justificativas, afirmando que as condições de mercado a obrigaram à prorrogação da entrega da obra, concordando
com a rescisão antecipada, desde que fosse imposta à
autora a cláusula penal pela rescisão.
A sentença julgou parcialmente procedente, nos
termos acima mencionados.
Após exame do feito e dos documentos juntados,
entendo que a r. sentença deve ser mantida.
Da culpa pela rescisão contratual e devolução
dos valores.
Em que pese à irresignação da ré/apelante de que
não deu ensejo à rescisão contratual, ao argumento de
que o prazo de conclusão da obra não teria se esgotado,
não merece guarida seu pedido, visto que não restam
dúvidas de ser incontroverso, no caso em questão, que
as obras do imóvel objeto da lide, até a apresentação
das contrarrazões de apelação, f. 290/298, não teriam
sequer sido iniciadas e, a toda evidência, não serão
concluídas no prazo previsto.
Tem o consumidor o direito de reclamar a restituição dos valores pagos devidamente corrigidos, não
ensejando qualquer retenção por parte da ré/apelada,
ante a não entrega da obra no prazo avençado.
A restituição deve ser na totalidade e de imediato,
pois impor ao consumidor a obrigação de rever aquilo
que pagou ao final da obra que nem sequer começou, ou
sujeitar-se a receber em prestações, significa um enriquecimento sem causa.
Na resolução de compromisso de compra e venda de imóvel,
por culpa do promitente-vendedor, não é aplicável o disposto
no art. 924 do CC/16, mas sim o parágrafo único do
art. 1.092 do CC/16, e, consequentemente, está o promitente-vendedor obrigado a devolver integralmente a quantia
paga pelo promitente-comprador.
Resolvida a relação obrigacional por culpa do promitente-vendedor que não cumpriu a sua obrigação, as partes
envolvidas deverão retornar ao estágio anterior à concretização do negócio, devolvendo-se ao promitente-vendedor
faltoso o direito de livremente dispor do imóvel, cabendo
ao promitente-comprador o reembolso da integralidade das
parcelas já pagas, acrescidas dos lucros cessantes.
A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor que não
entrega o imóvel na data estipulada causa, além do dano
emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo
promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres
que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na
data contratada. ‘Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova’ (art. 335 do CPC)
(STJ - REsp nº 644.984 - Relatora: Ministra Nancy Andrighi j. em 16.08.2005).
Agravo regimental no recurso especial. Financiamento.
Imóvel. Obra. Promessa de compra e venda. Rescisão. Devolução das parcelas pagas. Súmula 83/STJ. 1. ‘Há enriquecimento ilícito da incorporadora na aplicação de cláusula
que obriga o consumidor a esperar pelo término completo
das obras para reaver seu dinheiro, pois aquela poderá
revender imediatamente o imóvel sem assegurar, ao mesmo
tempo, a fruição pelo consumidor do dinheiro ali inves146
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tido’ (REsp 633.793/SC, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 07.06.2005, DJ de 27.06.2005,
p. 378). 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação desta Casa se firmou no mesmo
sentido do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no
REsp 863639/SC - Relator: Ministro Luis Felipe Salomão DJe de 15.08.2011).

Dessarte, nego provimento ao recurso, para manter
a sentença em seus exatos termos.
Condeno o apelante ao pagamento das custas
processuais, inclusive das recursais, e honorários advocatícios, nos termos da sentença.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ANACLETO RODRIGUES e SALDANHA
DA FONSECA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Servidora pública estadual - Remoção para
acompanhar cônjuge - Art. 36 da Lei 8.112/90 Inaplicabilidade - Ocupante de cargo efetivo
dos quadros do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais - Lotação - Segunda
instância - Remoção para primeira instância Impossibilidade - Inteligência do art. 80 da Lei
estadual 869/52 - Requisição pela Justiça
Eleitoral - Cessação do prazo - Retorno à
repartição de origem - Obrigatoriedade Honorários advocatícios - Fixação
Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Administrativo. Licença para acompanhar cônjuge. Art. 36 da Lei
Federal nº 8.112/90. Servidora estadual dos quadros
do Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade. Requisição pela
Justiça Eleitoral. Caráter não permanente da transferência. Art. 80, § 1º, da Lei Estadual nº 869/52. Respeito
à lotação do servidor. Improcedência. Honorários advocatícios. Manutenção.
- A teor dos arts. 37, inciso X, e 39 da Constituição da
República, a competência para legislar sobre regime jurídico, vantagens e remuneração é da entidade federativa a
que os servidores se acham vinculados, razão pela qual é
inaplicável o Estatuto dos Servidores Públicos Federais ao
caso concreto, que se refere a servidora pública estadual.
- Se a transferência da autora, ocupante de cargo efetivo
da Secretaria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
para a Comarca de Campo Belo se deu em razão de
requisição pela Justiça Eleitoral, cessado o prazo da

- O art. 80 da Lei Estadual nº 869/52, ao prever a possibilidade de remoção de servidores estaduais, dispõe sobre
a necessidade de se respeitar a lotação do servidor em
cada repartição ou serviço, o que seria violado na hipótese de autorizar-se a remoção de servidores de segunda
instância para a primeira instância.
- A despeito do direito constitucional à família, não se
pode extrair do art. 226 da Constituição da República
um direito público subjetivo do servidor de ser alocado
no serviço público em virtude da lotação de seu cônjuge,
sem que sejam levados em conta os critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública estadual.
- A fixação dos honorários advocatícios deve dar-se
por apreciação equitativa (CPC, art. 20, § 4º), com a
observância dos critérios estabelecidos nas alíneas do
§ 3º do mesmo dispositivo legal, donde impositiva a
manutenção do valor arbitrado em consonância com
aqueles parâmetros.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.335322-9/004 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Poliana Viana
Neves Maggi - Apelado: Estado de Minas Gerais - 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 AOS RECURSOS.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Edgard
Penna Amorim - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDGARD PENNA AMORIM - Antes de tudo
desejo registrar que ouvi atentamente a sustentação oral
que o Dr. Luis Carlos Parreiras Abritta, de forma objetiva
e contundente, como lhe é peculiar, produziu a favor de
sua constituinte, a ora apelante. As razões aviventadas da
tribuna são respeitáveis - sobretudo no que buscam fazer
prevalecer a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico nacional -, mas não me convencem de que possível
superar os princípios constitucionais do federalismo e da
legalidade para acolher a pretensão autoral.
Trata-se, como visto, de ação ordinária ajuizada por
Poliana Viana Neves Maggi em face do Estado de Minas
Gerais, objetivando, na condição de servidora pública
efetiva dos quadros do Tribunal de Justiça, seja tornada
definitiva sua remoção para a Comarca de Campo Belo
ou lhe seja garantida a lotação provisória naquele local, a
fim de acompanhar o cônjuge que ali exerce suas funções
como Promotor de Justiça.

Adoto o relatório da sentença de f. 123/125-v., por
correto, e acrescento que o i. Juiz da 6ª Vara da Fazenda
Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte
julgou improcedente o pedido, condenada a autora a
arcar com as custas e demais despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais).
Inconformada, a autora apela às f. 127/142, aos
argumentos, em síntese, de que: a) apesar da inexistência
de norma estadual expressa que assegure o direito pleiteado, a omissão legislativa não pode constituir óbice à
realização de um direito fundamental, qual seja a preservação da família, prevista no art. 226 da Constituição
da República; b) é cabível a aplicação, por analogia,
do disposto no art. 36 da Lei Federal nº 8.112/90; c)
o ato pretendido busca proteger a instituição familiar e
não garantir o melhor interesse da Administração Pública;
d) as declarações firmadas pelo Juiz Diretor do Foro da
Comarca de Campo Belo e pelo escrivão da Décima
Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça corroboram
a afirmação de que a remoção da servidora não causará
nenhum prejuízo ao requerido; e) a supremacia do interesse público sobre o privado não é absoluta e deve ser
mitigada quando se tratar de valores de ordem constitucional igualmente importantes. Colaciona jurisprudência.
O Estado interpôs apelação adesiva às f. 145/146,
pugnando pela majoração dos honorários arbitrados
na sentença.
Contrarrazões ao apelo principal às f. 149/153 e
ao recurso adesivo às f. 155/160.
Conheço dos recursos, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Recurso principal.
A questão devolvida a esta instância revisora está
em saber se a autora, ocupante do cargo efetivo de
Oficial Judiciário Classe D dos quadros deste eg. Tribunal
de Justiça, tem direito à remoção para a Comarca de
Campo Belo ou de lá permanecer provisoriamente, a fim
de acompanhar o cônjuge que desempenha as funções
de Promotor de Justiça naquela localidade.
Com a devida vênia da recorrente, entendo que o
art. 36, inciso III, alínea a, da Lei Federal nº 8.112/1990
- que dispõe sobre a remoção de servidores públicos
federais, a pedido, independentemente do interesse
da Administração, para acompanhar cônjuge também
servidor público -, não alcança os servidores dos Estados
e dos Municípios.
De fato, em matéria de servidor público, a competência para legislar sobre regime jurídico, vantagens e
remuneração é da entidade federativa a que os servidores
se acham vinculados, ex vi dos arts. 37, inciso X, e 39 da
Constituição da República. A propósito dessa atribuição,
calha transcrever a lição de Adilson Abreu Dallari:
Afirmando que União, Estados e Municípios têm competência para dispor sobre o regime jurídico de seus respectivos funcionários, através de correspondente lei federal, estaJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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requisição ela deve retornar à repartição em que originariamente lotada.

dual ou municipal, invocamos a autoridade de Celso Antônio
Bandeira de Mello: ‘Não há um regime jurídico uniforme para
todos os funcionários públicos, da União, dos Estados e dos
Municípios. Cada uma destas pessoas políticas legisla para si,
fixando as regras que melhor lhes pareçam para organização
e disciplina da atividade funcional de seus agentes. Matéria
de funcionalismo, salvo as reservas constitucionalmente estabelecidas em favor da União, é, nas órbitas estaduais e municipais, da alçada de Estados e Municípios.’
Não se nega a aplicabilidade das normas constitucionais
sobre servidores aos Estados e Municípios. Ao contrário,
estamos afirmando que as normas constitucionais são
igualmente aplicáveis à União, aos Estados e Municípios.
Negamos apenas que simples lei federal (não nacional) possa
afetar unidades políticas autônomas (Regime constitucional
dos servidores públicos. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 25).

Diante disso, chega-se à ilação de que, por
versar matéria atinente à licença de servidor público, o
diploma acima mencionado veicula norma federal (e
não nacional), assim aplicável aos servidores públicos da
Administração Pública federal, mas, não, aos servidores
estaduais. Entendimento contrário levaria à invasão da
competência legislativa do Estado de Minas Gerais para
dispor sobre o seu regime de pessoal.
Afastada a incidência da lei invocada pela demandante, verifica-se que a Lei Estadual nº 869/52, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos de
Minas Gerais, prevê o seguinte:
Art. 80. A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou ex officio, dar-se-á:
I - de uma para outra repartição ou serviço;
II - de um para outro órgão de repartição, ou serviço.
§ 1º A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de
cada repartição ou serviço.
§ 2º A autoridade competente para ordenar a remoção será
aquela a quem estiverem subordinados os órgãos, ou as
repartições ou serviços entre os quais ela se faz.
§ 3º Ficam asseguradas à professora primária casada com
servidor federal, estadual e militar as garantias previstas pela
Lei nº 814, de 14/12/51 (Destaques deste voto).

No caso dos autos, a servidora, lotada na Secretaria do Tribunal de Justiça, pretende sua remoção para
a Justiça de primeira instância, a qual possui quadro
de pessoal próprio e distinto - tanto que os concursos
públicos para provimento de cargos efetivos são realizados exclusivamente para cada uma das instâncias -, o
que revela a impossibilidade de se deferir tanto a remoção
como a lotação provisória pretendidas com base da legislação estadual por evidente desrespeito ao § 1º acima
transcrito.
Nesse contexto, ainda que o Juiz Diretor do Foro
da Comarca de Campo Belo e o Escrivão da Décima
Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça tenham expressado às f. 59/60 sua anuência em relação aos pedidos
formulados na inicial, não se pode ignorar a existência
da vedação acima. Além disso, embora a demandante
pretenda comprovar por meio daqueles documentos que
148
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inexistiria inconveniência administrativa em lhe deferir
a remoção, não compete ao superior hierárquico nem
tampouco ao Diretor do Foro decidir sobre a remoção de
servidor, porquanto a atribuição é exclusiva do Presidente
do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 28, inciso I, do
vigente RITJMG.
De outro lado, embora a autora tenha invocado
a proteção constitucional à família para convencer da
necessidade de que lhe seja deferida a remoção ou a
lotação provisória, sabe-se que a cessão de servidores
para prestar serviços perante a Justiça Eleitoral não é
permanente, além de não se poder extrair do art. 226 da
Constituição da República um direito público subjetivo do
servidor de ser alocado no serviço público em virtude da
lotação de seu cônjuge, sem que sejam levados em conta
os critérios de oportunidade e conveniência da Administração Pública estadual.
Dessa forma, como a legislação estadual prevê a
remoção de seus servidores apenas nos casos do art. 80
da indigitada Lei nº 869/52 e a situação da autora não
se amolda àquelas hipóteses, a manutenção da sentença
de improcedência é medida que se impõe.
Pelos fundamentos acima, nego provimento ao
recurso principal.
Custas recursais, pela apelante principal.
Recurso adesivo.
O Estado requer a majoração dos honorários ao
argumento de que o i. Sentenciante não teria observado
o art. 20, caput e §§ 3º e 4º, do CPC.
Com a devida vênia do apelante adesivo, mostra-se
adequado o arbitramento da verba honorária em
R$800,00 (oitocentos reais).
Na espécie, trata-se de causa relativamente
simples, que não demandou grande elaboração jurídica da tese defensiva, tampouco dilação probatória, daí
forçoso reconhecer que o i. Juiz a quo sopesou os parâmetros previstos no citado § 3º do art. 20 do CPC ao fixar
os honorários.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso adesivo.
Custas recursais, pelo Estado, delas dispensado por
se tratar do próprio sujeito ativo da respectiva relação
jurídico-tributária.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO e
ROGÉRIO COUTINHO.
Súmula
AOS RECURSOS.

NEGARAM

...

PROVIMENTO

Ementa: Agravo de instrumento. Interdito proibitório.
Ameaça de invasão de propriedade rural. MST. Citação
por edital. Nulidade afastada. Liminar deferida. Requisitos
presentes. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e
não provido.
- Efetivando-se a suposta ameaça de invasão das terras
por movimento social, do qual não há mecanismos para
que se identifiquem todos os participantes, os ausentes ou
desconhecidos deverão ser citados por edital, razão pela
qual não há falar em nulidade.
- No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar
sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da
turbação ou esbulho por parte do réu, ex vi do art. 932
do CPC.
- Existindo boatos de possível invasão da propriedade
rural por “Movimento dos Trabalhadores Sem Terra”, resta
constatada a ameaça de turbação ou esbulho, de modo
que imperiosa a concessão da medida liminar, no intuito
de resguardar a posse, antes que ocorra a invasão.
- A análise de “descumprimento da função social”
não constitui um dos pressupostos das ações de natureza possessória.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
13.419261-6/002 - Comarca de Belo Horizonte Agravante: Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, Curadora Especial - Agravados: Ary Guimarães
e outro, Espólio de Maria do Perpétuo Socorro Azevedo
Guimarães representada pelo inventariante Ary Guimarães
- Interessados: MST - Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra, Pollyana Carla Fonseca, Rosânia Alves de Araújo 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, 4 de março de 2015. - Wanderley
Paiva - Relator.
Notas taquigráficas
DES. WANDERLEY PAIVA - Cuida a espécie de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito

suspensivo, interposto por Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais (Curadora Especial), em face da decisão
de f. 83-102/TJ, da lavra do MM. Juiz de Direito Octávio
de Almeida Neves, da Vara Agrária de Minas Gerais, que,
nos autos da “ação de interdito proibitório com pedido
de liminar”, deferiu a liminar pretendida pelos agravados,
para determinar ao MTST e demais integrantes incertos/
desconhecidos que se abstenham de praticar quaisquer
atos que importem em turbação, esbulho ou ameaça à
posse dos autores agravados sobre os imóveis denominados Fazenda Ponte e Cascata, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), dentre outros.
Sustenta a recorrente, às f. 02-26/TJ, primeiramente, que os autores, ora agravados, tornaram o polo
passivo absolutamente indeterminado, faltando apenas
acrescer o termo “nacionais ou estrangeiros” para tornar
definitivamente teratológica a petição inicial.
Argumenta também que a identificação das partes,
ainda que parcial, é garantia do exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa no processo,
até porque a identificação dos requisitos as distinguirá de
outras pessoas e fixará com precisão os limites subjetivos
da demanda e da futura e eventual coisa julgada material.
Afirma mais que, nos termos da parte final do
art. 928 do CPC, verifica-se que, não sendo deferida a
liminar, será o réu citado para comparecer à audiência
designada; portanto, como visto, a citação no procedimento especial das ações de interdito possessório se
destina a possibilitar ao réu conhecer da demanda, além
de visar instá-lo a comparecer às audiências, mas estas
não foram marcadas no processo principal.
Alega que, ausente a comprovação pelo autor, ora
agravado, do aproveitamento racional e adequado do
imóvel rural, da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, da
observância das disposições que regulam as relações de
trabalho e da exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores, a negativa da tutela
possessória é medida que se impõe.
Enfim, pugnou pelo recebimento do presente
agravo de instrumento no efeito suspensivo e para que
lhe seja dado provimento, com a revogação da liminar
então deferida em face da relevância da fundamentação
e do risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.
Diante das circunstâncias e da matéria agravada, e
por não vislumbrar os requisitos autorizadores, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada
(f. 209/210-TJ).
O MM. Juiz singular prestou as informações, às
f. 228/263-TJ, alegando o cumprimento do disposto no
art. 526 do CPC e, ainda, mantendo a decisão agravada.
Às f. 254/264-TJ, o ilustre Procurador de Justiça
emitiu seu r. parecer, opinando, em síntese, pelo conhecimento e provimento do recurso aviado.
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Interdito proibitório Conflito agrário - Movimento social MST - Petição inicial - Indeterminação do polo
passivo - Milhares de participantes - Citação por
edital - Nulidade - Não ocorrência - Afastamento Liminar - Deferimento - Manutenção

Devidamente intimado, o agravado apresentou
sua contraminuta às f. 220/225-TJ, requerendo que seja
negado provimento ao presente recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Decido.
Os agravados Ary Guimarães e Espólio de Maria do
Perpétuo Socorro Azevedo Guimarães ajuizaram “ação
de interdito proibitório” em desfavor de Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra - MTST, Pollyana Carla Fonseca,
Rosânia Alves de Araújo e outros incertos ou desconhecidos, objetivando medida de proteção da posse exercida
sobre os imóveis rurais denominados “Fazenda Ponte”
e “Fazenda Cascata”, situadas no Município de Presidente Olegário, registradas sob as matrículas nº 7.357
e nos 4.871, 46.475, 34.170, 30.688, 8.482, 8.402
e 10.263, respectivamente, no Cartório de Registro de
Imóveis local, sob o fundamento de que são legítimos
proprietários e possuidores e as mesmas se encontram
ameaçadas de invasão pelos réus, ora agravados.
Pugnaram pela medida liminar de interdito proibitório, a qual foi deferida pelo Juiz a quo, conforme
decisão de f. 83-102/TJ. Eis a decisão agravada.
Pois bem.
Ab initio, analiso as preliminares suscitadas pela
respeitável Defensora Pública, na qualidade de curadora
especial dos ora agravantes. Vejamos:
Nas razões recursais apresentadas, sustenta-se a
“nulidade da decisão de admissão da petição inicial por
indeterminação absoluta do polo passivo da demanda”,
sob o fundamento de que “[...] os agravados tornaram
o polo passivo absolutamente indeterminado, faltando
apenas acrescer o termo “nacionais ou estrangeiros” para
tornar definitivamente teratológica a petição inicial [...]”.
Em que pesem os argumentos trazidos à baila, data
venia, entendo que não merecem prosperar, uma vez que
a suposta ameaça de invasão das terras, discutida na
presente lide, é efetivada por um movimento social do
qual participam milhares de pessoas.
Dessa forma, não há mecanismos para que se
identifiquem todos os participantes, motivo pelo qual os
ausentes ou desconhecidos deverão ser citados por edital,
conforme acertadamente ordenou o Magistrado singular.
Nesse sentido, eis a jurisprudência:
[...] De início, torna-se oportuno consignar que, em caso
de ocupação de terras, é i0nviável a citação de todos os
ocupantes para compor a ação de reintegração de posse,
visto que tornaria impossível qualquer medida judicial. De
todo modo, há sempre a possibilidade de haver réus incertos
e desconhecidos nessas condições, não ocorrendo a alegada
violação. [...] (STJ - REsp: 760104, Relator: Ministro Sidnei
Beneti, data de publicação: DJe de 25.11.2009).
Reintegração de posse. Liminar. Área ocupada por famílias
carentes. Requisitos satisfeitos. Citação dos cônjuges. Identificação dos invasores. Individualização da área. - [...] Em caso
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de ocupação de terreno urbano por milhares de pessoas,
é inviável exigir-se a qualificação e a citação de cada uma
delas (AgRg na MC nº 610/SP). - [...] (STJ - REsp: 154906MG, 1997/0081257-0, Relator: Ministro Barros Monteiro,
data de julgamento: 04.05.2004, Quarta Turma, data de
publicação: DJ de 02.08.2004, p. 395, RDDP v. 19, p. 124).
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Perda de
objeto. Inocorrência. Conflito agrário. Oitiva prévia Ministério
Público. Caso de extrema urgência. Vistoria. Desnecessidade.
Indeterminação absoluta do polo passivo. Inocorrência. - Não
há o que se falar em perda de objeto do recurso, quando fora
apenas deferida a antecipação de tutela requerida, estando,
portanto, pendente de julgamento o mérito da ação. Em
casos de extrema urgência é desnecessária a oitiva prévia do
Representante do Ministério Público antes da decisão liminar.
- Em casos de conflitos agrários, a vistoria in loco não é obrigatória, quando, em análise da documentação, puder se verificar a presença dos requisitos autorizadores da antecipação
de tutela pleiteada. Nos processos de reintegração de posse
cujo esbulho é imputado a movimentos sociais, não é possível
citar todos os membros do movimento, por se tratar de litisconsórcio multitudinário, bastando a citação dos réus identificados e encontrados no imóvel, devendo os demais ser
citados por edital. A decisão deve-se ater ao pedido da parte
(TJMG - AI: 10024132639014001 MG, Rel. Des. Estevão
Lucchesi, data de julgamento: 03.04.2014, 14ª Câmara
Cível, data de publicação: 25.04.2014).
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Requisitos preenchidos. Invasão organizada por movimento social. Desnecessidade de individuação de cada um
dos requeridos. Liminar deferida. Decisão mantida. - Em se
tratando de litisconsórcio passivo multitudinário, a ensejar
a citação por edital (art. 231, inciso I, do CPC), não é de
se exigir que a inicial identifique cada um dos ocupantes de
imóvel invadido por participantes de movimento social. - O
cumprimento da função social da propriedade não é requisito
da tutela possessória, bastando estarem presentes aqueles
previstos no art. 927 do Código de Processo Civil (TJMG - AI:
10079130714789003 MG, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da
Mata, data de julgamento: 13.03.2014, 13ª Câmara Cível,
data de publicação: 21.03.2014).

Diante desse quadro, não há que se falar em nulidade da citação, motivo pelo qual o feito deverá prosseguir regularmente.
Feitas tais considerações, passo à análise do
mérito recursal.
Salutar esclarecer que a decisão ora agravada foi
objeto do Agravo de Instrumento nº 1.0024.13.4192616/001, interposto pelo ilustre representante do Ministério
Público Federal, na qualidade de custos legis, no qual
restou decidido:
[...] O interdito proibitório se encontra regulado pelo art. 932
do CPC, vejamos:
‘Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo
receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz
que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada
pena pecuniária, caso transgrida o preceito’.
Na exegese do referido artigo tem-se que o interdito proibitório nada mais é do que uma forma preventiva de defesa
da posse, ante as ameaças de turbação ou esbulho, objetivando-se o impedimento de seu acontecimento.

dade. Inspeção judicial, audiência prévia e intimação prévia
do ministério público para concessão da liminar possessória.
Procedimentos não obrigatórios. Questões decididas em
recurso anterior. Conversão do mandado de interdito proibitório em reintegração ou manutenção de posse. Cabimento
se concretizada a agressão à posse. Recurso não provido. Comprovada a posse anterior do bem e o justo receio de ser
molestado na posse, cabe o deferimento do interdito proibitório. - O cumprimento da função social da propriedade não
está inserido no rol dos requisitos necessários ao deferimento
da reintegração de posse, nos termos do art. 927 do CPC. - A
concessão da liminar de proteção à posse não está vinculada
à prévia realização de vistoria no imóvel ou de audiência de
justificação, quando estes procedimentos forem considerados
desnecessários, nem à prévia oitiva do Ministério Público,
sendo que ao Juiz é reservado apreciar e decidir sobre a
pertinência da medida, independentemente de providências
prévias não obrigatórias ou necessárias. - A conversão do
interdito proibitório em medida reintegratória ou de manutenção no caso de em que a ameaça a posse venha a ser
convertida em agressão à posse propriamente dita é cabível
tendo em vista que os conflitos possessórios são extremamente
voláteis e face fungibilidade das ações possessórias. - Recurso
não provido (TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.10.1759595/002, Relatora Des.ª Márcia De Paoli Balbino, 17ª Câmara
Cível, julgamento em 28.11.2013, publicação da súmula em
10.12.2013).
‘Agravo de instrumento. Ação de interdito proibitório. Deferimento da liminar. Prova da posse e receio de moléstia
na posse. Boletim de ocorrência. Presunção juris tantum.
Ausência de prova em sentido contrário. Recurso não provido.
- A finalidade do interdito proibitório é proteger o possuidor
do justo receio de ser molestado em sua posse, mediante
mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, para a hipótese de transgressão ao
preceito cominatório, sendo irrelevante o fato de o autor ser
o possuidor indireto. - Deve ser mantida a proteção possessória na demanda de interdito proibitório quando o autor
demonstra ser o possuidor do imóvel indicado na inicial da
ação e o fundado receio de ser molestado em sua posse,
ainda que seja por meio da narrativa constante em um
Boletim de Ocorrência, porquanto, até prova em contrário,
este documento possui presunção juris tantum de veracidade
(Agravo de Instrumento Cível nº 1.0429.11.000030-5/001,
Relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara
Cível, julgamento em 21.06.2012, publicação da súmula em
29.06.2012).
Desta forma, verificada a posse do imóvel objeto da lide
pelos agravados, e constatada a ocorrência da iminência
do esbulho ou turbação, estão presentes os requisitos para
confirmar a medida liminar.
Ademais, não obstante o reconhecimento da importância do
ilustre representante do Ministério Público no feito, entendo
que em certos casos há de se prestigiar a impressão tida pelo
magistrado a quo, já que, por se encontrar perto da realidade
dos fatos e das partes, nos leva a crer que possui um conhecimento maior da questão em debate.
Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso,
mantendo a liminar que concedeu o mandado proibitório. [...]
(TJMG - Agravo de Instrumento Cível nº 1.0024.13.4192616/001, Relator Des. Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível,
julgamento em 07.08.2014, publicação da súmula em
13.08.2014).

Dessa feita, em consonância com as razões
apresentadas no acórdão do Agravo de Instrumento
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É, portanto, um remédio possessório, corretivo de ameaças
sobre o exercício regular da posse, que se especializa em
garantir a permanência do possuidor através da imposição de
abstinência a terceiros, da prática de atos turbativos ou esbulhatórios que eventualmente possam vir a ocorrer, mediante
justo receio de perpetuação futura.
Pela leitura do dispositivo legal supracitado c/c o contido no
art.927 do CPC, cabe ao autor provar:
‘I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou esbulho;
IV - e a continuação da posse’.
Deste modo, resta claro que, para a concessão da liminar de
manutenção de posse, necessária a prova da posse do autor,
a prática da turbação e a continuação da posse, ocorrida a
menos de ano e dia. Além, por certo, do fumus boni iuris e do
periculum in mora.
In casu, o MM. Juiz singular agiu corretamente quando
deferiu o pleito liminar.
Vejamos:
Conforme se extrai da narrativa exordial originária (f. 25/32TJ), bem como do relatório da decisão agravada (74-96/
TJ), os autores, ora agravados, alegam ser proprietários da
fazenda “Três Barras e Onça”, que fora ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - MTST, ora réus, e é objeto
da “Ação de Reintegração de Posse” nº 1.0024.13.280.7967/001, na qual este Tribunal já manifestou pelo deferimento
da medida liminar de reintegração.
Não obstante, no presente feito, os agravados pugnam pela
preservação da posse das terras sub judice, que são limítrofes
das propriedades supracitadas, que já se encontram invadidas, uma vez que há iminente perigo de invasão.
Nessa linear, ao compulsar os autos verifica-se às f. 33/40-TJ
que os agravados juntaram documento de registro formal das
terras, com características e numeração das matrículas correspondentes as narradas, pelo que fazem prova de propriedade.
Outrossim, fora juntado aos autos originários Boletim de
Ocorrência Policial (f. 52-TJ) e ficha sanitária animal emitida
pelo Instituto Mineiro de Agropecuária- IMA (f. 54 e 57-TJ),
documentos estes que comprovam a utilização das terras pra
criação de gado.
Nesse diapasão, ainda que não se discuta propriedade em
sede de ações possessórias, a juntada de título de boa fé,
certificados de Cadastro de Imóvel Rural em nome dos agravados (f. 41-45/TJ e 55/TJ), e demais documentos, conforme
alhures citados, faz por presumir, a priori, prova da posse.
Lado outro, não há dúvidas de que integrantes do movimento
MST encontram-se acampados no imóvel vizinho, também de
propriedade dos agravados.
Nesta linha de raciocínio, os boatos de invasão do imóvel
objeto do presente têm fundamento, na medida em que a
possibilidade de cumprimento da medida de reintegração
de posse deferida naqueles autos, ou seja, desocupação
compulsória, alicerça os boatos do arrendatário das terras de
que o MST têm intenção de invadir as terras sub judice, inclusive tendo alocado criação para o terreno destas.
Não obstante o parecer da douta Procuradoria de Justiça
de Minas Gerais (f. 179-196/TJ), no sentido de que ‘[...] a
mera desocupação de um imóvel vizinho não gera ameaça
concreta e iminente de turbação ou esbulho no imóvel em
apreço’, ao meu sentir, não há de se acatar, eis que, diante
do quadro apresentado constatada a ameaça de turbação
ou esbulho à posse dos autores, ora agravados, de modo
que perfeitamente plausível o pleito da medida de proteção
possessória, antes da ocorrência da invasão.
Nesse sentido confira o entendimento deste Tribunal:
‘Processual civil. Apelação. Ação de interdito proibitório.
Conflito agrário. Posse e ameaça de esbulho/turbação.
Comprovação. Requisitos essenciais para procedência da
ação presentes. Prova da função social da terra. Desnecessi-

nº 1.0024.13.4192616/001, o qual se intenta contra
a mesma decisão ora embargada, mantenho os fundamentos no sentido de que se encontram presentes os
requisitos autorizadores da medida liminar, e, consequentemente, afasto as pretensões recursais em
sentido contrário.
Gize-se, por fim, que, no tocante à alegação de
“descumprimento da função social”, ainda que a meu
ver o agravado tenha trazido ao bojo dos autos indícios de que mantém atividade rural nas terras sub judice
(f. 56-59/TJ e 62-64/TJ), coaduno-me com o entendimento de que a análise de tal requisito é dispensável,
visto que não constitui um dos pressupostos das ações de
natureza possessória.
Eis a jurisprudência:
Agravo de instrumento. Reintegração de posse. Esbulho
possessório caracterizado. Impertinência de questionamento
sobre a função social da propriedade. - A proteção possessória prevista pelo art. 926, primeira parte, do CPC, condiciona-se à presença dos requisitos elencados no art. 927,
presentes tais requisitos, a tutela possessória deve ser autorizada. - A discussão acerca de estar o bem imóvel cumprindo
sua função social é descabida em feito possessório, mas tão
somente em demanda específica. Recurso não provido (TJMG
- Agravo de Instrumento Cível nº 1.0245.13.021550-3/001,
Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento
em 09.10.2014, publicação da súmula em 20.10.2014).
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela. Requisitos demonstrados. Cumprimento da função social. Desnecessidade. - Presentes os requisitos dispostos no Código de
Processo Civil para a autorização da liminar pleiteada, bem
como os imprescindíveis para concessão da antecipação dos
efeitos da tutela, imperiosa se faz a reintegração na posse
do imóvel invadido. - A análise de cumprimento da função
social tem cabimento no caso de desapropriação, conforme
determinado pela Constituição da República, não devendo
ser requisito a se considerar em demanda possessória (TJMG
- Agravo de Instrumento nº 1.0024.08.305782-8/001, Rel.
Des. José Antônio Braga, 9ª Câmara Cível, julgamento em
08.09.2009, publicação da súmula em 19.10.2009).

Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume a decisão agravada, a qual deferiu liminar de
mandado proibitório em favor dos agravados, por ser
esta a melhor medida que se impõe.
Custas recursais, pelos agravantes, a serem recolhidas em Juízo de primeiro grau, ao final da lide.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ALEXANDRE SANTIAGO e MARIZA DE
MELO PORTO.
Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Dissolução de sociedade - Liquidação - Benfeitoria
erigida em terreno - Pedido de adjudicação Indeferimento - Hasta pública - Desnecessidade Art. 685-A do CPC - Requerimento deferido
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de dissolução
de sociedade. Liquidação da sociedade. Laudo pericial
homologado. Adjudicação de bem imóvel por um dos
sócios. Possibilidade. Hasta pública. Desnecessidade.
- Nos termos do art. 685-A c/c o 686 do CPC, a adjudicação de bem imóvel por um dos sócios não depende
de anterior realização de hasta pública. A regra é exatamente oposta: somente nos casos em que não for possível
a adjudicação é que o bem será levado a hasta pública.
A adjudicação, no entanto, depende da existência de
avaliação atual do imóvel e da aquiescência da outra
parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.09.
704184-2/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agravante:
Espólio de Marcos de Vasconcellos Gomes, representado
pela inventariante Maria Rita Abolivar Moreira Gomes Agravado: Matheus de Vasconcellos Gomes - Interessada:
Construtora Gomes & Gomes, representada pela
liquidante Roseana Dias Cruz - Relator: DES. ALBERTO
DINIZ JÚNIOR
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Alberto
Diniz Junior - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALBERTO DINIZ JUNIOR - Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Espólio de Marcos
de Vasconcellos Gomes, representado por Maria Rita
Abolivar Moreira Gomes, contra decisão de f. 324/325TJ, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial da
Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da ação de
dissolução de sociedade, em liquidação, ajuizada por
Matheus de Vasconcellos Gomes, atribuiu a cada sócio
o valor de R$239.276,68 como direito pela participação
societária na Construtora Gomes e Gomes Ltda., e indeferiu o pedido de adjudicação da benfeitoria erigida
sobre o terreno.
Alega o agravante que, elaborado o balanço da
sociedade, a perita nomeada apontou os valores do ativo
e do passivo em R$1.590.529,67 e R$1.142.584,41,
respectivamente, consignando que o patrimônio líquido
seria de R$447.945,26; que, ao elaborar o balanço, a
perita considerou a existência de valores não disponíveis

Amália, e pela edificação de um prédio de construção
inacabada de uso exclusivamente residencial, com área
total construída de 1.130,17 m², apurando-se o valor de
R$746.000,00 pelo terreno e de R$726.000,00 pelas
edificações e benfeitorias (f. 209/231-TJ), laudo este devidamente homologado conforme decisão de f. 232-TJ.
Logo após, foi juntado aos autos laudo da perícia
contábil realizada, com a devida apuração de haveres da
sociedade (f. 237/276-TJ). Nesse laudo, apurou-se ativo
de R$1.590.529,67, passivo exigível de R$1.142.584,41,
o valor patrimonial de R$447.945,26 e o valor contábil
das quotas sociais da empresa de R$223.972,63, referente a 50% da sociedade. Requeridos esclarecimentos
por ambas as partes, estes foram todos devidamente
respondidos pela ilustre perita, Heloisa Moreno Theodoro
Silva (f. 281/289, 307/309 e 313/315-TJ).
Ocorre que, mesmo após os esclarecimentos prestados, o Espólio de Marcos de Vasconcellos Gomes,
representado por Maria Rita Abolivar Moreira Gomes,
sob as alegações de que o terreno no qual foi erigida a
construção pertence à inventariante, Maria Rita Abolivar
Moreira Gomes; de que o único ativo da sociedade é a
construção avaliada em R$726.000,00; de que é credor
da sociedade no valor de R$990.773,49; e de que, pagas
as despesas do processo e os créditos tributários, todo o
remanescente apurado deve ser destinado ao pagamento
do seu crédito, reiterou o pedido de adjudicação da edificação do imóvel.
O douto Juiz singular, em decisão de f. 324/325-TJ,
indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel, sob fundamento de que, para que o espólio exerça o direito previsto
no art. 685-A do CPC, antes deve ser determinada a hasta
pública do bem; e de que a afirmação do espólio de ser
credor da quantia de R$990.773,49 não tem consistência, pois tal valor não foi apontado no laudo pericial e a liquidante já informou não constarem dos autos
dívidas da sociedade. Por fim, homologou o laudo pericial, estabelecendo como valor patrimonial de mercado
da empresa a importância de R$447.945,26, atribuindo
a cada um dos sócios o montante de R$239.276,68,
corrigido até outubro de 2013.
Inconformado, o Espólio de Marcos de Vasconcellos
Gomes, representado por Maria Rita Abolivar Moreira
Gomes, interpõe o presente recurso.
Ora, analisando cuidadosamente o caso dos autos,
vislumbra-se que assiste razão em parte ao agravante.
Em primeiro lugar porque, ao contrário do que o
agravante defende, o valor do terreno não integrou o
balanço patrimonial da empresa, conforme esclarecimento de f. 314-TJ.
Já com relação ao inconformismo do agravante no
que diz respeito à alegada dívida da sociedade com o
agravante, em razão de empréstimo concedido pelo sócio,
tem-se que o Juízo de primeira instância se equivocou.
Extrai-se da decisão agravada que, in verbis:
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no caixa da sociedade: impostos a recuperar, adiantamentos, além da quantia de R$475.555,40, recurso que
entrou para o caixa da sociedade e não teve sua utilização
comprovada; que, no entanto, nenhum desses valores foi
encontrado; que, para que esses valores sejam objeto
de partilha, primeiramente, deve a liquidante providenciar seu recebimento junto ao agravado, sócio-gerente
da empresa; que, além disso, a perita se equivocou ao
somar o valor da conta “imóveis em construção” ao
valor da avaliação da construção; que a perita não se
atentou para o fato de o terreno não pertencer à sociedade, já que de propriedade da Sr.ª Maria Rita Abolivar
Moreira Gomes, terceira estranha à lide; que deve ser
considerado apenas o valor real do único bem existente,
de R$726.000,00; que é o único credor da sociedade;
que o seu crédito, assim como o da Fazenda Pública
Municipal encontram-se expressamente consignados no
balanço apresentado pela perita à f. 487, complementado pelos esclarecimentos de f. 555; que a adjudicação
do bem para satisfação dos créditos exequendos prefere
à alienação por venda direta ou por leilão; que o valor da
quota-parte devida a cada um dos sócios só poderá ser
estabelecido após a liquidação do passivo.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso
e que, ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, acolhendo o
pedido de adjudicação da construção em pagamento de
parte do seu crédito.
Efeito suspensivo indeferido (f. 340/340-v.-TJ)
Intimado, o agravado apresentou contraminuta de
f. 349/350-TJ.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que Matheus de Vasconcellos
Gomes ajuizou ação de dissolução de sociedade em face
do Espólio de Marcos de Vasconcellos Gomes, representado por Maria Rita Abolivar Moreira Gomes, aduzindo,
em síntese, que, em razão da morte de seu sócio irmão,
não tem interesse em dar continuidade à sociedade,
por não possuir affectio societatis com a representante
do espólio. Requereu a procedência do pedido para
declarar a dissolução da sociedade, com a consequente
nomeação de um liquidante.
Em contestação, aduziu o réu que o autor, no exclusivo exercício da administração social, agiu com excesso
de poderes, fraudou credores, descumprindo a legislação
de recolher tributos. Na mesma oportunidade, o réu apresentou reconvenção, aludindo à existência de um contrato
de mútuo celebrado entre a sociedade e o de cujus, ainda
não honrado.
O MM. Juiz de primeira instância julgou procedente
o pedido inicial, decretando a dissolução total da Construtora Gomes e Gomes Ltda., e improcedente o pedido
reconvencional (f. 180/182-TJ).
Iniciada a liquidação da sociedade, foi elaborado
laudo técnico de avaliação do imóvel constituído pelos
lotes de n° 03 e 04, da quadra n° 108, do Bairro Santa

A afirmação do Espólio de Marcos de Vasconcellos Gomes
de ser credor da quantia de R$990.773,49 não tem consistência, pois tal valor não foi apontado no laudo pericial de
f. 572/575 e f. 628/630 e, além disso, a liquidante já informou
não constar dos autos dívidas da sociedade (f. 567-v.).

Ocorre que, logo depois, o douto Juiz Ronaldo
Claret de Moraes homologou o laudo pericial de
f. 462/506, acrescentado dos esclarecimentos de
f. 548/556, 596/598 e 611/612. Ora, a homologação
do laudo contradiz a afirmação de que “não tem consistência a alegação do agravado de que é credor da
empresa do valor de R$990.773,49”, visto que consta do
próprio laudo homologado (f. 262-TJ) o reconhecimento
de referida dívida da sociedade, tendo constado tal valor
no cálculo do passivo da empresa.
Já com relação ao pedido de adjudicação da
edificação e das benfeitorias, equivocou-se o MM. Juiz
singular ao afirmar que
não pode ser acolhido o pedido de adjudicação da benfeitoria erigida sobre o terreno, feito pelo Espólio de Marcos
Vasconcellos Gomes, e também que fosse realizada através
de pagamento de parte de seu crédito, compensando-se as
despesas do presente feito e créditos tributários apontados no
laudo pericial, para que pudesse exercer seu direito previsto
no art. 685-A, antes de ser determinada a hasta pública do
bem pertencente à sociedade.

Sobre a matéria, dispõem os artigos 685-A e 686
do CPC:
Art. 685-A. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os
bens penhorados.
[...]
Art. 686. Não requerida a adjudicação e não realizada a alienação particular do bem penhorado, será expedido o edital
de hasta pública, que conterá:
[...]

A respeito do tema nos ensina Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:
A adjudicação é a assinação do bem penhorado ao exequente
ou a quem de direito, pelo juiz. Como ato da execução, a
adjudicação visa a realizar a tutela jurisdicional executiva
postulada pelo exequente. É o meio expropriatório preferencial no Código Reformado (art. 647, I, CPC). Uma vez realizada a avaliação, poderá o exequente, o cônjuge, descendentes ou ascendentes do executado, os exequentes concorrentes que penhoraram o mesmo bem ou qualquer credor
com garantia real requerer que lhe seja adjudicado o que fora
objeto de constrição. A condição para que tanto ocorra é que
ofereça preço não inferior ao da avaliação.
Não sendo possível a adjudicação (art. 685-A, CPC) e a
alienação particular (art. 685-C, CPC) e não sendo o caso
de decretação de usufruto judicial (art. 716, CPC), a expropriação dar-se-á por alienação em hasta pública, também
conhecida como alienação judicial (art. 686, CPC). Alienação por hasta pública pode assumir a forma de praça (bens
imóveis) ou leilão (bens móveis, ressalvados os bens negociáveis em bolsa de valores, art. 704, CPC). A alienação judicial pode ocorrer fisicamente ou por meio de rede mundial
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de computadores - internet (art. 689-A, CPC) (MARINONI,
Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. 6. ed. Revista dos Tribunais, 2014).

Nesse contexto, é fácil concluir que a adjudicação,
ao contrário do que entendeu o Dr. Ronaldo Claret de
Moraes, não depende de anterior realização de hasta
pública. A regra é exatamente oposta, somente nos casos
em que não for possível a adjudicação é que o bem será
levado a hasta pública.
Diante disso, deve ser deferida a adjudicação pleiteada pelo agravante, condicionando-a, no entanto, à
realização de uma avaliação atual do imóvel, assim como
à aquiescência do agravado.
Com tais considerações, dá-se parcial provimento
ao agravo de instrumento, para decotar da decisão
agravada o item “6” e para reformar a decisão no que
diz respeito à possibilidade de adjudicação do bem
pelo agravante, desde que preenchidos os requisitos
acima expostos.
Custas recursais, meio a meio.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARCOS LINCOLN e WANDERLEY PAIVA.
Súmula - DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Ação popular - Dano ao erário - Cobrança de
energia elétrica - Iluminação em logradouros
públicos - Faturamento a maior - Produção de
prova - Perícia - Princípio do livre convencimento Dilação probatória - Desnecessidade - Julgamento
antecipado da lide - Faturamento Estimativa - Previsão legal - Resolução da Aneel Cobrança abusiva - Inexistência
Ementa: Ação popular. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Patrimônio público. Lesão. Cobrança a maior pela
iluminação em logradouro público. Prova pericial. Desnecessidade. Julgamento antecipado da lide. Faturamento
por estimativa. Regras previstas em resolução da Aneel.
Inexistência de indícios de abusividade na cobrança.
Sentença confirmada.
- A prova pericial é dispensável quando os elementos
constantes nos autos permitem a solução da controvérsia.
- A mera alegação de que a cobrança de energia elétrica
em logradouros públicos não está a observar os exatos
períodos diários de insolação em determinado município,
por si só, não permite concluir pela abusividade no faturamento, notadamente quando o autor fundamenta seu
pedido em dados técnicos relativos a outros municípios.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0558.
06.000376-8/001 - Comarca de Rio Pomba - Remetente:
Juiz de Direito da Comarca de Rio Pomba - Apelante:
Irani Vieira Barbosa - Apelados: Energisa Minas Gerais
Distribuidora Energia S.A. e outros, Manoel Otoni
Neiva, Mauricio Perez Botelho, Município de Silverânia,
representado por Jânio David Lamas (Prefeito do Município
de Silverânia) - Relator: DES. EDILSON FERNANDES
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em CONFIRMAR
A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Edilson
Fernandes - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de reexame
necessário e de recurso voluntário interposto contra a
r. sentença de f. 1.271/1.274, proferida nos autos da
ação popular ajuizada por Irani Vieira Barbosa contra a
Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina e outros,
que julgou improcedente o pedido do autor, nos termos
do art. 269, I, do CPC.
Em suas razões, o apelante alega preliminares de:
cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que somente através
da produção de prova pericial é que se pode demonstrar a cobrança indevida por parte da concessionária de
energia elétrica; nulidade da sentença por violação ao
disposto no art. 19, § 2º, da Lei nº 4.717/65, que estabelece a necessidade de publicação da sentença por
edital a fim de possibilitar que qualquer cidadão exerça o
direito de interpor recurso. No mérito, sustenta que a existência ou não da lesividade ao patrimônio público constitui matéria a ser examinada após a fase instrutória, fato
omitido na sentença que decidiu pela improcedência do
pedido. Salienta que o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais e o Conservatório Nacional disponibilizam em
seus endereços eletrônicos os horários do nascer e do
pôr do sol e que em vários estudos o número de horas
que demandam iluminação artificial são inferiores aos
cobrados pela concessionária ré, sendo que os municípios mineiros não necessitam de 360 horas de iluminação
artificial para fins de iluminação pública. Destaca que a
Resolução nº 456/00 da Aneel estabelece que a concessionária deverá ajustar com o consumidor o número de
horas mensais para fins de faturamento quando, por

meio de estudos técnicos, for constatado um número de
horas diferentes, assim como o Código de Defesa do
Consumidor dispõe que pode ser revista e anulada cláusula contratual, quando notadamente lesiva. Argumenta
que o Poder Judiciário não pode “compactuar com a
cobrança por estimativa”. Requer o prequestionamento
dos dispositivos legais citados, bem como a reforma do
julgado com consequente prosseguimento do processo
(f. 1.276/1.297).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário (art. 19 da Lei
nº 4.717/65) e do recurso voluntário.
Versam os autos sobre ação popular em que o autor
visa ressarcir o Município de Silverânia de cobrança indevida feita pela primeira ré em decorrência do contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes, que prevê
a cobrança de energia elétrica para fins de iluminação
pública na referida cidade, por estimativa, de 12 horas
diárias por ponto de iluminação, o que, no seu entender,
é lesivo aos cofres públicos.
Desnecessária, no presente caso, a publicação via
edital da sentença, visto que essa exigência não encontra
amparo legal (art. 19, § 2º, Lei nº 4.717/65), sobretudo
porque referido expediente somente há de ser observado
quando o autor popular abandona a ação ou dá causa
à extinção do processo sem resolução do mérito (art. 9º),
hipótese inocorrente na espécie.
O autor popular expressamente pugnou pela
produção de prova, justificando-a como o meio técnico
para se apurar o efetivo número de horas em que o
Município de Silverânia necessita de iluminação pública
(f. 702/704). O Ministério Público também se manifestou, ratificando os requerimentos do autor popular
(f. 1.120/1.125).
O digno Magistrado, ao fundamento de que o caso
não demanda dilação probatória, conforme diversos
julgados deste egrégio TJMG, revogou a decisão que
determinou a realização de perícia, dando por prejudicados os atos referentes à instrução do processo (f. 1.245).
As provas necessárias à instrução podem ser produzidas a requerimento das partes, desde que não sejam
diligências inúteis ou meramente protelatórias, atribuindo
ao juiz a capacidade de determinar sua produção sempre
que indispensável à formação de seu convencimento.
Vigora no direito processual civil pátrio os princípios
da persuasão racional e do livre convencimento.
Embora em outros julgados envolvendo a mesma
matéria aqui litigiosa tenha manifestado o entendimento de que a perícia requerida pelo autor popular e
pelo Ministério Público tem importância para a comprovação da lesividade ao patrimônio público, independentemente de a Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina ter ou estar cobrando iluminação pública pela estimativa de 12 horas admitida na Resolução da Aneel, no
especial caso em exame, após atenta análise dos autos,
entendendo que a matéria controvertida prescinde de
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- Tratando-se de fenômenos naturais como o nascer e o
pôr do sol, mostra-se coerente o faturamento por estimativa, podendo haver, em caso de flagrante abuso, questionamento administrativo pelo próprio Município.

prova técnica para a correta e segura prestação jurisdicional reclamada.
Os elementos contidos nos autos permitem a
solução da lide e a perícia mais se prestaria a tumultuar
o julgamento do que a aclarar as questões postas em
exame, além de demandar custo elevado, o que poderia
inviabilizar o objetivo da ação popular.
Rejeito a preliminar.
A demonstração da lesividade do ato ao patrimônio
público é requisito essencial da ação popular.
O autor alega que a cobrança de iluminação em
postes públicos no território do ente político mencionado
na inicial é abusiva, pois não estariam sendo observados
os períodos exatos de insolação e escuridão na região.
A cobrança da energia elétrica destinada à iluminação pública segue as regras da Resolução nº 456/2000
da Aneel, que dispõe:
Art. 60. Para fins de faturamento de energia elétrica destinada
à iluminação pública ou iluminação de vias internas de condomínios fechados, será de 360 (trezentos e sessenta) o número
de horas a ser considerado como tempo de consumo mensal,
ressalvado o caso de logradouros públicos que necessitem de
iluminação permanente, em que o tempo será de 24 (vinte e
quatro) horas por dia do período de fornecimento.

A cobrança realizada pela Companhia Força e Luz
Cataguazes Leopoldina, portanto, tem por base uma estimativa de consumo diário de 12 (doze) horas.
O autor afirma que para o Município de Silverânia
estariam sendo faturados 52 (cinquenta e dois) minutos
de energia não consumida diariamente. Para tanto,
cita estudos técnicos realizados pelo Município de Belo
Horizonte e pelo Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, e conclui que esses mesmos estudos serviriam
para demonstrar os excessos cometidos em Silverânia,
que, segundo o autor, “a incidência de luminosidade de
Silverânia em nada difere de Belo Horizonte” (f. 12).
Toda essa argumentação, no entanto, não é corroborada pelos documentos.
Os citados trabalhos técnicos realizados junto ao
Município de Belo Horizonte, por meio dos quais foi
apurado o nível de insolação a justificar a cobrança de
energia elétrica em logradouros públicos, não devem, em
hipótese alguma, ser tomados como prova para o especial caso em exame, em razão da diversidade de localização, latitude, longitude e vários outros fatores externos
que podem influenciar na apuração da luminosidade da
região de Silverânia.
Por outro lado, os dados apontados pelo autor, no
sentido de que o excesso corresponderia a 52 (cinquenta
e dois) minutos de luminosidade não considerados pela
primeira ré, por si sós não permitem concluir pela lesão
ao erário, uma vez que a cobrança é feita por estimativa,
permitindo que haja uma pequena margem de erro para
mais ou para menos, ou seja, há períodos no ano em
que a claridade na região não chega a 12 horas diárias e
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estes minutos a mais de fornecimento de energia também
não são considerados.
Com a devida vênia, tratando-se de fenômenos
da natureza tais como o nascer e o pôr do sol durante
365 dias do ano em determinada localidade, afigura-se
impossível que a cobrança de energia nos logradouros
públicos seja feita conforme a exata insolação recebida
na região em cada dia do ano.
Ademais, se houvesse de fato indícios de erro no
cálculo da ré, poderia o próprio Município solicitar a
revisão do faturamento, conforme preceitua o parágrafo
único do art. 60 da Resolução nº 456/2000, da Aneel:
Parágrafo único. A concessionária deverá ajustar com o
consumidor o número de horas mensais para fins de faturamento quando, por meio de estudos realizados pelas partes,
for constatado um número de horas diferente do estabelecido neste artigo.

Deve ainda ser destacado que, em casos idênticos ao presente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apresentou, em outros processos, laudos
acerca do período de iluminação pública fornecida para
outros Municípios mineiros, mas em nenhum deles foi
demonstrada a desproporcionalidade da cobrança realizada pelas concessionárias, de modo que, pelas regras
da experiência, a improcedência desta ação popular é
medida que se impõe.
Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça vem-se
manifestando reiteradamente, conforme se constata pelos
seguintes julgados: RN/AC nº 1.0153.05.040595-7/005
(j. em 15.10.2009) e RN/AC nº 1.0024.07.7436897/001 (j. em 04.08.2009), valendo destacar que esta
colenda Sexta Câmara Cível já concluiu que “a existência
de instrução normativa dispondo sobre o faturamento por
estimativa afasta a ilegalidade do contrato de fornecimento de energia elétrica para iluminação pública” (RN/
AC nº 9950814-16.2006.8.13.0024, Rel. Des. Antônio
Sérvulo, 04.09.2009).
Confirmo a sentença no reexame necessário. Julgo
prejudicado o recurso voluntário.
Isento de custas (art. 5º, LXXIII, CR).
Votaram de acordo com o Relator as DESEMBARGADORAS SANDRA FONSECA e YEDA ATHIAS.
Súmula - CONFIRMAR A SENTENÇA NO
REEXAME NECESSÁRIO E JULGAR PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

...

Ementa: Previdência privada. Cobrança de índice de
reajustamento. Previsão em regulamento de paridade
com previdência social. Equiparação apenas de data e
índice de reajustamento. Impossibilidade de incorporação
de aumento real.
- Limitado o regulamento geral de plano de previdência
privada a estabelecer paridade com a data e o índice
de reajustamento adotado pela Previdência Social quanto
aos benefícios de prestação continuada, torna-se inviável
a incorporação de aumentos reais implementados pelo
órgão estatal, alheios à finalidade de manutenção do
valor econômico dos benefícios.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0447.10.002477-0/001 Comarca de Nova Era - Apelantes: Maria da Conceição
Eleutério, Raimunda Vital Flores e outro - Apelada:
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Relator: DES. PEDRO BERNARDES
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR
PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 17 de março de 2015. - Pedro
Bernardes - Relator.
Notas taquigráficas
DES. PEDRO BERNARDES - Trata-se de ação de
revisão de benefício de aposentadoria ajuizada por
Raimunda Vital Flores e outra em face de Fundação Vale
do Rio Doce de Seguridade Social, em que o MM. Juiz
de Direito a quo, às f. 393/398, julgou improcedente a
pretensão formulada na inicial.
Inconformadas, apelam as autoras (f. 400/405),
alegando que o § 3º do art. 21 do Regulamento prevê
que as prestações de benefício sejam reajustadas nas
mesmas datas em que forem reajustados os benefícios
mantidos pelo INSS; que a ré, através de seus regulamentos básicos, assumiu o compromisso formal e contratual de reajustar os proventos de aposentadoria ou pensão
que viessem a ser concedidos pela previdência oficial;
que “pode-se concluir que a Portaria 2005/95 concedeu
o reajuste de 29,5471% mais o aumento real concedido
ao salário mínimo de 10,2743%, totalizando 42,8572%,
e a Portaria 3253/96, o reajuste de 11,2508% mais o

aumento real de 3,37%, totalizando 15%”; que “a norma
regulamentar não estabeleceu nenhuma distinção quando
previu o reajuste, sendo imperioso observar o que dispõe
o regulamento básico editado pela apelada”; que é “o
melhor momento para a aplicação do princípio do pacta
sunt servanda, devendo-se respeitar o que foi contratado
entre as partes”; que restou incontroverso que o reajuste
foi deferido em percentuais inferiores aos índices do INSS,
de modo que, no seu entender, faz jus às diferenças pleiteadas, sob pena de violação do artigo 202 da Constituição Federal.
A ré apresentou contrarrazões, às f. 409/432,
alegando preliminar de não conhecimento do recurso,
por ausência de fundamentação. No mérito, apresentou
evidentes infirmações.
Não foi apresentado preparo, em razão do deferimento da assistência judiciária à f. 22.
Preliminar aduzida em contrarrazões - não conhecimento do recurso.
A apelada alegou, em contrarrazões, que o recurso
não pode ser conhecido, tendo em vista que suas alegações são genéricas.
A meu ver, não lhe assiste razão.
O recurso foi devidamente fundamentado e houve
indicação do que deve ser modificado na sentença.
Dispõe o art. 514, inciso II do CPC, que o recurso
de apelação deverá conter os fundamentos de fato e de
direito. Em outras palavras, isso significa que o apelante
deve explicitar em suas razões os motivos pelos quais
entende que a sentença merece ser anulada ou reformada, o que, data venia, foi efetivamente observado
pelas apelantes.
Portanto,
rejeito
a
preliminar
aduzida
em contrarrazões.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo.
Não havendo preliminares, vou ao mérito.
Mérito.
Examinando a inicial, vê-se que as apelantes são
beneficiárias de plano de previdência privada ofertado
pela apelada. Argumentam que o regulamento do plano
estabelece correção dos seus benefícios em todos os
momentos em que o INSS realiza o reajuste dos benefícios por ele pagos, e no mesmo percentual.
O pedido inicial foi julgado improcedente, o que
motivou a interposição do apelo pelas autoras.
Com efeito, a Portaria nº 2.005/95 do Ministério
da Previdência e Assistência Social dispunha que o índice
total a ser aplicado aos benefícios da previdência oficial
no período (42,8572%) desdobrava-se da aglutinação
de dois percentuais: o acumulado do IPC-R, destinado
ao efetivo ao reajuste dos benefícios, isto é, à recomposição de seu valor facial, e mais 10,2743%, que tinha por
escopo imprimir-lhes aumento real.
Similarmente, a Portaria Ministerial nº 3.253/96,
impunha o total a ser aplicado aos benefícios pagos pela
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Previdência privada - Cobrança de índice de
reajustamento - Previsão em regulamento de
paridade com previdência social - Equiparação
apenas de data e índice de reajustamento Impossibilidade de incorporação de aumento real

previdência oficial (15%), também constituído por dois
percentuais: 11,2508%, com finalidade de reposição das
perdas inflacionárias, e mais 3,37%, com o intento de
acrescer aumento real às parcelas de benefício pagas aos
segurados.
A controvérsia cinge-se à interpretação do alcance
do § 3º do art. 21 do Regulamento Básico do plano de
previdência privada da Valia, ora reproduzido:
§ 3º As suplementações referidas no artigo 19, itens II e III,
serão reajustadas nas mesmas datas em que forem reajustados os benefícios mantidos pelo INPS e segundo os índices
de reajustamento expedidos pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, não podendo, em qualquer hipótese, ser os
benefícios corrigidos por índices inferiores àquele obtido com
base na variação do valor nominal da Obrigação Reajustável
do Tesouro Nacional - ORTN (f. 222).

A mesma disposição está contida no art. 18, § 2º
do Regulamento de Previdência Privada da Fundação
Vale do Rio Doce de Seguridade Social, “as suplementações referidas no art. 17, itens I e II, serão reajustadas
na mesma data em que forem reajustados os benefícios
mantidos pelo INPS, e na mesma proporção”.
A referida previsão contratual estipulou como mecanismo de correção monetária o atrelamento aos índices
de reajuste adotados pelo INSS.
Pode-se verificar, da mencionada cláusula contratual, a intenção de garantir a atualização do valor econômico do benefício, vinculando este ao índice de reajuste
aplicado pela Previdência Social.
Convém ressaltar que o Regulamento Básico da
apelada que dispõe sobre o reajuste, de acordo com o
índice aplicado pelo INSS, não vislumbra o aumento real,
acima dos níveis da inflação.
Assim, a apelada não tem obrigação contratual
ou legal de conceder aos segurados os valores relativos
ao ganho real concedido pelo INSS a seus contribuintes,
considerando que se obrigou tão somente a reajustar as
suplementações nos mesmos índices de reajustamento
expedidos pelo INSS.
Com efeito, os conceitos de reajuste e aumento real
não se confundem. O primeiro visa a manter o poder
de compra da moeda no decorrer do tempo; o segundo
busca aumentar o poder de compra.
Pode-se evidenciar que referidos atos normativos estabeleceram, de forma distinta e independente, o
reajuste dos benefícios e a incorporação de aumento real,
sendo afeito àquele a atualização monetária dos benefícios, ao passo que o segundo acréscimo consubstanciou
uma vantagem adicional, um efetivo aumento do valor
econômico dos benefícios da Previdência Social.
Ora, sendo expresso o regulamento da previdência
privada em questão quanto à limitação da paridade
com os benefícios da Previdência Social apenas quanto
ao índice de reajuste e a respectiva data da implementação, torna-se inviável a incorporação de acréscimos
alheios a tal âmbito, escapando inclusive à finalidade de
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atualização monetária buscada pela previsão contratual
ora abordada.
A
jurisprudência
desta
Corte
segue
a
mesma orientação:
No regulamento do plano da fundação apelante não há
previsão de aplicação, no cálculo da suplementação de
aposentadoria, de índice utilizado pelo INSS a título de
aumento real concedido ao salário mínimo, mas apenas
daqueles relativos ao reajuste definidos pelo MPAS, como
forma de recomposição de perda inflacionária. Não poderá
ser o regulamento interpretado de forma extensiva, pois não
se pode agregar aumento ao inativo sem expressa previsão
em cálculo atuarial precedente, sob pena de comprometimento de qualquer plano de previdência privada (TJMG,
Apelação cível nº 1.0317.06.069741-2/002, Relator: Des.
José Antônio Braga, DJ de 15.03.2010).
Se o estatuto e regulamento básico da entidade de previdência privada prevê apenas os reajustes das complementações de aposentadoria de acordo com o reajustamento
concedido pelo INSS, não há como obrigá-la ao pagamento de percentuais concedidos a título de aumentos reais
pelo referido órgão previdenciário (TJMG, Apelação cível
nº 1.0024.07.768957-8/002, Relator: Des. Elpídio Donizetti, DJ de 21.08.2009).
Apelação cível. Ação de cobrança. Previdência privada.
Complementação de aposentadoria. Aumentos reais. Inaplicabilidade. - Se o regulamento de suplementação da aposentadoria só prevê o reajuste de acordo com o INSS, não há como
obrigar a entidade de previdência privada ao pagamento
de percentuais concedidos a título de aumentos reais pelo
órgão previdenciário (Apelação cível n° 1.0024.06.3045983/002 - Relator: Des. Valdez Leite Machado - 14ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 31
de março de 2011).
Aposentadoria. Suplementação. Reajuste. Aumento real.
Previsão legal. Impossibilidade. - Não se confundem os
conceitos de reajuste e aumento real: o primeiro é apenas a
identificação da moeda no tempo; o segundo, aumento do
poder de compra da moeda. - O regulamento de suplementação da aposentadoria só prevê o reajuste, de acordo com
o INSS, e não aumento real, pelo que não se tem por identificada a hipótese versada na inicial da ação, confirmando-se
a decisão de mérito proferida na instância de origem (TJMG,
Apelação Cível n° 1.0105.04.127931-3/001, 17ª Câmara
Cível, Relator: Des. Luciano Pinto, j. em 18.04.2007).
Apelação cível. Previdência privada. Entidade fechada.
Reajuste. Suplementação de benefício. Aumento real do
salário mínimo. Regulamento básico. Ausência de previsão.
Impossibilidade. - Não se pode confundir beneficio previdenciário, concedido pela Previdência Oficial, com suplementação de aposentadoria paga por instituições de natureza
privada, devida em razão de um contrato e disciplinada por
regulamento próprio. - O vínculo jurídico existente entre as
entidades de previdência privada e seus associados é de natureza contratual, facultativo e autônomo, tendo elas obrigação
de revisar a suplementação dos proventos, reajustando-os
com base nos índices concedidos pelo INSS, na forma
pactuada, sendo inaplicável a concessão de aumentos reais
aos seus beneficiários, não previstos em seus regulamentos
(TJMG, Apelação Cível n° 1.0024.06.219941-9/001, 15ª

Cumpre ressaltar que a estipulação contratual é
precisa quanto aos elementos de vinculação, de modo
que inexiste dúvida em sua interpretação, o que afasta
a possibilidade de se proceder a uma interpretação mais
favorável às apelantes.
Restrita a previsão contratual à paridade de índices
de reajuste empregados pela Previdência Social, resta
afastada a possibilidade de incorporação de acréscimos
verificados a título diverso, tal como ocorrido com os
percentuais pretendidos pelas apelantes.
O Regulamento da Valia deixou claro que seriam
aplicados sobre as suplementações a serem pagas os
índices de reajuste definidos pelo INSS e, não, os percentuais de aumento real, não havendo dúvida de que a
requerida cumpriu o disposto em seu regulamento. Para
que se pudesse aplicar um aumento real sobre os benefícios pagos, seria necessária proporcional elevação de
suas receitas, o que provocaria aumento das contribuições pagas pelos funcionários da ativa e desequilíbrio nas
contas da requerida.
Dessa forma, deverá haver manutenção da sentença.
Assim, nego provimento ao apelo.
Custas, pelas apelantes, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento em razão da justiça gratuita.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES LUIZ ARTUR HILÁRIO e MÁRCIO IDALMO
SANTOS MIRANDA.
Súmula - REJEITARAM PRELIMINAR ADUZIDA
EM CONTRARRAZÕES E NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO.

...

Compensação de ICMS - Operação
interestadual - Benefícios - Concessão por outro
estado - Lei Complementar nº 24/75 - Autorização
do Confaz - Não observância - Princípio da não
cumulatividade - Creditamento - Restrição Impossibilidade - Direito do contribuinte
Ementa: Reexame Necessário/Apelação Cível. Direito
Processual Civil e Tributário. ICMS. Operação interestadual. Benefícios concedidos por outro Estado da Federação. Não observância da LC nº 24/75. Autorização do
Confaz. Ausência. Restrição ao creditamento de alíquota
interestadual pelo Estado de destino. Impossibilidade.
- As operações relativas à circulação de mercadorias e
serviços, tributadas pelos Estados e pelo Distrito Federal

sob a forma de ICMS, obedecem ao princípio da não
cumulatividade, razão pela qual o montante cobrado nas
operações anteriores é compensado no que for devido
pelo contribuinte naquelas posteriores.
- A observância ao princípio da não cumulatividade não
constitui mera faculdade dos Estados e do Distrito Federal,
representa diretriz imperativa estabelecida constitucionalmente que encerra direito subjetivo do contribuinte em
face do Fisco.
- A expressão “montante cobrado”, estabelecida no
art. 155, §2º, I, da CF/88, deve ser juridicamente entendida como montante devido e não como montante efetivamente pago.
- O contribuinte, amparado por documento fiscal idôneo,
tem direito a utilizar-se, como crédito, do valor nele discriminado como cobrado na operação anterior, independentemente do valor efetivamente recolhido.
- A nota fiscal instrumentaliza a relação tributária, razão
pela qual não pode ser desconsiderada sob o argumento
de que o imposto destacado não foi recolhido integralmente na origem.
- Conforme vem se manifestando, de forma reiterada,
o Superior Tribunal de Justiça, se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC nº 24/75 e sem autorização do
Confaz, cabe ao ente federativo lesado obter junto ao
Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Estado de onde se
originam as mercadorias, e não simplesmente autuar os
contribuintes sediados em seu território.
- A diminuição do imposto devido no Estado de origem
não altera ou diminui o crédito fiscal relacionado à
operação em futura compensação no Estado de destino.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0073.12.002999-3/002 Comarca de Bocaiuva - Apelante: Estado de Minas Gerais
- Apelado: Ferboc Ltda. - Relator: DES. VERSIANI PENA
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 CONFIRMAR
A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Versiani
Penna - Relator.
Notas taquigráficas
DES. VERSIANI PENNA - Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de
Minas Gerais contra a sentença, proferida na ação anulaJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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Câmara Cível, Relator: Des. José Affonso da Costa Côrtes,
j. em 03.09.2008).

tória proposta por Ferboc Ltda., que julgou procedente
a pretensão inicial e anulou o crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 01.0001711780.94, com
a determinação para que fossem retiradas as restrições
inscritas em razão do mencionado auto de infração, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00
(mil reais).
O apelante conta que a apelada foi autuada em
21.10.2011, por ter recolhido ICMS a menor no período
de janeiro de 2010 a agosto de 2011, em razão da
dedução feita pela apelante no cálculo do imposto em
razão de incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem
da mercadoria, não ratificado por convênio. Sustenta que
há vedação legal ao aproveitamento de crédito pelo
estabelecimento mineiro, da parcela de ICMS que não
onerou a operação de aquisição da mercadoria. Afirma
que os incentivos fiscais somente podem ser concedidos
por lei específica ou deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, mediante convênio, sob pena de nulidade do ato
e ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento
recebedor da mercadoria. Aduz que a Administração
Pública está adstrita ao princípio da legalidade, sendo o
ato administrativo dotado de presunção de legitimidade.
Pede a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial.
Contrarrazões às f. 296/299, afirmando que cabe
ao Estado que se julgar prejudicado pelo incentivo fiscal
buscar amparo na esteira do questionamento da (in)constitucionalidade do dispositivo que concede o benefício, e
não simplesmente tentar onerar seu contribuinte.
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.
O cerne da questão trazida aos autos é a desconstituição do crédito tributário constituído pelo Auto de
Infração nº 01.0001711780.94.
Compulsando os autos, verifica-se que é imputada à autora, ora apelada, o recolhimento a menor de
ICMS, no período de janeiro de 2010 a agosto de 2011,
em razão de dedução dos valores destacados nas notas
fiscais beneficiadas com incentivos fiscais concedidos
pelo Estado de Origem.
Cediço que as operações relativas à circulação de
mercadorias e serviços, tributadas pelos Estados e pelo
Distrito Federal, sob a forma de ICMS, obedecem ao princípio da não cumulatividade, de modo que o montante
cobrado nas operações anteriores é compensado no
que for devido pelo contribuinte naquelas posteriores, na
forma do art. 155, II e §2º, I, da CF/88, a saber:
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:
[...]
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;
[...]
§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo
mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; [...]. (grifei).

E, conforme ensina Roque Antônio Carrazza, “o
princípio da não cumulatividade tem o escopo de evitar
que o ICMS distorça as formações dos preços e a própria
competitividade das empresas”, e continua o citado jurista
a respeito da compensação do imposto proveniente da
relação tributária anterior, a saber:
Daí dizer-se que o ICMS é um tributo neutro. Com efeito,
ao cabo do processo econômico (i) de produção, distribuição e comercialização da mercadoria e (ii) de prestação
dos serviços de transporte transmunicipal e de comunicação,
quem acaba suportando, por inteiro, a carga econômica do
ICMS é o consumidor final.
Este foi o motivo que levou o Constituinte originário a
conceber a técnica pela qual o contribuinte de iure (i) transfere ao adquirente da mercadoria ou ao fruidor do serviço
de transporte transmunicipal e de comunicação o ônus financeiro do imposto que adiantará ao Estado (ou ao Distrito
Federal) e (ii) se credita do imposto que suportou em suas
aquisições, e que lhe foi transferido por seu fornecedor.
[...]
Como facilmente podemos perceber, tal princípio está todo
voltado contra os Estados e o Distrito Federal, porquanto a
incidência do ICMS em cada operação ou prestação determina o surgimento de uma relação de crédito, em favor
dos contribuintes.
Realmente, a dicção constitucional ‘compensando-se o que
for devido [...]’ confere, de modo direto, ao sujeito passivo do
ICMS o direito de abatimento, oponível, ipso facto, ao Poder
Público no caso de este agir de modo inconstitucional, seja
na instituição (providência legislativa), seja na cobrança (atividade administrativa) do tributo.
[...]
Como sempre enfatizou Geraldo Ataliba, o ‘direito de
abater’ não pode ser limitado nem pelo Legislativo e nem
pelo Executivo, independendo, para sua imediata fruição, do
ingresso nas vias judiciais (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS.
15. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 381/382). (grifei).

Verifica-se, pois, que a observância ao princípio
da não cumulatividade não constitui mera faculdade dos
Estados e do Distrito Federal, mas sim diretriz imperativa
estabelecida constitucionalmente que encerra um direito
subjetivo do contribuinte em face do Fisco.
O ponto ora examinado diz respeito, conforme já
dito, à validade do aproveitamento de crédito de ICMS
proveniente de aquisições de mercadorias de estabelecimentos sediados em outros Estados em operações

Em suma, a expressão ‘montante cobrado’, contida na
segunda parte do art. 155, §2º, I, da CF, deve ser juridicamente entendida como ‘montante devido’ e, não, como
‘montante efetivamente exigido’.
[...]
Com efeito, os adquirentes de mercadorias (ou fruidores de
serviços de transporte transmunicipal ou de comunicação)
têm o direito de aproveitar por inteiro os créditos de ICMS
advindos de operações (ou prestações) interestaduais, independentemente de os fornecedores estarem, ou não, sendo
alvo de incentivos fiscais concedidos em consonância com o
disposto no art. 155, §2º, XII, g, da Carta Suprema.
[...]
Reiteramos que, ocorrendo fato suscetível de tributação
por meio de ICMS, o direito ao crédito, consignado em
documentos fiscais idôneos, é inafastável.
[...]
As linhas de pensamento acima desenvolvidas convergem no
sentido de que os contribuintes não podem sofrer nenhum
tipo de sanção, por aproveitarem, como lhes faculta o princípio da não cumulatividade, os créditos de ICMS destacados em notas fiscais que documentam operações (ou prestações) interestaduais realizadas em outras Unidades Federadas, ainda que estas concedam aos fornecedores benefícios
fiscais ou financeiros, sem atender ao disposto no art. 155,
§2º, XII, g, da CF.
[...]
De fato, na “dedução” (detrazione) do tributo não cumulativo
- caso do ICMS - calcula-se o montante devido em operações (ou prestações) anteriores, e os créditos acumulados
são apresentados como moeda escritural, na conta-corrente
fiscal, com o fito de determinar-se a base de cálculo do tributo
devido. E isso independentemente de, nas operações (ou
prestações) anteriores, existirem benefícios fiscais ou financeiros respaldados em convênios interestaduais (CARRAZZA,
Roque Antônio. ICMS. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
p. 385/391).

Então, o contribuinte, amparado por documento
fiscal idôneo, tem direito a se utilizar do valor nele discriminado como cobrado na operação anterior como crédito,
independentemente do valor efetivamente recolhido em
virtude de benefício fiscal concedido pela Unidade Federada de origem, até porque entendimento contrário
importaria em enriquecimento do Estado-membro de
destino, como, mais uma vez, leciona Carrazza:
Sendo mais direto: não pode o Estado de destino glosar
créditos de ICMS, por entender que, no Estado de origem,
foram inconstitucionalmente concedidos aos fornecedores das mercadorias (ou prestadores de serviços de transporte transmunicipal ou de comunicação) benefícios fiscais
ou financeiros.
Em acréscimo às considerações supra, permitimo-nos aduzir
que negar ao contribuinte de boa-fé o direito de crédito em
caso de concessão por outra Unidade Federada, a desco-

berto de convênio, de benefícios de ICMS também implica:
a) enriquecimento sem cauda do Estado de destino, que
estará indevidamente expandindo os lindes de sua competência tributária, já que, por vias transversas, cobrará o tributo
por operações realizadas fora de seu território; b) imputação
ao contribuinte do ônus de suportar os efeitos emergentes de
perlenga jurídica a ele de todo estranha, já que da exclusiva
alçada dos Estados envolvidos em episódio da denominada
“guerra fiscal”; c) derrubar a presunção de legitimidade de
que gozam as normas instituidoras de benefícios fiscais, que
só pode ser afastada pelo Poder Judiciário, observados os
mecanismos consagrados pelo sistema jurídico; d) violação
ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não cabe
ao Executivo julgar da validade de norma, invadindo competência privativa da Suprema Corte para dirimir conflitos entre
Estados (art. 102, I, f, da CF); e e) ofensa ao princípio da
segurança jurídica, cuja finalidade maior é conferir estabilidade às relações sociais, preservando aos contribuintes
que, de boa fé, tomaram os créditos de ICMS ‘a certeza do
passado’ (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 15. ed. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 389/390). (grifei).

E, embora a Constituição Federal estabeleça que
os benefícios fiscais concedidos pelos Estados-membros
e pelo Distrito Federal dependem da observância de Lei
Complementar (“Art. 155. [...] §2º [...] XII - cabe à lei
complementar: [...] g) regular a forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados”. (grifei)), nas hipóteses de inobservância da
legislação competente cabe ao Estado-membro lesado
buscar junto ao Supremo Tribunal Federal a declaração
da inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que
concede benefício sem observância das regras instituídas
pela Lei Complementar nº 24/75 (malgrado editada
antes de promulgada a Constituição Federal de 1988, foi
por esta recepcionada), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais
de ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem
autorização do Confaz, cabe ao Estado lesado obter junto ao
Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Estado de onde se originam
as mercadorias e não simplesmente autuar os contribuintes
sediados em seu território (RMS 31714/MT). (grifei).

Aliás, esclarecedor o voto proferido pelo Ministro
Castro Meira, relator do mencionado recurso, ao
consignar que “basta que o imposto tenha incidido na
etapa anterior, ainda que não tenha sido efetivamente
recolhido, para que surja o direito ao crédito na etapa
seguinte”.
E continua o eminente magistrado:
A hipótese de crédito presumido difere substancialmente dos
casos de isenção ou não incidência, pois nessas situações
não há, de fato, ‘imposto devido’, já que não há incidência
tributária.
Assim, constatado que o benefício fiscal concedido pelo
Estado de origem não altera o cálculo do imposto devido,
mas, apenas, resulta em recolhimento a menor em face da
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contempladas por benefícios fiscais concedidos sem
observância legal.
A expressão “montante cobrado” estabelecido no
art. 155, § 2º, I, da CF/88 deve ser juridicamente entendida como montante devido e não como montante efetivamente pago.
A este respeito, ensina Roque Antônio Carrazza:

concessão de crédito presumido, deve ser autorizado o creditamento do percentual de 12% do ICMS devido ao Estado
destinatário.
Do contrário, haveria a possibilidade de o Estado de destino,
em prejuízo do contribuinte, apropriar-se da totalidade do
incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem, tornando-o
sem efeito, situação que conspira contra a autonomia fiscal
dos entes federados e que só pode ser regulada por norma
de caráter nacional.
Outrossim, ainda que isenção existisse, ou qualquer outro
caso de não incidência, é fato que, por determinação da
legislação de regência e da própria Resolução do Senado
nº 22/89, deve-se observar a alíquota destacada na nota
fiscal. Assim, como é a nota fiscal que instrumentaliza a
relação tributária, ela não poderia ser desconsiderada sob o
argumento de que o imposto destacado não foi recolhido integralmente na origem.
Se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de
ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização do Confaz, cabe ao Estado lesado obter junto ao
Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Estado de onde se originam
as mercadorias - como aliás foi feito pelos Estados de São
Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra
Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes
sediados em seu território.
[...]
Assim, se o imposto incidiu na operação anterior, ainda que
não tenha sido efetivamente recolhido, deve ser autorizado o
creditamento na etapa subsequente. Se o Estado de destino
da mercadoria entende que o Fisco da origem concedeu um
benefício indevido, deve procurar a via judicial, por meio de
ação direta, para obter declaração de inconstitucionalidade
do preceito legal que entende violador do pacto federativo, e
não adotar o caminho ‘mais fácil’, que é o de autuar o contribuinte situado em seu território, que não mantém relação
tributária com o Estado de origem nem se beneficia do crédito
lá concedido (grifei).

A propósito, cito outros semelhantes julgados do
Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Tributário. ICMS. Operação interestadual. Restrição
imposta por decreto estadual declarado inconstitucional pelo
STF. Pretensão de se aproveitar créditos decorrentes do mecanismo da não cumulatividade, os quais não foram aproveitados em momento oportuno em razão da norma estadual mencionada. Aplicação do princípio estabelecido na
Súmula 213/STJ. [...] 2. Sobre o tema, as Turmas que integram a Primeira Seção/STJ, com base em orientação traçada
pelo Supremo Tribunal Federal, têm entendido que, ‘se outro
Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem
a observância das regras da LC 24/75 e sem autorização do
Confaz, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por
meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei
ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos
Estados de São Paulo e Amazonas nos precedentes citados
pela Ministra Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os
contribuintes sediados em seu território. Vide ainda: ADI 3312,
Rel. Min. Eros Grau. DJ de 09.03.07 e ADI 3389/MC, Rel.
Min. Joaquim Barbosa. DJ de 23.06.06)’ (RMS 31.714/MT,
2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 19.09.2011; RMS
32.937/MT, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
13.12.2011). [...] 4. Recurso ordinário provido (RMS 26.334/
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MT, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
j. em 17.05.2012, DJe de 24.05.2012) (grifei).
Processual civil e tributário. Embargos de declaração no
recurso ordinário em mandado de segurança. ICMS.
Operação interestadual. Restrição ao creditamento de
alíquota interestadual (ICMS) pelo Estado de destino em face
de incentivo fiscal concedido pelo Estado de origem. Impossibilidade. Alegadas omissão e contradição no acórdão
embargado. Vícios de integração não evidenciados. [...] 2.
O acórdão ora embargado foi claro ao reconhecer o direito
líquido e certo da empresa impetrante de creditar-se da totalidade da alíquota interestadual de ICMS (12%) junto ao
Estado de destino (Mato Grosso), porquanto o benefício fiscal
(incentivo) concedido pelo ente de origem (Distrito Federal)
‘não pressupõe dispensa de pagamento do tributo, diferindo substancialmente das hipóteses de isenção ou de não
incidência, pois nessas situações não há, de fato, ‘imposto
devido’’. 3. O Colegiado, mencionando recente precedente
da Segunda Turma (RMS 31.714/MT, Rel. Min. Castro Meira,
DJe de 19.09.2011), consignou, ainda, que a questão relativa à inconstitucionalidade da lei local que instituiu o benefício fiscal em comento e eventuais compensações financeiras,
notadamente em face do que dispõe o art. 155, §2º, XII, g,
da CF e a LC 24/75, deve ser discutida diretamente entre
os Estados envolvidos mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, não sendo o
caso de impingir sanções unilaterais ao contribuinte em face
de eventual ‘Guerra Fiscal’. [...] 5. Embargos de declaração
rejeitados (EDcl no RMS 32.937/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 06.03.2012, DJe de
09.03.2012) (grifei).

Nesse sentido também vem se posicionando este
eg. Tribunal, a saber:
Ementa: Direito Tributário. ICMS. ‘Guerra fiscal’. Restrição ao
creditamento de alíquota interestadual (ICMS) pelo Estado
de destino em face de incentivo fiscal concedido pelo Estado
de origem por meio de ato normativo não aprovado pelo
Confaz. Impossibilidade. Sentença que se confirma no duplo
grau. - ‘O benefício de crédito presumido não impede o
creditamento pela entrada nem impõe o estorno do crédito
já escriturado quando da saída da mercadoria, pois tanto a
CF/88 (art. 155, §2º, II) quanto a LC 87/96 (art. 20, §1º)
somente restringem o direito de crédito quando há isenção
ou não tributação na entrada ou na saída, o que deve ser
interpretado restritivamente. Dessa feita, o creditamento
do ICMS em regime de não cumulatividade prescinde do
efetivo recolhimento na etapa anterior, bastando que haja
a incidência tributária. [...] Se outro Estado da Federação
concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das
regras da LC 24/75 e sem autorização do Confaz, cabe ao
Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn,
a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado - como aliás foi feito pelos Estados de
São Paulo e Amazonas nos precedentes citados pela Ministra
Eliana Calmon - e não simplesmente autuar os contribuintes
sediados em seu território (STJ, RMS 31714/MT, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03.05.2011, DJe
de 19.09.2011)’ (Apelação Cível nº 1.0024.08.0442296/003, Rel. Des. Belizário de Lacerda, 7ª Câmara Cível, j. em
09.10.2012, p. em 11.10.2012) (grifei).

Assim, descabida a autuação do contribuinte, na
hipótese dos autos, em decorrência do aproveitamento de

Todavia, é igualmente certo que, tendo amparo em
documentos formalmente em ordem, quem adquire mercadorias (ou contrata serviços de transporte transmunicipal ou
de comunicação) em outras Unidades Federadas, não pode
ter negado o direito ao crédito de ICMS, pela pessoa política que se julgue prejudicada. Esta, ao invés de transformar
seu contribuinte em controlador da regularidade do crédito
do ICMS relativo a qualquer entrada de mercadoria adquirida
em outra Unidade Federada (ou fruição de serviço de transporte trasmunicipal ou de comunicação, contratado em outra
Unidade Federada), deve recorrer, nos termos do art. 102,
I, ‘a’, da Lei Maior, ao STF, para, mediante ação direta de
inconstitucionalidade, anular tais benefícios, que estimulam a
indesejável ‘guerra fiscal’.
[...]
Não se olvide, ademais, que descabe - tampouco compete à Administração Fazendária declarar a inconstitucionalidade
de benefícios fiscais concedidos por outras Unidades
da Federação.
Tornamos a insistir; se o Estado de destino entende que os
benefícios fiscais outorgados pelo Estado de origem a seus
contribuintes infringem maus-tratos ao art. 155, §2º, XII, g, da
CF, ele que bata às portas do STF, como lhe faculta o art. 102,
I, a e f, do mesmo Diploma Excelso. O que não pode fazer é
transformar o contribuinte do Estado de destino em sua longa
manus, para que ele controle a constitucionalidade e a legitimidade de benefícios fiscais e financeiros concedidos alhures.
Em suma, problemas emergentes da chamada ‘guerra fiscal’
entre as Unidades Federadas se resolvem na Suprema Corte,
e não às expensas de contribuintes que adquiram de boa-fé
mercadorias e, ainda por cima, têm em mãos, documentando
as operações mercantis realizadas, notas fiscais formalmente
em ordem.
[...]
Também estamos convencidos da validade, até decisão
em contrário do STF, dos atos normativos estaduais que
concedem, aos contribuintes de ICMS, benefícios fiscais e
financeiros não amparados em convênios.
[...]
De fato, tendo brotado do Poder Legislativo da Unidade
Federada, tais normas ingressaram no ordenamento jurídico
e, portanto, encontram-se em vigor, aptas a produzir todos
os seus efeitos. Não bastasse isso, gozam de presunção iuris
tantum de validade e, assim, os benefícios fiscais ou financeiros que concederam não podem ser ilididos pela Unidade
Federada que, em razão deles, se julgue prejudicada.
Aprofundando a tese, temos por certo que, em razão da autonomia das pessoas políticas (que decorre do próprio princípio
federativo), uma unidade Federada não tem competência
para decretar a invalidade de norma jurídica editada por
outra. Tampouco lhe é dado glosar créditos de ICMS, ainda
que ao argumento, válido, de que, nos termos do art. 155,
§2º, XII, g, da CF, os benefícios fiscais e financeiros atrelados
a este tributo devem ser conveniados.
Insistimos que tais atos normativos afrontosos aos ditames da
Lei Maior somente poderão ser expulsos do ordenamento jurí-

dico pelo órgão competente, que é o STF, a quem cabe privativamente dirimir conflitos entre as pessoas políticas (art. 102,
I, f, da CF). E tal se dará - como também já vimos - ao cabo
de ação direta de inconstitucionalidade (art. 102, I, a, da CF).
[...]
Além disso, admitir que uma Unidade Federada possa anular
os efeitos de atos normativos de outra, ainda que notoriamente inconstitucionais, é o mesmo que aceitar que é hierarquicamente superior a esta última. Pior: que pode, ainda
que por caminhos oblíquos, avocar competências judicantes
privativas do STF (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 15. ed.
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 387/395) (grifei).

Por fim, saliento que não se desconhece que o princípio da não cumulatividade excepcionalmente pode ser
restringido, conforme previsão da própria Constituição
Federal (art. 155, II e §2º, I, a e b), nas hipóteses exclusivas de isenção ou não incidência, salvo disposição em
contrário, verbis:
II - a isenção ou não incidência, salvo determinação em
contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante
devido nas operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações
anteriores; [...].

Segundo Carrazza,
Apenas nas hipóteses de isenção ou não incidência (que
podem, diga-se de passagem, ser afastadas pela legislação - v. n. III, infra) é que o princípio da não cumulatividade do ICMS cede passo. Não pode haver outras restrições
aos ditames constitucionais que incidem sobre esta matéria
(que, como vimos, confere um direito público subjetivo ao
contribuinte, oponível à própria pessoa política tributante).
Este rol é taxativo (numerus clausus), não sendo dado nem
ao legislador, nem ao julgador, nem ao agente fiscal, nem
ao exegeta, ampliá-lo, tanto mais porque as exceções devem
ser interpretadas restritivamente, nos termos da conhecida
parêmia exceptio est strictissimae interpretationis (CARRAZZA,
Roque Antônio. ICMS. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2011,
p. 431).

Todavia o Pleno do STF já decidiu que “os preceitos
das alíneas a e b do inciso II do §2º do art. 155 da Constituição Federal somente têm pertinência em caso de
isenção ou não incidência, no que voltadas à totalidade
do tributo”, conforme assim ementado:
ICMS. Princípio da não cumulatividade. Mercadoria usada.
Base de incidência menor. Proibição de crédito. Inconstitucionalidade. - Conflita com o princípio da não cumulatividade
norma vedadora da compensação do valor recolhido na
operação anterior. O fato de ter-se a diminuição valorativa da
base de incidência não autoriza, sob o ângulo constitucional,
tal proibição. Os preceitos das alíneas a e b do inciso II do §2º
do art. 155 da Constituição Federal somente têm pertinência
em caso de isenção ou não incidência, no que voltadas à
totalidade do tributo, institutos inconfundíveis com o benefício
fiscal em questão (RE 161031, Relator Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 24.03.1997, DJ de 06.06.1997,
p. 24881, Ement. v. 01872-05, p. 00994) (grifei).
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crédito de ICMS decorrente de benefícios fiscais concedidos isoladamente pelo Estado de origem, mesmo que
inexistente convênio interestadual a amparar a operação,
já que, conforme entendimento de nossos tribunais, o
contribuinte não pode ser prejudicado em razão de eventual “guerra fiscal” promovida entre os entes federativos.
A propósito, cito, mais uma vez, lição de Roque
Antônio Carrazza, verbis:

Portanto, e tendo em vista que a diminuição do
imposto devido no Estado de origem, por não se tratar
de isenção ou não incidência, na exata definição dada
por nossa Corte Suprema, não altera ou diminui o crédito
fiscal relacionada à operação em futura compensação no
Estado de destino, até porque as normas infraconstitucionais não podem afastar o direito subjetivo assegurado
constitucionalmente ao contribuinte de não ver cumulado os valores cobrados a título de ICMS nas operações econômicas da cadeia produtiva, sob pena de ser
considerado inconstitucional e ilegal o ato (normativo
ou administrativo) tendente a restringir o princípio da
não cumulatividade.
A esse respeito, esclarecedor citar novamente os
ensinamentos de Roque Antônio Carrazza, vejamos:
Note-se que mesmo as leis complementares, quanto mais
os convênios ICMS, não têm força jurídica bastante para
perturbar a fruição do direito constitucional em tela.
Misabel Abreu Machado Derzi e Sacha Calmon Navarro
Coêlho sintetizam, muito bem, estas ideias: ‘A Constituição
brasileira de 1988 não contém nenhuma exceção ao princípio
da não cumulatividade, salvo aquela já referida, concernente
à isenção e não incidência. Poderá legislação infraconstitucional, ao disciplinar o princípio da não cumulatividade, amesquinhá-lo, restringi-lo ou reduzi-lo? Doutrina cada vez mais
sólida responde negativamente, delineando-se, entre nós, o
consenso de que as limitações impostas em leis complementares, convênios e regulamentos são absolutamente inconstitucionais’ (CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 15. ed. São
Paulo: Malheiros, 2011, p. 431/432) (grifei).

Portanto, com a devida vênia ao apelante, deve ser
mantida a sentença que anulou o crédito tributário consignado pelo Auto de Infração nº 01.0001711780.94.
Nesse sentido, já se posicionou esta douta Câmara,
a saber:
Apelação cível. Direito processual civil e tributário. Certidão
de dívida ativa. Certeza e liquidez. Presunção relativa. Ônus
da prova. Art. 333 do CPC. Validade. ICMS. Operação interestadual. Benefícios concedidos por outro Estado da federação. Não observância da LC 24/75. Autorização do
Confaz. Ausência. Restrição ao creditamento de alíquota interestadual pelo Estado de destino. Impossibilidade. Recurso
provido. - A Certidão de Dívida Ativa faz surgir a presunção
legal de certeza e liquidez do crédito fazendário que, todavia,
é relativa e, portanto, pode ser ilidida por prova em contrário,
conforme estabelece o art. 204, par. ún. do CTN e o art. 3º,
parágrafo único da LEF.- As operações relativas à circulação
de mercadorias e serviços, tributadas pelos Estados e pelo
Distrito Federal sob a forma de ICMS, obedecem ao princípio da não cumulatividade, razão pela qual o montante
cobrado nas operações anteriores é compensado no que
for devido pelo contribuinte naquelas posteriores. - A observância ao princípio da não cumulatividade não constitui
mera faculdade dos Estados e do Distrito Federal, representa diretriz imperativa estabelecida constitucionalmente que
encerra direito subjetivo do contribuinte em face do Fisco. A expressão ‘montante cobrado’, estabelecida no art. 155,
§2º, I, da CF/88, deve ser juridicamente entendida como
montante devido e não como montante efetivamente pago.
- O contribuinte, amparado por documento fiscal idôneo,
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tem direito a utilizar-se, como crédito, do valor nele discriminado como cobrado na operação anterior, independentemente do valor efetivamente recolhido. - A nota fiscal instrumentaliza a relação tributária, razão pela qual não pode ser
desconsiderada sob o argumento de que o imposto destacado não foi recolhido integralmente na origem. - Conforme
vem se manifestando, de forma reiterada, o Superior Tribunal
de Justiça, se outro Estado da Federação concede benefícios
fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24/75 e
sem autorização do Confaz, cabe ao ente federativo lesado
obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração
de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo do Estado
de onde se originam as mercadorias e não simplesmente
autuar os contribuintes sediados em seu território. - A diminuição do imposto devido no Estado de origem não altera
ou diminui o crédito fiscal relacionado à operação em futura
compensação no Estado de destino. - Recurso provido (TJMG
- Apelação Cível nº 1.0024.07.785992-4/003, Relator Des.
Versiani Penna, 5ª Câmara Cível, j. em 29.08.2013, p. em
04.09.2013).

Nesses termos, confirmo a sentença em reexame
necessário, prejudicado o recurso voluntário.
Custas recursais, ex lege.
É como voto.
DES.ª ÁUREA BRASIL - Acompanho o judicioso
voto proferido pelo eminente Relator, à vista do posicionamento que tenho firmado sobre a matéria, conforme
evidenciado na r. sentença, em menção a acórdão de
minha relatoria (f. 279).
A propósito do tema debatido, peço vênia ao ilustre
Relator apenas para destacar, em reforço, que o Supremo
Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da
matéria, conforme ementa a seguir:
Constitucional. Tributário. ICMS. Guerra fiscal. Cumulatividade. Estorno de créditos por iniciativa unilateral de ente
federado. Estorno baseado em pretensa concessão de benefício fiscal inválido por outro ente federado. Arts. 1º, 2º, 3º,
102 e 155, §2º, I da Constituição Federal. Art. 8º da LC
24/1975. Manifestação pela existência de repercussão geral
da matéria (RE 628075 RG, Relator Min. Joaquim Barbosa,
j. em 13.10.2011, Acórdão Eletrônico DJe 228, divulg.
30.11.2011, p. 01.12.2011).

Embora a Corte Constitucional não tendo se
manifestado, ainda, quanto ao mérito, o Relator para
o acórdão, Ministro Joaquim Barbosa, destacou, na
ocasião, as dificuldades que cercam o tema, valendo
aqui transcrever:
O tema discutido neste recurso extraordinário é grave.
Ele coloca em risco o desenvolvimento de atividades econômicas lícitas, a manutenção de empregos e a harmonia entre
entes federados.
É lícito presumir que estes casos perdem-se na classificação
mais genérica de assuntos normalmente rotulados apenas
como ‘ICMS - Não Cumulatividade’ ou ‘ICMS - Crédito’.
Esta Corte recebeu e recebe constantemente inúmeras ações
diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra alegadas
concessões inconstitucionais de incentivos tributários.
Segundo a página de notícias desta Corte na internet, entre
novembro de 2010 e janeiro de 2011, onze ações diretas de

Com essas considerações, acompanho o e. Relator,
para também confirmar a sentença em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário.
DES. MOACYR LOBATO - De acordo com o Relator.
Súmula - CONFIRMARAM A SENTENÇA
NO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O
RECURSO VOLUNTÁRIO.

...

Execução fiscal - Penhora - Crédito de
precatório - Nomeação pelo devedor Recusa do exequente - Penhora on-line
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal.
Nomeação de crédito de precatório. Recusa pelo
exequente. Deferimento penhora on-line. Decisão
mantida.
- Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança
bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda
Pública recusar a substituição ou sua nomeação por

quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou
nos arts. 11 e 15 da LEF.
- Admite-se a realização de penhora on-line, via
Bacenjud, em sede de execução fiscal, independentemente de demonstração de prévio esgotamento das diligências imprimidas pelo credor para localização de bens
do devedor passíveis de penhora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0188.
13.003662-0/001 - Comarca de Nova Lima - Agravante:
Lemos e Rago Ltda. - Agravado: 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, 29 de janeiro de 2015. - Elias
Camilo Sobrinho - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - Trata-se de
agravo de instrumento contra a decisão de f. 100-TJ, que,
nos autos da execução fiscal originária, considerando a
recusa do Estado de Minas Gerais do bem ofertado pela
agravante para garantia da dívida, deferiu o pedido do
exequente, “autorizando a consulta via convênio Bacenjud
junto aos registros da parte executada” (sic).
Em suas razões recursais, pugna a agravante pela
concessão do efeito ativo ao recurso e, ao final, pelo seu
provimento, a fim de que seja autorizada a nomeação
do precatório judicial para garantia da dívida e, via de
consequência, cancelada a ordem de penhora on-line.
Instruem o recurso os documentos de f. 30-105-TJ.
Admitido o processamento do recurso sob a forma
de instrumento, foi indeferida a tutela recursal requerida
nos termos da decisão de f. 109-110-TJ.
Contraminuta do agravado (f.114-115-TJ),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.
Requisitados informes, o i. Juiz de primeiro grau
prestou as informações de f. 120-TJ, comunicando a
manutenção da decisão vergastada, bem como o cumprimento do art. 526 do CPC pela agravante.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral
de Justiça.
Conheço do recurso, porque próprio, tempestivo e
regularmente preparado e processado.
Cuidam os autos originários de execução fiscal
proposta pelo agravado visando ao recebimento de
crédito tributário referente ao ICMS, conforme se verifica
da certidão de dívida ativa acostada à f. 32-TJ.
Após a citação da agravante, o agravado recusou
o bem oferecido à penhora, consistente em precatório
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inconstitucionalidade sobre a concessão ilegal de benefícios
fiscais foram protocoladas.
Para solucionar o que entendem como lesões aos interesses
locais, alguns entes federados têm anulado unilateralmente
os efeitos econômicos dos benefícios fiscais, com o uso da
autonomia legislativa e administrativa que a Constituição lhes
confere. Em resposta, o ente federado concessor do benefício
retalia, com similar glosa de créditos, a concessão de mais
incentivos ou a colocação de barreiras burocráticas desnecessariamente custosas e lentas.
A questão de fundo trazida nestes autos consiste em saber se
os entes federados podem reciprocamente retaliarem-se por
meio de sua autonomia ou, em sentido diverso, compete ao
Poder Judiciário exercer as contramedidas próprias da atividade de moderação (checks and counterchecks).
Penso que a matéria transcende interesses individuais meramente localizados e tem relevância institucional incomensurável. Nesse sentido, anoto que é imprescindível determinar
se as retaliações unilaterais têm amparo na Constituição,
considerados dois valores fundamentais: a autonomia dos
entes federais periféricos para dar efetividade à sua vontade
política, de um lado, e a harmonia federativa, do outro.
Também registro que a imprensa tem noticiado o sistemático
desrespeito às decisões desta Corte sobre a inconstitucionalidade de benefícios fiscais em matéria de ICMS, situação que
afeta diretamente o apelo à retaliação unilateral como forma
de se dar efetividade à interpretação que o ente federado faz
da Constituição.
Por fim, quanto à possibilidade de se conferir a repercussão
geral com ênfase no tema, e não na submissão de recurso
específico ao requisito, lembro que esta Suprema Corte já
considerou a hipótese viável, ao reconhecer a repercussão
geral da matéria debatida no RE 242.689-RG, distribuído
nesta Corte no ano de 2000.

adquirido pela executada através de instrumento de cessão
de direitos (f. 68-70-TJ), nos termos da manifestação de
f. 96-97-TJ, sendo que, pela decisão de f. 100-TJ, foi
deferido o pedido de realização da penhora pelo sistema
Bacenjud, ensejando a interposição do presente recurso.
Antes de qualquer coisa, aproveito para repisar que,
como se sabe, a penhora constitui ato de constrição judicial, efetivado em processo de execução, que visa à individualização dos bens do devedor no interesse de satisfazer o crédito exequendo, sendo, pois, de caráter exclusivamente patrimonial, conforme a norma insculpida no
art. 646 do Código de Processo Civil.
Vê-se, pois, que a penhora não é realizada no
exclusivo interesse do credor, mas no interesse mais
amplo e abrangente, de natureza pública, cuja finalidade é assegurar o regular prosseguimento do processo
executivo, efetivando a tutela jurisdicional reclamada,
não podendo o devedor criar obstáculos à realização do
direito do credor.
Nesse âmbito, cumpre ressaltar que o Poder Judiciário tem por finalidade a prestação jurisdicional com
a eficiência possível, coibindo a ação do devedor de
ocultar seus bens e obstar a penhora, sendo permitida a
requisição de informações a repartições públicas, sempre
que necessário.
Com efeito, o Estado tem o dever de prestar tutela
jurisdicional, advindo daí a previsão do art. 600, inciso IV,
do CPC, que dispõe como ato atentatório à dignidade da
justiça o ato do devedor que não indica os bens sujeitos
à execução.
Por outro lado, dado o dever legal de todos colaborarem com o Judiciário, o sigilo bancário previsto na Carta
Política (art. 5º, inciso X), bem como no art. 38 da Lei
nº 4.595/1964, não pode prestar-se à ocultação de bens
do executado passíveis de constrição, ou mesmo constituir óbice à requisição judicial de informações acerca
da existência de conta-corrente ou aplicação financeira
em seu nome, como a jurisprudência das Cortes do País
sempre entenderam.
Foi nesse âmbito que se firmou o convênio entre o
Banco Central do Brasil e o Superior Tribunal de Justiça,
extensivo aos Tribunais estaduais, disponibilizando cooperação técnico-institucional, com acesso ao sistema “Bacen
Jud”, com o objetivo de agilizar as informações sobre a
existência de contas bancárias e aplicações financeiras,
determinação de bloqueio e desbloqueio de contas e
comunicações de decretação e extinção de falências. Por
esse sistema, dispensa-se o manuseio e o acúmulo de
papéis, garantindo-se maior segurança no atendimento
das requisições, que são feitas pelos próprios magistrados, através de cadastramento de senhas, conforme
Ofício-Circular nº 74/Siscon/2002, da egrégia Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerias, e
Ofício nº 884/2002-Ascont, da Presidência deste egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
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Já no que diz respeito à possibilidade de utilização
da penhora on-line em sede de execuções fiscais, certo é
que o próprio art. 185-A do Código Tributário Nacional
(introduzido pela Lei Complementar nº 118/2005),
expressamente dispõe que, “na hipótese de o devedor
tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos”, não havendo que se falar,
portanto, em vedação de sua utilização nas execuções
propostas pela Fazenda Pública.
E, ante o disposto no caput do novel art. 655-A,
acrescido pela Lei 11.382/2006 - que seria até incoerente se fosse aplicado apenas aos particulares, e não às
execuções fiscais, de interesse público -, entendo inclusive ser despicienda para o requerimento da penhora
on-line, no cenário atual, a demonstração pelo credor do
esgotamento prévio das diligências a seu cargo na busca
por bens móveis e imóveis, sendo mesmo certo que “a
penhora poderá recair em qualquer bem do executado,
exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis”
(art. 10 da Lei 6.830/80).
Com efeito, o Convênio Bacen Jud foi criado exatamente para garantir o direito do credor, obedecendo ao
princípio da celeridade processual, sendo que o citado
dispositivo do Código de Processo Civil condiciona a
penhora em dinheiro via requisição judicial tão somente
a simples requerimento do exequente, em sintonia,
aliás, com a ordem de gradação legal, prevista tanto no
art. 655 do CPC como no art. 11 da LEF, razão por que
deverá ser utilizado com prioridade sobre outras modalidades de constrição judicial.
Entretanto, há de se ter em mente que a penhora
prevista no art. 655-A do CPC não exclui a prudência
do julgador ao avaliar o ato constritivo, que poderá ser
revisto, desde que demonstrada impenhorabilidade ou
efetiva onerosidade, além da existência de outros bens
livres que suportem a penhora, sem qualquer comprometimento da eficiência na satisfação do crédito.
No caso dos autos, o STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.090.898/SP, assentou que “o
crédito representado por precatório é bem penhorável,
mesmo que a entidade dele devedora não seja a própria
exequente, enquadrando-se na hipótese do inciso XI do
art. 655 do CPC, por se constituir em direito de crédito”;
destacando, contudo, que
não se equiparando o precatório a dinheiro ou fiança
bancária, mas a direito de crédito, pode a Fazenda Pública
recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no
art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF.

Com efeito, mostra-se legítima a recusa pelo agravado da nomeação realizada pela executada, não merecendo reparo a decisão que nesse sentido decidiu.
Ademais, a agravante não cuidou de demonstrar a efetiva onerosidade que a penhora representa,

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JUDIMAR BIBER e JAIR VARÃO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Retificação de registro civil - Utilização do nome
de solteira após o divórcio - Pedido de retorno
do uso do nome de casada - Inadmissibilidade
em procedimento de jurisdição voluntária Impossibilidade jurídica do pedido
Ementa: Retificação de registro civil. Jurisdição voluntária.
Utilização do nome de casada após o divórcio. Impossibilidade jurídica. Sentença mantida.
- É juridicamente impossível a pretensão de retornar a
usar o nome de casada, não admitida pelo ex-marido, em
se tratando a retificação de registro civil de procedimento
de jurisdição voluntária, não admitindo, portanto, litígio.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0525.14.003811-4/001 Comarca de Pouso Alegre - Apelante: Helena Ferreira Apelado: Olavo Gonçalves Lopes - 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 NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2015. - Alyrio
Ramos - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALYRIO RAMOS - Helena Ferreira requereu
a retificação de registro civil de nascimento perante o
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre,
sustentando que foi casada durante quarenta anos com
Olavo Gonçalves Lopes, bem como tiveram quatro filhos.
Afirmou que, quando do divórcio do casal, não lhe foi
dada a oportunidade de continuar a usar o sobrenome
de casada, passando a assinar “Helena Ferreira” e não
mais “Helena Gonçalves Lopes”, o que lhe tem causado
diversos problemas, inclusive, depressão profunda.

Olavo Gonçalves Lopes manifestou-se, nos autos,
discordando da retificação pretendida (f. 27/30).
O Magistrado Nereu Ramos Figueiredo remeteu as
partes às vias ordinárias e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código
de Processo Civil.
A requerente apelou, reiterando a alegação de que
o fato de usar o nome de solteira tem lhe causado vários
problemas, ressaltando a distinção de seu patronímico e
aquele usado pelos filhos; a sentença foi proferida prestigiando apenas a manifestação do ex-cônjuge; o sobrenome incorporou-se ao seu direito de personalidade; à
época do divórcio não lhe foi dada a opção de continuar
a usar o nome de casada; a retificação de registro civil é
o único meio para ser reconhecido o seu direito.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo não provimento do recurso (f. 50/52).
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da apelação.
Colho dos autos que a requerente aviou a alteração de seu registro civil, sob o argumento de que,
após o divórcio, passou a usar o nome de solteira, o que
pretende que seja alterado.
A regra geral é a imutabilidade do nome (Lei
nº 6.015/1973), visando à segurança jurídica, constituindo exceções à regra determinadas situações que autorizam a retificação do registro civil, como no caso de erro
gráfico; quando o prenome expuser a pessoa ao ridículo;
o acréscimo de apelido público e notório ao prenome.
No caso, não se apresenta nenhuma das hipóteses
legalmente previstas. A requerente não demonstrou justo
motivo capaz de motivar a alteração do seu patronímico.
Cabe salientar que, ainda que a requerente pretenda
discutir sobre a questão da opção de usar o sobrenome
do ex-marido, quando do divórcio, a via do procedimento
de retificação de registro civil não comporta tal pretensão.
Vale dizer que as alegações da requerente exigem o
contraditório e a dilação probatória, o que não é cabível
em sede de procedimento de jurisdição voluntária, que
não permite, também, a existência de litígio, pois deve
envolver apenas o interesse do postulante.
Portanto, a sentença deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos, devendo o processo ser extinto
sem resolução de mérito pela impossibilidade jurídica do
pedido (CPC, art. 267, IV).
Posto isso, nego provimento à apelação.
Custas recursais, na forma da lei.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ROGÉRIO COUTINHO e PAULO BALBINO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

...
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não trazendo a menor prova de que o valor exequendo
corresponde a parcela ponderável de seu faturamento, de
forma a inviabilizar o empreendimento.
Com tais considerações, nego provimento
ao recurso.
Custas recursais, pela agravante.

Estatuto da Criança e do
Adolescente - Infração administrativa - Entrada
de menores - Fiscalização - Responsabilidade Estabelecimento - Art. 258 do ECA
Ementa: Apelação cível. Apuração de infração administrativa. Normas de proteção à criança e ao adolescente.
Casa de show. Entrada de menores de 18 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis. Responsabilidade do
proprietário do estabelecimento. Art. 258 do ECA. Penalidade pecuniária. Sentença mantida.
- A pena pecuniária prevista no art. 258 do ECA destina-se aos responsáveis pelo acesso de criança e adolescente a locais festivos, sem permissão judicial, desacompanhados dos seus pais ou responsáveis.
- Para que se configure a infração prevista no art. 149,
inciso I, do ECA, basta que reste demonstrada a entrada e
permanência de menores em estabelecimento comercial
de atividade proibida para eles, já que esta fiscalização é
de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0607.13.005568-6/001
- Comarca de Santos Dumont - Apelante: H.A.F. ME Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
- Relator: DES. WASHINGTON FERREIRA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Washington
Ferreira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. WASHINGTON FERREIRA - Cuida-se de
recurso de apelação interposto contra a sentença de
f. 15/17, proferida pela MM. Juíza da Vara da Infância
da Comarca de Santos Dumont/MG, que, nos autos
da apuração de infração administrativa às normas de
proteção à criança e ao adolescente em desfavor de
H.A.F., proprietário do estabelecimento comercial denominado H.A.S., julgou subsistente o Auto de Infração
nº 110585, aplicando ao requerido, multa pecuniária
fixada em 3 (três) salários mínimos, pela infração administrativa tipificada no art. 258 do ECA.
Nas razões recursais (f. 23/26), H.A.F. – ME assegura que não cometeu qualquer infração, tendo em vista
que não permitiu a entrada de qualquer adolescente em
seu estabelecimento comercial, sendo que os menores
somente adentraram desacompanhados de seus representantes legais, por portarem documentos falsos, acrescentando ser impossível a permanência de peritos na
168

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015

entrada do estabelecimento, sendo os pais dos menores
os únicos responsáveis por tais condutas reprováveis por
parte de seus filhos.
Requer, por isso, o provimento do recurso, para que
seja reformada a sentença, absolvendo-o de qualquer
sanção administrativa.
Contrarrazões às f. 33/35.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu
parecer de f. 43/44, da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. César Antônio Cossi, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Sem preliminares, passo, desde logo, a análise
do mérito.
Mérito.
Segundo consta, o Conselho Tutelar da Comarca
de Santos Dumont/MG, visa à aplicação da sanção
pecuniária prevista no art. 258 do ECA, à H.A.F., devido
à entrada de 9 (nove) menores de 18 (dezoito) anos em
uma casa de show denominada “Quadra da Telemar”,
de sua propriedade, na cidade de Santos Dumont/MG,
desacompanhados dos seus pais ou responsáveis.
Pois bem.
É inquestionável que a pena pecuniária prevista no
art. 258 do ECA destina-se aos responsáveis pelo acesso
de criança e adolescente a locais festivos, sem permissão
judicial, desacompanhados dos seus pais ou responsáveis, in verbis:
Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o
empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso
de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre
sua participação no espetáculo.

De uma interpretação sistemática da norma transcrita, infere-se que a finalidade do legislador constituinte
foi proteger a formação moral, psíquica e intelectual dos
menores de idade. Vale dizer, então, que descumpridas as
disposições protetivas, permitindo o livre acesso e permanência de menores, em desconformidade com o que foi
regulamentado em portaria judicial e com a finalidade do
próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe-se
a representação pela autoridade competente.
Retornando aos autos, constata-se que, no dia 1º de
setembro de 2013, em uma inspeção conjunta da Polícia
Militar e Conselho Tutelar, foram identificados 9 (nove)
menores de 18 (dezoito) anos, desacompanhados de seus
pais e responsáveis, nas dependências de uma casa de
show e entretenimento, denominada [...], na cidade de
Santos Dumont/MG.
Da contestação de f. 12/13, aliada às razões de
apelação (f. 23/26), depreende-se que o proprietário
do estabelecimento comercial não negou tal assertiva, somente atribuiu tal irregularidade ao fato de ser
impossível controlar a entrada de menores portando

Apelação cível. Infração administrativa. Estatuto da Criança
e do Adolescente. Presença de menor em estabelecimento
comercial. Horário impróprio. Desacompanhado de pais ou
responsáveis. Infração aos arts. 149 e 258 do ECA. Multa.
Três salários mínimos. Manutenção. - O proprietário ou
responsável pelo estabelecimento comercial que, dolosa ou
culposamente, não cumpre o seu dever de fiscalização quanto
à presença de menores de 18 anos, em horário impróprio,
desacompanhados de pais ou responsáveis, infringe as proibições contidas nos arts. 149 e 258 do ECA (Apelação Cível
nº 1.0480.10.013801-9/001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª
Câmara Cível, julgamento em 22.11.2011, publicação da
súmula em 20.01.2012).
Estatuto da Criança e do Adolescente. Infração administrativa. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Ingresso e permanência de menor em evento proibido
por ordem judicial. Descumprimento. Infração. Multa. [...] O ingresso e a permanência de menor em evento proibido
por determinação da autoridade judiciária, constitui violação
administrativa de normas de proteção da criança e do adolescente, punível nos termos do art. 249 do ECA (Apelação
Cível nº 1.0480.09.135960-8/001, Rel. Des. Elias Camilo,
3ª Câmara Cível, julgamento em 23.09.2010, publicação da
súmula em 14.10.2010).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e
mantenho a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Sem custas (ECA, art. 141, § 2º).
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES LLEWELLYN MEDINA e BELIZÁRIO DE LACERDA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Execução de título executivo extrajudicial - Cédula
de crédito bancário - Art. 28, § 2º, incisos I e II, da
Lei nº 10.931/04 - Inteligência - Falta de extratos
detalhados da conta-corrente - Liquidez do título
Ementa: Civil e processo civil. Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Nulidade
da execução. Falta de extratos detalhados da conta-corrente. Liquidez do título.
- A cédula de crédito bancário foi instituída por meio
da Medida Provisória nº 2.160-25/2001, e atualmente
regulada pela Lei 10.931/04, não se confunde com o
tradicional “contrato de abertura de crédito em contacorrente”, por meio do qual o banco abre ao cliente até
certo valor, um limite de crédito a ser utilizado por prazo
certo ou indeterminado, podendo ou não ter as mesmas
garantias do contrato de mútuo. A cédula de crédito
bancário (CCB) representa promessa de pagamento em
dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, podendo ser garantida por meio de
garantia real ou pessoal, cedularmente constituída. Logo,
ela constitui título executivo extrajudicial em que poderão
ser pactuados os encargos incidentes sobre a dívida,
aplicando-se a ela a legislação cambial. Tudo isso por
força de expressa disposição da espécie legislativa que
a criou. E, apesar do debate a respeito da liquidez desse
documento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
a eficácia executiva não poderá ser negada às cédulas
de crédito bancário, pois está expressamente outorgada
por lei.
- Dessa forma, a ausência de extratos detalhados da
conta-corrente da empresa executada não retira a
liquidez, certeza ou exigibilidade da cédula de crédito
bancário objeto da presente demanda, tendo em vista,
repita-se, a demonstração do valor exato do título e da
atualização do débito exequendo.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0687.11.006548-3/001 Comarca de Timóteo - Apelante: Sicoob Vale do Aço
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Aço
Ltda. - Apelados: Rosimeire Aparecida Alvarenga, Flávia
Vieira Sá, Meta Iluminação Ltda. e outros - 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 DAR PROVIMENTO AO APELO.
Belo Horizonte, 4 de março de 2015. - Otávio de
Abreu Portes - Relator.
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documentos falsos, devendo esta responsabilidade ser
atribuída aos pais ou responsáveis pelos menores.
Ora, além de o apelante/representado não
ter demonstrado que, de fato, os menores portavam
documentos falsos para adentrarem no evento festivo,
tal justificativa não o exime da responsabilidade que lhe
foi atribuída, por ser o proprietário do estabelecimento
comercial, respondendo inclusive de forma culposa.
Na verdade, para configurar infração prevista
no art. 149, inciso I, do ECA, basta que reste demonstrada a entrada e permanência de menores no estabelecimento comercial de atividade proibida a eles, já que
essa fiscalização é de responsabilidade do proprietário
do estabelecimento.
Em situações como a apresentada, indeclinável a
aplicação das penalidades previstas no art. 258 do ECA,
não havendo qualquer dúvida quanto aos motivos da
imputação ao apelante/requerido.
Nesse sentido, oportunas as jurisprudências desta
Casa Revisora:

Notas taquigráficas
DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - Conheço do
recurso porque regular e tempestivamente aviado, constatados os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.
Cuida-se de recurso de apelação nas f. 106/113,
interposto por Sicoob Vale do Aço Cooperativa de Crédito
de Livre Admissão do Vale do Aço Ltda. contra a r. sentença
nas f. 101/103, que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial (cédula de crédito bancário - modalidade cheque especial) ajuizada contra Meta Iluminação
e Outros, julgou extinta a execução por ausência de título
executivo, ao fundamento, em suma, de que a cédula de
crédito bancário executada não veio acompanhada do
extrato de conta-corrente da empresa executada.
Em suas razões recursais, sustenta a cooperativa exequente, ora apelante, em apertada síntese, que
a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial líquido certo e exigível; que o débito exequendo está
detalhado no extrato bancário na f. 40 e na memória de
cálculo na f. 82.
Contrarrazões nas f. 120/125.
Da existência dos pressupostos processuais
da execução.
Da falta de extrato detalhado da conta-corrente da
parte executada.
Pois bem. A cédula de crédito bancário foi instituída por meio da Medida Provisória nº 2.160-25/2001,
e atualmente regulada pela Lei 10.921/04, não se
confunde com o tradicional “contrato de abertura de
crédito em conta-corrente”, por meio do qual o banco
abre ao cliente até certo valor, um limite de crédito a ser
utilizado por prazo certo ou indeterminado, podendo ou
não ter as mesmas garantias do contrato de mútuo. A
cédula de crédito bancário (CCB) representa promessa
de pagamento em dinheiro decorrente de operação de
crédito de qualquer modalidade, podendo ser garantida
por meio de garantia real ou pessoal, cedularmente constituída. Logo, ela constitui título executivo extrajudicial
em que poderão ser pactuados os encargos incidentes
sobre a dívida, aplicando-se a ela a legislação cambial.
Tudo isso por força de expressa disposição da espécie
legislativa que a criou. E, apesar do debate a respeito da
liquidez deste documento, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a eficácia executiva não poderá ser negada
às cédulas de crédito bancário, pois está expressamente
outorgada por lei.
No caso dos autos, o débito exequendo está devidamente indicado no valor atualizado do crédito concedido à empresa executada através da cédula de crédito
bancário, no demonstrativo de débito à f. 82 e no extrato
simplificado à f. 40.
Dessa forma, o banco exequente instruiu devidamente o feito executivo, conforme determinam os incisos I
e II do § 2º do art. 28 da Lei 10.931/04:
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Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida
e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos
da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.
§ 1º [...]
§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato
da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela
Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por
meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato
emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula
de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos
esses que integrarão a Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro,
preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos,
a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela
de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas
de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data
do cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida
oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em
conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto
à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos
deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente
ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula,
as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite
do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações
da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de
utilização do crédito aberto.
§ 3º [...]

Dessa forma, a ausência de extratos detalhados
da conta-corrente da empresa executada não retira a
liquidez, certeza ou exigibilidade da cédula de crédito
bancário objeto da presente demanda, tendo em vista,
repita-se, a demonstração do valor exato do título e da
atualização do débito exequendo.
Dispositivo.
Com esses fundamentos, dou provimento ao apelo,
para reformar a r. sentença e determinar o normal prosseguimento do feito executivo.
Custas recursais, ao final, pela parte sucumbente.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES WAGNER WILSON FERREIRA e JOSÉ MARCOS
RODRIGUES VIEIRA.
Súmula - DAR PROVIMENTO AO APELO.

...

Execução fiscal - Penhora - Bem imóvel gravado
com ônus real - Usufruto vitalício - Penhora
sobre a nua propriedade - Possibilidade Direito do usufrutuário - Preservação
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora
de bem imóvel gravado com direito real de usufruto vita-

- O usufruto é um direito real de gozo ou desfruto de
coisa alheia, que se destaca da propriedade, ou seja, o
usufrutuário possui a coisa, mas essa coisa não é dele,
podendo, portanto, utilizar-se e desfrutar dela, obter os
seus frutos, tanto monetários como em espécie, mas não
podendo dispor dela.
- Trata-se de um direito real personalíssimo, inalienável,
impenhorável e temporário.
- Ressalte-se que o usufruto é impenhorável, logo, é
possível que a nua propriedade do imóvel gravado com
ônus de usufruto seja penhorada, desde que o direito do
usufrutuário permaneça inalterado, o que torna, no caso
em apreço, possível a constrição vindicada.
Recurso provido em parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0079.
97.008702-3/001 - Comarca de Contagem - Agravante:
Estado de Minas Gerais - Agravados: Tbol Componentes
Automotivos Ltda., Márcio Miguel de Freitas, Rodrigo
Miguel de Freitas - Interessados: Carlos Antônio da
Rocha e outros - Relatora: DES.ª ÂNGELA DE LOURDES
RODRIGUES
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, 24 de fevereiro de 2015. - Ângela
de Lourdes Rodrigues - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Minas Gerais contra a decisão de f. 30-TJ,
proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial, da Fazenda Pública e de Registros Públicos da
Comarca de Contagem, nos autos da execução fiscal
ajuizada em desfavor de Tbol Componentes Automotivos
Ltda. e outros, que indeferiu o pedido de penhora das
cotas-partes do imóvel inscrito sob a matrícula nº 25.541,
pertencentes aos executados Márcio Miguel de Freitas e
Rodrigo Miguel de Freitas, pelo fato de o referido imóvel
estar gravado com usufruto.
Em suas razões de inconformismo, o agravante
alega, em suma, que: nos termos dos arts. 615, II, e
619, ambos do CPC, a penhora de imóvel gravado com
usufruto é perfeitamente possível, com a condição de que
seja respeitado o direito do usufrutuário; o usufruto não

torna impenhorável a nua propriedade, mas a constrição
judicial deve recair apenas sobre a nua propriedade,
preservando-se, assim, o direito do usufrutuário.
Por meio da decisão de f. 46/47-TJ, o presente
recurso foi devidamente recebido e processado no juízo
de admissibilidade.
Contrarrazões apresentadas às f. 50/54-TJ.
É o sucinto relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes seus
pressupostos de admissibilidade.
Inicialmente, de se notar que, por meio das contrarrazões apresentadas às f. 50/54-TJ, os agravados informaram a exclusão do agravado, Sr. Rodrigo Miguel de
Freitas, do polo passivo da lide, em virtude do acolhimento
da exceção de pré-executividade por ele apresentada, por
meio da qual restou reconhecida pela eminente Magistrada primeva a sua ilegitimidade passiva ad causam para
participar da lide (cópia da decisão - f. 58/61-TJ).
Portanto, tendo em vista a exclusão, na instância
de origem, do agravado Rodrigo Miguel de Freitas, do
polo passivo da ação executiva em comento, determino,
por corolário lógico, a sua exclusão do polo passivo do
recurso em apreço.
Passo, pois, à apreciação do mérito do
presente agravo.
Verifica-se que o Estado de Minas Gerais ajuizou
em desfavor da empresa Tbol Componentes Automotivos
Ltda., sucessora da empresa Bolt Peças Automotivas Ltda.,
a presente execução fiscal objetivando a cobrança de
crédito remanescente de parcelamento referente ao não
recolhimento de ICMS relativo aos anos de 1991, 1995 e
1996, no valor de R$193.725,07 (cento e noventa e três
mil setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos).
Citada a empresa executada, ao diligenciar no
sentido de penhorar bens, certificou o senhor oficial de
justiça que se encontrava fechada, o que levou o Estado
de Minas Gerais a requerer a citação dos sócios codevedores, cujos nomes constavam das CDAs que lustram o
feito (f. 16/17-TJ).
Devidamente citados os devedores coobrigados,
requereu o exequente, ora agravante, a penhora de bem
imóvel pertencente aos agravados, nos seguintes termos:
1) Cotas-partes do imóvel inscrito sob a matrícula nº 25541,
pertencentes aos executados Márcio Miguel de Freitas e
Rodrigo Miguel de Freitas, registrado no 3º Cartório de
Registro de Imóveis da cidade de Belo Horizonte, mediante
lavratura, no bojo destes autos, do termo de penhora, intimando-se, em seguida, os executados.

Logo em seguida, sobreveio a decisão ora fustigada, por meio da qual a douta Juíza da causa indeferiu
o pedido de penhora das cotas-partes do imóvel inscrito
sob a matrícula nº 25.541, porque o referido imóvel se
encontra gravado com direito real de usufruto vitalício à
Sr.ª Dilma Miguel da Silva (f. 27-TJ), o que ensejou a interposição do presente recurso.
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lício. Possibilidade de penhora quanto à nua propriedade.
Preservação dos direitos do usufrutuário. Recurso parcialmente provido.

Conforme se verifica, cinge-se o cerne da questão
submetida a esta instância revisora a aferir a possibilidade de se penhorar imóvel pertencente a executado, que
já esteja gravado em sua matrícula com direito real de
usufruto vitalício a terceira pessoa.
Ora, como cediço, o usufruto é um direito real
de gozo ou desfruto de coisa alheia, destacando-se da
propriedade. Em outras palavras, o usufrutuário possui a
coisa, mas essa coisa não é dele, isto é, tem a sua posse,
mas não a sua propriedade. Portanto, pode utilizar-se e
desfrutar da coisa, obter os seus frutos, tanto monetários
como em espécie, mas não é o dono da coisa, portanto,
não pode dispor dela.
O usufruto é um direito personalíssimo, inalienável,
impenhorável e temporário.
Contudo, conforme se verifica, na espécie, o pedido
de penhora realizado pelo Estado recai sobre a nua
propriedade do imóvel, e não sobre o usufruto, pelo que
o direito do usufrutuário permanece inalterado, tornando
possível a constrição vindicada.
Este col. Tribunal de Justiça, por vezes, já decidiu
pela possibilidade da penhora de imóvel gravado com
usufruto, desde que observado o direito do usufrutuário,
in verbis:
Embargos de terceiro. Execução fiscal. Penhora. Imóvel
gravado com usufruto. Dívida do nu-proprietário. Possibilidade de penhora, resguardado o direito do usufrutuário.
Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Segundo
recurso parcialmente provido. Prejudicado o primeiro recurso.
- A penhora de imóvel gravado com usufruto afigura-se plenamente possível, desde que seja observado o direito do usufrutuário. Assim, a constrição deve recair somente sobre a fração
da nua propriedade, subsistindo integralmente o usufruto,
que deve ser respeitado. - Diante da procedência parcial
dos pedidos da embargante, revelando existir vencedor e
vencido ao mesmo tempo, os honorários devem ser recíproca
e proporcionalmente distribuídos e compensados, na medida
da derrota de cada parte, conforme dispõe o caput do art. 21
do CPC e o entendimento consolidado na Súmula nº 306 do
colendo Superior Tribunal de Justiça (TJMG - Apelação Cível
nº 1.0525.10.003966-4/002, Rel. Des. Edilson Fernandes,
6ª Câmara Cível, j. em 06.11.2012, p. em 19.11.2012).
Processo civil. Embargos de terceiro. Usufruto. Penhora sobre
a nua propriedade. Improcedência do pedido de desconstituição da penhora. Ausência de turbação ou esbulho à posse
do usufrutuário. Litigância de má-fé não configurada. 1. Os
embargos de terceiro se prestam a resguardar os direitos
de proprietário ou possuidor que injustamente se veja na
iminência de ser despojado de seus bens em virtude de ordem
judicial emanada em processo no qual não tenha sido parte.
2. O usufruto é direito real sobre coisa alheia, logo, havendo
penhora sobre bem gravado com o ônus do usufruto, o
usufrutuário continuará, a despeito do ato de constrição judicial, a fruir as utilidades e frutos da coisa, enquanto separado
da propriedade. 3. Como no caso dos autos, se a penhora
recair apenas sobre a nua propriedade, restando incólume
o direito de usufruto da embargante, impõe-se a improcedência do pedido inicial formulado em sede de embargos de
terceiro para que a constrição judicial seja desconstituída,
pois não há turbação nem esbulho na posse do usufrutuário,
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sendo que eventual adquirente da nua propriedade penhorada deverá respeitar o ônus real que recai sobre o imóvel. 4.
A litigância de má-fé exige prova inequívoca de seu elemento
subjetivo, sob pena de se configurar em óbice indireto ao
acesso ao Judiciário e afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0521.12.019148-6/001, Rel.
Des. Otávio Portes, 16ª Câmara Cível, j. em 21.08.2014, p.
em 1º.09.2014).
Apelação cível. Embargos de terceiros. Penhora sobre fração
ideal da nua propriedade. Possibilidade. Turbação ou esbulho
não caracterizado. Bem de família. Status não atingido pela
constrição ou hasta pública. Prevalência do direito real.
Recurso improvido. - A constrição judicial sobre fração ideal
da nua propriedade de imóvel gravado por usufruto vitalício
não caracteriza esbulho ou turbação da posse dos usufrutuários, porquanto preservado o direito real ainda que o bem
seja arrematado em hasta pública. - A constrição, ademais,
não atinge a situação fático-jurídica que a proteção da Lei
8.009/90 busca alcançar, restando o status de bem de família
preservado (TJMG - Apelação Cível nº 1.0428.05.0012056/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. em
10.11.2011, p. em 29.11.2011).

Por conseguinte, restando garantido à usufrutuária
o direito de exercer o usufruto do imóvel em questão, de
modo vitalício, é possível a realização da constrição judicial apenas no tocante à nua propriedade referente à
cota-parte do agravado Márcio Miguel de Freitas.
Conclusão.
Assim, diante do exposto, acolho a preliminar de
ilegitimidade passiva do agravado Rodrigo Miguel de
Freitas e determino a sua exclusão do recurso em questão,
e dou parcial provimento ao recurso para, reformando a
decisão recorrida, determinar a constrição judicial sobre
as cotas-partes da nua propriedade do imóvel inscrito sob
a matrícula nº 25.541, pertencentes ao executado Márcio
Miguel de Freitas, preservado o direito de usufruto vitalício da Sr.ª Dilma Miguel da Silva, o que deve constar
do termo.
Custas recursais, à razão de cinquenta por cento
para cada uma das partes, observada a isenção legal
do Estado.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES AUDEBERT DELAGE e EDILSON FERNANDES.
Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

...

Plano de saúde - Morte do
titular - Dependente - Exclusão de cobertura Ato unilateral - Lei 9.656/98 - Código de Defesa
do Consumidor - Aplicabilidade
Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Restabelecimento de plano de saúde. Falecimento do usuário prin-

- Ao plano de saúde discutido nos autos deve ser aplicada a regulamentação específica consistente na Lei
nº 9.656/98, em conjunto com as regras do CDC, de
modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê
de forma mais favorável ao consumidor.
- O cancelamento unilateral do plano de saúde de
usuário deve ser tido por abusivo e ilícito, por afrontar os
princípios da dignidade da pessoa humana e proteção ao
consumidor, mormente nos casos em que o próprio regulamento que abarca a relação assistencial dispõe acerca
da possibilidade de permanência do dependente no caso
de morte do usuário principal.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.012425-4/002
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Elisabete
Cardoso Nunes - Apelado: Banco Itaú S.A. - Litisconsorte:
Fundação Saúde Itaú - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Arnaldo
Maciel - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de apelação
interposta por Elisabete Cardoso Nunes contra a sentença
de f. 184/187, proferida pelo MM. Juiz Armando Ghedini
Neto, que julgou improcedentes os pedidos da ação ordinária ajuizada contra Banco Itaú S.A., ao fundamento de
que a autora foi excluída do plano quando perdeu sua
condição de dependente, inexistindo razão para ensejar
o seu restabelecimento, condenando a mesma ao pagamento das custas e dos honorários, fixados em 10% do
valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em
razão de a autora estar litigando sob o pálio da gratuidade de justiça.
Nas razões recursais de f. 189/196, afirma a recorrente que a sentença objurgada não merece prosperar,
na medida em que, havendo a aplicação da legislação
consumerista no caso em análise, resta certo é que deve
ser reconhecida a proteção contratual da qual faz jus a
parte vulnerável nas relações de consumo, assinalando a
patente necessidade de reconhecimento de seu direito de
permanecer como dependente do plano de saúde, visto
que sua pretensão abarca, inclusive, permanecer arcando
com o ônus da cobertura do mencionado seguro, razão

pela qual a reforma da decisão de primeiro grau é medida
que se impõe.
Não há preparo, pois a parte litiga sob os benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo o recurso
recebido à f. 198.
Intimado, ofertou o apelado as contrarrazões de
f. 199/207, afirmando que a decisão de 1º grau não
comporta qualquer reparo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal à análise da r.
sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os
pedidos da ação ordinária consubstanciados no reconhecimento da ilegalidade do ato unilateral de cancelamento do plano de saúde do qual fazia parte, bem
como do restabelecimento de sua condição de dependente no mesmo.
Data venia, hei por bem discordar de tal entendimento, dando razão à recorrente, pelos fundamentos que
passo a expor.
Em princípio, há que se registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes acima apontadas trata
de clara relação de consumo, em que a parte apelada
figura como prestadora de serviços e a apelante como
consumidora, e relação esta à qual são, portanto,
plenamente aplicáveis as regras do Código de Defesa
do Consumidor.
Assim sendo, no que concerne à aplicação da Lei
nº 9.656/98, não se nega que o plano de saúde em
questão foi contratado antes da sua vigência; todavia,
o contrato de plano de saúde é de trato sucessivo e,
portanto, prorroga-se no tempo, tendo na hipótese ora em
análise sido atingido pelas regras do CDC e também da
Lei 9.656/98, a qual, inclusive, em seu art. 35-G, dispõe
expressamente sobre a aplicabilidade daquele diploma
legal, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos para o consumidor.
Dessa forma, à contratação de plano de saúde
discutida nos autos deve ser aplicada a regulamentação
específica consistente na Lei nº 9.656/98, em conjunto
com as regras do CDC, de modo que a interpretação
das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável
ao consumidor.
Dito isso e da detida análise dos autos, verifico que
a pretensão da apelante merece guarida, porquanto se
verifica que, após a efetivação do seu divórcio com o Sr.
T.T.N. no ano de 1996, restou acordado judicialmente
que o mesmo deveria manter a autora como beneficiária
do plano de saúde do qual faziam parte.
Pois bem, a despeito de este Relator reconhecer que
o referido acordo judicial apenas deve gerar efeito entre
as partes que o convencionaram, observa-se que, in casu,
a seguradora permaneceu reconhecendo a condição de
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cipal. Exclusão da cobertura de dependente. Impossibilidade.

dependente da apelante até mesmo após a homologação
de seu divórcio, razão pela qual tenho que tal situação a
consolidou na condição de usuária, visto o longo lapso
temporal abarcado por tal situação (1996 até 2009),
antes da superveniência da morte do usuário principal.
Nesse diapasão, tenho que é cogente a aplicabilidade do art. 24 (f. 33), relativo ao regulamento de saúde
do plano em análise, o qual dispõe que, em caso de morte
do usuário titular, os dependentes poderão permanecer
vinculados ao plano de saúde, desde que assumam o
pagamento integral das contribuições pecuniárias, exatamente como ocorre no caso dos autos, já que a apelante
em momento algum visa desincumbir-se de tal ônus.
Assim sendo, fato é que tal situação não acarretará qualquer prejuízo à apelante, na medida em que a
autora não busca a isenção das taxas relativas à cobertura do plano ora em análise, conforme salientado, visto
que esta pretende permanecer adimplindo com os valores
que já eram pagos a tal título, razão pela qual resta ainda
mais razoável a prudente determinação de seu restabelecimento como segurada.
Por oportuno:
Rescisão de contrato. Plano de saúde. Exclusão do associado.
Ausência de prévia notificação. Dano moral. Quantum. Constitui ato ilícito indenizável o cancelamento do plano de
saúde sem o prévio aviso ao associado, por ocorrer exposição do consumidor a constrangimentos. A fixação do
quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa
cometida ao juiz, devendo seu arbitramento operar-se com
razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor
e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso
(Apelação Cível nº 1.0024.11.106881-3/001 - Comarca
de Belo Horizonte - Apelante: Natalia Lourenço de Gouveia
Ferreira - Apelados: Cooperativa Metropolitana de Habitação
Popular de Belo Horizonte e outro, Turim Minas Administradora e Corretora de Seguros de Vida Ltda., Casa de Saúde
São Bernardo Ltda. - Rel.ª Des.ª Evangelina Castilho Duarte).

Ante todo o exposto, dou provimento ao recurso e
reformo a sentença primeva, para julgar procedente a
ação e condenar os requeridos a restabelecer a cobertura
do plano de saúde a que faz jus a autora.
Condeno ambos os réus ao pagamento das custas
e despesas de ambas as instâncias, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, com
supedâneo no art. 20 do CPC, no importe de R$1.500,00
(mil e quinhentos reais).
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JOÃO CANCIO e ROBERTO SOARES DE
VASCONCELLOS PAES.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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Rescisão do contrato - Financiamento de
veículo - Intermediação do negócio - Ato
ilícito praticado por preposto - Revendedora
credenciada - Apropriação indevida do valor
financiado - Não pagamento ao proprietário do
automóvel - Ilegitimidade passiva da financeira Não ocorrência - Relação de consumo - Culpa
in eligendo - Responsabilidade solidária Devolução das parcelas pagas - Indenização
por danos morais - Cabimento - Critério de
fixação - Razoabilidade e proporcionalidade
Ementa: Apelação cível. Rescisão de contrato de financiamento. Preliminar. Ilegitimidade passiva da financeira.
Rejeição. Relação de consumo. Valor financiado não
repassado para o proprietário do veículo. Responsabilidade solidária da instituição financeira. Danos morais
configurados. Quantum indenizatório. Arbitramento.
Razoabilidade e proporcionalidade.
- Pretendendo o autor/apelado a rescisão do contrato de
financiamento, a ação necessariamente deve ser dirigida
à instituição financeira com quem foi firmado o contrato
de financiamento.
- Restando comprovado nos autos que o preposto/representante eleito pela instituição financeira para intermediar o negócio jurídico com o consumidor final se apropriou indevidamente do valor financiado, obrigando-o a
contrair novo empréstimo para quitar a dívida, de rigor a
rescisão do contrato de financiamento.
- A instituição financeira responde solidariamente com o
preposto por ela eleito por ato ilícito praticado em detrimento do consumidor final.
- A indenização por dano moral deve ser arbitrada
segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com
moderação, observando-se as peculiaridades do caso
concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a
atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição
dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento
sem causa da vítima.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.10.010066-1/001 Comarca de Montes Claros - Apelante: BV Financeira S.A.
Crédito, Financiamento e Investimento - Apelado: Roberto
Teixeira Almeida - Interessados: Onofre Gomes Versiani
Neto, Realize Comércio de Veículos 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

Notas taquigráficas
DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - Trata-se
de recurso de apelação interposto por BV Financeira
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento nos autos da
“ação de rescisão contratual c/c pedido de consignação
em pagamento e pedido de perdas e danos” ajuizada
por Roberto Teixeira Almeida em face dela, apelante, e
de Onofre Gomes Versiani Neto e Realize Comércio de
Veículos Ltda., tendo em vista a sentença de f. 276/280,
que julgou procedente o pedido inicial para declarar
rescindido o contrato de financiamento sob discussão,
determinando a devolução do valor das mensalidades quitadas, devidamente corrigido pelos índices da
CGJEMG e juros de mora de 1% ao mês, a partir de
cada vencimento; condenou solidariamente os requeridos
a pagar indenização ao autor, a título de danos morais,
no valor de R$13.000,00, corrigido monetariamente
pelos índices da CGJEMG, acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a partir da prolação da sentença; condenou
ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
15% do valor da condenação.
Em suas razões recursais de f. 288/298, a financeira apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam, alegando que não participou da relação de
compra e venda do veículo, tendo apenas concedido ao
autor financiamento bancário a fim de possibilitar a aquisição do bem.
No mérito, afirma não ter praticado qualquer
ato ilícito e que não há nexo de causalidade entre sua
conduta e os danos supostamente sofridos pelo autor/
apelado, uma vez que todos os dissabores narrados na
inicial foram originados pela conduta da revendedora do
veículo, a ré Realize Comércio de Veículos Ltda.
Alega que o contrato de financiamento não se
confunde com o contrato de compra e venda, salientando
que eventual presença de vícios no bem, ou sua perda
para terceiros, não tem o condão de invalidar o contrato
de financiamento.
Assevera que, in casu, não há falar em dano moral,
tendo em vista que os fatos narrados na peça de ingresso
não passam de meros dissabores, que não se prestam
para caracterizar a ofensa moral cuja reparação é pretendida pelo autor/apelado.
Sucessivamente,
pede
a
redução
do
quantum indenizatório.
Preparo regular à f. 299.
Contrarrazões às f. 307/317.
É o relatório.

Conheço do recurso.
Infere-se dos autos que o autor/apelado ingressou
com a presente “ação de rescisão contratual c/c pedido
de consignação em pagamento e pedido de perdas e
danos” em face de BV Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, Onofre Gomes Versiani e
Realize Comércio de Veículos Ltda., alegando que
adquiriu o veículo Volkswagen/Polo 1.6, ano 2003, placa
HAT-3211, de propriedade de Iuri Fonseca Ferreira, pelo
valor total de R$26.000,00, aduzindo que desse valor
pagou R$13.000,00 à vista, diretamente ao vendedor, e
os outros R$13.000,00 seriam pagos através de financiamento contraído com a ré BV Financeira, ora apelante; diz
que, apesar de não ter intermediado a compra e venda,
teve de se valer da ré Realize Comércio de Veículo Ltda.,
revendedora credenciada da BV Financeira, para efetivar
o financiamento, e que o valor financiado seria liberado
em nome daquela revendedora, cujo representante é o
réu Onofre Gomes Versiani Neto.
Assevera que, no entanto, o segundo requerido se apropriou do valor do financiamento, deixando
de repassá-lo para o vendedor (Iuri Fonseca Ferreira,
proprietário do veículo), aduzindo que, ao procurá-lo
para resolver o problema, ele emitiu um cheque nominal
ao vendedor, no valor de R$13.433,00, porém, referido
cheque não foi compensado por insuficiência de fundos.
Alega que, em face disso, contraiu outro empréstimo junto ao Banco do Brasil para quitar a dívida existente com o proprietário do veículo e que, após nova
negociação com o representante da revendedora, este se
comprometeu a pagar esse último empréstimo contraído
com o Banco do Brasil, porém, mais uma vez, não honrou
totalmente com o prometido, tendo quitado, apenas, o
valor de R$4.039,00.
Os réus Onofre Gomes Versiani Neto e Realize
Comércio de Veículos Ltda. concordaram com as pretensões do apelado, conforme petição de f. 104, ao passo
que a apelante a elas se contrapôs integralmente.
O autor pediu, em sede de antecipação de tutela,
para depositar em juízo as parcelas vincendas do contrato
de financiamento celebrado com a ré BV Financeira,
sendo seu pedido deferido pela decisão de f. 43.
Houve por bem o MM. Juiz afastar a alegada
ilegitimidade passiva da instituição financeira e julgar
procedente o pedido inicial, declarando rescindido o
contrato, determinando a devolução do valor das mensalidades quitadas, devidamente corrigidas pelos índices da
CGJEMG, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
partir de cada vencimento, e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$13.000,00.
Preliminar.
Ilegitimidade passiva.
A financeira apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, afirmando que não participou da relação de compra e venda do veículo, tendo
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conformidade da ata dos julgamentos em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de de 2015. - José de
Carvalho Barbosa - Relator.

apenas concedido ao autor financiamento bancário a
fim de possibilitar a aquisição do bem, também destacando que todos os dissabores narrados na inicial foram
originados pela conduta da revendedora do veículo, a ré
Realize Comércio de Veículos Ltda.
Sem razão, contudo.
É que, pretendendo o autor/apelado a rescisão do
contrato de financiamento, a ação necessariamente deve
ser dirigida à instituição financeira com quem foi firmado
o mesmo contrato de financiamento.
As causas para a rescisão do contrato de financiamento, essas, sim, invocadas pela apelante para defender
a sua ilegitimidade passiva, dizem respeito ao mérito da
própria demanda e nessa seara devem ser tratadas.
Assim, rejeito a preliminar.
Mérito.
No mérito, também não assiste razão à apelante.
Não há dúvida de que existem relações jurídicas
distintas in casu, quais sejam: a relação de compra e
venda entre o autor e Iuri Fonseca Ferreira; o contrato de
financiamento celebrado entre o autor e a BV Financeira,
ora apelante, que foi intermediado pela Realize Comércio
de Veículos Ltda.; e a relação entre a apelante e a Realize
Comércio de Veículo Ltda., empresa eleita pela instituição
financeira para intermediar seus produtos e serviços junto
ao consumidor final.
A par disso, e analisando-se as provas dos autos,
conclui-se que a apelante, de fato, realizou o pagamento
dos R$13.000,00 à Realize Comércio de Veículos Ltda.,
que, no entanto, não repassou tal valor para o vendedor
do veículo, Iuri Fonseca Ferreira.
Logo, e em que pese ter cumprido a sua parte na
avença, a apelante ainda assim responde pelos atos da
preposta por ela eleita para intermediar a comercialização de seus produtos e serviços financeiros, na forma
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
De fato, como consta expressamente do contrato
(item 9 e cláusula 13.1), a revendedora Realize Comércio
de Veículos Ltda. atuou em nome da financeira apelante,
que deveria ter cuidado para que o valor do financiamento fosse repassado ao vendedor do veículo, atingindo, assim, a finalidade do contrato.
A execução do objeto do financiamento somente
estaria completa quando o valor liberado fosse revertido
em prol do vendedor pela Realize, o que não ocorreu,
obrigando o autor/apelado a contrair um segundo financiamento para quitar o valor remanescente do preço.
O ato ilícito, portanto, foi praticado pela Realize
Comércio de Veículos Ltda., que, voluntariamente, reteve
o valor devido ao vendedor do veículo e, com isso, impôs
ao autor/apelado um ônus maior do que o devido, qual
seja pagar duas vezes pelo mesmo valor.
Com efeito, em virtude da indevida retenção dos
R$13.000,00 pela Realize Comércio de Veículos Ltda., o
autor/apelado não só continuou honrando as parcelas do
financiamento como, também, assumiu a obrigação de
pagar por um segundo empréstimo, contraído junto ao
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Banco do Brasil S.A. para a quitação de sua dívida existente com o proprietário do veículo.
Além de a relação de consumo impor aos fornecedores uma responsabilidade objetiva e solidária, independentemente de culpa, pode-se admitir que a financeira apelante responde ainda por culpa in eligendo, por
ter escolhido mal quem a representa perante o consumidor final.
Nesse contexto, de rigor a rescisão do contrato de
financiamento, com a devolução das parcelas pagas, sob
pena de sujeitar o consumidor a um ônus indevido, excessivo, decorrente da atuação ilícita dos próprios fornecedores do produto/serviço adquirido, pelo que correta a r.
sentença nesse ponto.
Com relação aos danos morais, em que pesem os
argumentos expendidos pela parte apelante, entendo,
assim como o Julgador de primeiro grau, que restaram
devidamente configurados.
Segundo Sérgio Cavalieri Filho o “dano moral, à luz
da Constituição vigente, nada mais é do que agressão à
dignidade humana” e explica:
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar. Mero aborrecimento, dissabor, 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 os amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. [...] (Programa de
responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).

Assim, constitui dano moral o prejuízo decorrente
da “agressão à dignidade humana”, que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa,
e se diferencia daquelas situações que causam meros
aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas
porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível
de ressarcimento.
De fato, para que haja a compensação, a título
de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser
capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual,
impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma
a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.
No caso dos autos, restou comprovado que o autor
não honrou seu compromisso para com o proprietário
do veículo por culpa da parte ré, sendo certo que ele,
por diversas vezes, tentou resolver o problema amigavelmente, diretamente com os requeridos, tendo, inclusive,
sofrido o constrangimento de entregar para o mesmo
proprietário do veículo cheques que lhe foram repassados pelo representante da revendedora para quitar

Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização,
mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve
o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser
fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível,
e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também,
que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável
deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo
que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa
proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu
prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da
conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador
do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 105).

Também nesse sentido a jurisprudência:
Não há critérios determinados e fixos para a quantificação do
dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto
(RSTJ 140/371).
Critérios de quantificação da indenização que devem atender
a determinados balizamentos, que obedeçam ao padrão
social e cultural do ofendido, à extensão da lesão do seu
direito, ao grau de intensidade do sofrimento enfrentado, às
condições pessoais do devedor, ao grau de suportabilidade
do encargo pelo último, sem descurar do caráter reparatório,
sempre com a preponderância do bom senso e da razoabilidade do encargo (Ajuris 76/608).
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico

dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida (RSTJ
112/216 e STJ-RF 355/201)
A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima (STJ - 3ª Turma, REsp 831.584-AgRg-EDcl,
Min. Gomes de Barros, j. em 24.08.2006, DJU de
11.09.2006). (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto
F.; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar.Código Civil e legislação
civil em vigor. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109).

In casu, entendo que o valor fixado em primeiro grau
- R$ 13.000,00 - se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente tanto para reparar a dor moral sofrida pelo autor
quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da
condenação, não vislumbrando, assim, motivos para
sua redução.
Por todo o exposto, nego provimento à apelação.
Custas recursais, na forma da lei.
DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Acompanho
o douto Relator para rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.
Quanto ao valor indenizatório, observamos que
deve ser fixado com moderação, sendo suficiente para
reparar o dano causado, sem caracterizar enriquecimento indevido do ofendido e, consequentemente, empobrecimento do ofensor. A propósito, dispõe o art. 944,
caput, do Código Civil: “A indenização mede-se pela
extensão do dano”.
Com base nessas circunstâncias, é razoável o valor,
de R$13.000,00 (treze mil reais).
DES. ALBERTO HENRIQUE - De acordo com
o Relator.
Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO À APELAÇÃO.

...

Direito da criança e do
adolescente - Lesão ou ameaça de lesão Ausência de provas - Procedimento para aplicação
de medida protetiva - Instauração com base em
denúncia anônima - Impossibilidade - Vedação ao
anonimato - Ministério Público - Competência Investigação prévia para apuração da plausibilidade
das alegações - Inexistência - Petição inicial Indeferimento de plano - Apelação - Negativa de
seguimento - Art. 557 do CPC - Aplicabilidade Agravo - Recurso não provido
Ementa: Agravo em apelação cível. Art. 557 do CPC.
Procedimento para aplicação de medida protetiva. InstauJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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a dívida, que, no entanto, foram devolvidos por insuficiência de fundos.
Induvidoso, portanto, que seu nome e sua reputação foram maculados com o temporário e compulsório inadimplemento do contrato de compra e venda
do veículo.
Nesse caso, entendo que essas perturbações sofridas
pelo autor justificam a reparação pretendida a título de
danos morais, não podendo tais perturbações ser consideradas como fato corriqueiro ou mero aborrecimento.
Com relação à insurgência contra o quantum fixado
a título de indenização por danos morais, tenho que
também desmerece reparo a sentença.
É cediço que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição
valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o
prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação,
observando-se as peculiaridades do caso concreto e os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de
modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua
em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo-pedagógico.
A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

ração com base, exclusivamente, em denúncia anônima.
Impossibilidade. Vedação ao anonimato. Necessidade
de o Parquet proceder a diligências prévias. Recurso
não provido.
- Quando a ciência da lesão ou ameaça de lesão aos
direitos da criança e do adolescente advier de denúncia
anônima, deve o Ministério Público adotar as cautelas
necessárias à apuração preliminar da materialidade do
fato e da autoria, de forma a reunir elementos concretos
de convicção, evitando a instauração de procedimentos
acusatórios temerários. Não sem razão, o art. 201 do
Estatuto da Criança e do Adolescente confere ao Parquet
competências investigatórias, inclusive mediante o suporte
do Conselho Tutelar e de autoridades policiais.
- A atuação cautelosa por parte dos órgãos públicos
decorre da vedação ao anonimato consagrada no art. 5º,
IV, do Texto Constitucional (“é livre a manifestação do
pensamento, sendo vedado o anonimato”), a qual visa
a impedir que o indivíduo se valha do desconhecimento
de sua identidade unicamente com vistas a prejudicar
terceiros, inclusive por meio da utilização da máquina
administrativa/judicial.
- Mostra-se correta a sentença que indefere de plano a
petição inicial, porquanto se observa que o pedido de
aplicação de medidas protetivas se funda unicamente
na transcrição de denúncia anônima realizada para o
“Disque Direitos Humanos”, não tendo o Parquet adotado
qualquer procedimento investigatório prévio com vistas a
apurar a plausibilidade das alegações.
- Embora o juízo da infância e da juventude muitas vezes
exerça atribuições de natureza administrativa (principalmente mediante a edição de portarias), tal fato não lhe
confere o dever de atuar como órgão auxiliar do Ministério Público Estadual, por meio da realização de investigações que a este competem.
Recurso desprovido.
AGRAVO INTERNO CÍVEL Nº 1.0439.14.0145608/002 - Comarca de Muriaé - Agravante: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Agravados: L.H., L. Interessadas: L.V., L.J. - 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, 12 de fevereiro de 2015. - Teresa
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora.
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Notas taquigráficas
DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO Cuida-se de agravo interposto pela Procuradoria-Geral
de Justiça do Estado de Minas Gerais contra a decisão
monocrática de f. 29/31, proferida por esta Relatora, que,
nos autos de “procedimento para aplicação de medida
protetiva”, negou seguimento ao recurso de apelação,
na forma do art. 557 do CPC, porque contrário à jurisprudência do STF, adotado de forma majoritária por este
eg. TJMG.
Em suas razões recursais de f. 35/38, o Parquet
sustenta que: a) a decisão não se coaduna com os
primados protetivos esculpidos pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, mostrando-se não apenas contrário à
garantia de absoluta prioridade do direito à saúde, à vida
e à dignidade, como também ao acesso irrestrito ao Judiciário por qualquer de seus órgãos; b) o acionamento
do Poder Judiciário não pode ser condicionado à prévia
instauração de procedimento administrativo pelo Órgão
Ministerial ou pelos Conselhos Tutelares; c) a apuração
detalhada dos fatos denunciados deve ocorrer na via judicial, sob o crivo do contraditório; d) nos termos dos arts.
101 e 153 da Lei 8.069/90, cabe ao Juízo da Infância
e Juventude instaurar o procedimento administrativo
com o intuito de averiguar a situação de risco em que se
encontra o infante, mormente mediante a realização de
estudo social.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Feito o necessário resumo do caso, em que pese
aos judiciosos argumentos tecidos pelo Órgão Ministerial, não vejo razões para reconsiderar a decisão que
negou seguimento ao apelo, por entender que a extinção
prematura do feito, tal como determinada em primeira
instância, atende aos preceitos legais e, principalmente,
constitucionais aplicáveis à espécie.
A propósito, cumpre transcrever os excertos pertinentes da decisão vergastada:
[...] cumpre destacar inicialmente ser dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão (art. 227, caput, da CR/88).
Registre-se que, quando quaisquer desses direitos sofrerem
lesão ou ameaça de lesão por conduta (ação ou omissão) do
Estado, dos pais ou responsáveis ou até mesmo do próprio
infante, abre-se a possibilidade de o Ministério Público Estadual, com base em sua atribuição constitucional de defender
os direitos individuais indisponíveis, instaurar procedimento
no Poder Judiciário, com vistas à aplicação das medidas
protetivas elencadas no art. 101 da Lei 8.069/90.
A respeito de tal procedimento, leciona Patrícia Silveira Tavares:

VII - instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial, para
apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à
infância e à juventude;’.
O raciocínio em questão, há muito adotado pelo Supremo
Tribunal Federal no âmbito penal (2ª T., HC 105484/MT, Rel.ª
Min.ª Cármen Lúcia, j. em 12.03.2013; 2ª T., HC 99490/
SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 23.11.2010; 1ª T., HC
98.345/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min.
Dias Toffoli, j. em 16.06.2010), deve ser aplicado também
nas demais áreas do direito (STF, RMS 29198/DF, Rel.ª Min.ª
Cármen Lúcia), tal como a seara da infância e da juventude.
Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência deste eg. TJMG:
‘Apelação cível. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
Denúncia anônima. Ausência de mínimo lastro probatório.
Recurso ao qual se nega provimento. - Em consonância
com o art. 136 do ECA, são atribuições do Conselho Tutelar
atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos
artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101,
I, a VII’ (TJMG, AC nº 1.0439.14.006143-3/001, Rel. Des.
Marcelo Rodrigues, j. em 02.09.2014).
‘Direito do menor. Direito processual civil. Apelação. Medida
protetiva. Denúncia. Procedimento verificatório. Impossibilidade. Pedido que deve ser instruído com prova inequívoca
da violação do direito do menor. Extinção do processo, sem
resolução do mérito. - Nos termos do art. 98 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, o pressuposto para o manejo da
medida protetiva é a existência de prova inequívoca de que o
menor está sob risco, sendo certo que a apuração de violação
de direito do menor deve ser realizada administrativamente,
pelos órgãos auxiliares mencionados no art. 151 do mesmo
Estatuto’ (TJMG, AC nº 1.0439.13.014262-3/001, Rel. Des.
Moreira Diniz, j. em 13.03.2014).
Nesse mesmo sentido já me manifestei quando do julgamento do Agravo nº 1.0439.14.009559-7/002, julgado em
25.09.2014:
‘Agravo regimental. Apelação cível. Procedimento para aplicação de medida protetiva. Extinção. Improcedência manifesta do recurso. Decisão mantida. - Deve ser mantida a
decisão monocrática que negou seguimento ao apelo, por
manifesta improcedência, com fulcro no art. 557 do CPC,
inexistindo elementos aptos a amparar o procedimento para
aplicação de medida protetiva intentado pelo Parquet’ (TJMG,
8ª CaCiv, Agravo nº 1.0439.14.009559-7/002, Rel.ª Des.ª
Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. em 25.09.2014).
No caso concreto, portanto, mostra-se correta a sentença ao
indeferir de plano a petição inicial, porquanto se observa que
o pedido de aplicação de medidas protetivas funda-se unicamente na transcrição de denúncia anônima realizada para o
‘Disque Direitos Humanos’ (f. 06/07), não tendo o Parquet
adotado qualquer procedimento investigatório prévio com
vistas a apurar a plausibilidade das alegações.
Registre-se, por fim, que, embora o juízo da infância e da
juventude muitas vezes exerça atribuições de natureza administrativa (principalmente mediante a edição de portarias), tal
fato não lhe confere o deve de atuar como órgão auxiliar do
Ministério Público Estadual, por meio da realização de investigações que a este competem.
Pelo exposto, nego seguimento ao recurso, na forma do
art. 557 do CPC, porque contrário à jurisprudência do STF,
adotada de forma majoritária por este eg. TJMG.

Pelo exposto, nego provimento
mantendo a decisão de f. 29/31.
Sem custas.

ao

recurso,
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‘O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou, no
Capítulo referente às medidas específicas de proteção, qualquer norma procedimental. [...]
Questão que, no entanto, deve ser colocada, para fins de
reflexão, está em saber a viabilidade da instauração, por
iniciativa do Ministério Público, de procedimento de jurisdição voluntária, geralmente intitulado de ‘pedido de providências’ ou ‘pedido de aplicação de medida protetiva’, destinado a atribuir, ao Poder Judiciário, a responsabilidade pela
aplicação de medidas protetivas a determinada criança ou
adolescente, em substituição ao Conselho Tutelar.
Não restam dúvidas de que tal procedimento é plenamente
cabível quando ainda não instalado o Conselho Tutelar, por
força da norma de transição constante do art. 262 do ECA;
a polêmica, em verdade, surge nas hipóteses em que este
órgão se mostra inoperante - ou até mesmo incompetente no exercício de suas atribuições. [...]
A interpretação sistemática da lei demonstra que sempre
que o Conselho Tutelar não atua da forma desejada ou não
consegue atingir, na prática, os fins para os quais foi criado,
haverá outra possibilidade de atuação ministerial diversa
e, invariavelmente, mais eficaz do que a mera instauração
de ‘pedido de providências’ ou de ‘pedido de aplicação de
medida protetiva’; daí por que finaliza-se a presente nota
concluindo que, embora seja prática recorrente em determinadas localidades, a instauração destes procedimentos não
é recomendável e, caso ocorra, deve ser seguida de outras
ações complementares, especialmente aquelas destinadas
a que o Conselho Tutelar se aproprie de suas funções, sob
pena de serem os operadores da lei surpreendidos, no futuro,
com a mesma sensação, de inoperância - ou de impotência
- que ensejou tal ‘pedido de socorro’ imediato ao Poder Judiciário (Curso de direito da criança e do adolescente, aspectos
teóricos e práticos. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
p. 494/495).
Esclareça-se, contudo, que, quando a ciência da lesão ou
ameaça de lesão aos direitos da criança e do adolescente
advier de denúncia anônima, deve o Ministério Público adotar
as cautelas necessárias à apuração preliminar da materialidade do fato e da autoria, de forma a reunir elementos
concretos de convicção, evitando a instauração de procedimentos acusatórios temerários.
Esta atuação cautelosa por parte dos órgãos públicos decorre
da vedação ao anonimato consagrada no art. 5º, IV, do Texto
Constitucional (‘é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato’), a qual visa a impedir que o indivíduo
valha-se do desconhecimento de sua identidade unicamente
com vistas a prejudicar terceiros, inclusive por meio da utilização da máquina administrativa/judicial.
Não sem razão, o art. 201 do Estatuto da Criança e do
Adolescente confere ao Parquet competências investigatórias,
inclusive, mediante o suporte do Conselho Tutelar e de autoridades policiais:
‘Art. 201. Compete ao Ministério Público:
[...]
VI - instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado,
requisitar condução coercitiva, inclusive pela polícia civil
ou militar;
b) requisitar informações, exames, perícias e documentos de
autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e
diligências investigatórias;
c) requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas;

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES ROGÉRIO COUTINHO e PAULO BALBINO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Prestação de contas - Instituição financeira Contrato de financiamento de veículo - Interesse
processual - Ausência - Nulidade processual Procuração por cópia - Legitimidade
Ementa: Apelação cível. Nulidade do processo. Procuração por cópia. Legitimidade. Ação de prestação de
contas. Instituição financeira. Contrato de financiamento
de veículo. Interesse processual. Ausência.
- Não é obrigatória a juntada do original da procuração,
podendo ser trazida aos autos, mediante cópia, que goza
de presunção juris tantum de legitimidade.
- Nos termos da jurisprudência recente do Superior
Tribunal de Justiça, ausente o interesse de agir do consumidor na ação de prestação de contas, envolvendo
contratos de financiamento, pois, nesses casos não há
entrega de recursos do consumidor à instituição financeira, para que ela os mantenha em depósito e os administre.
Preliminar rejeitada e recurso não provido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.13.018160-5/001 Comarca de Varginha - Apelante: Lúcio Flávio da Silva
- Apelada: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento - Relator: DES. JOSÉ ARTHUR FILHO
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 REJEITAR A
PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de março de 2015. - José Arthur
Filho - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JOSÉ ARTHUR FILHO - Trata-se de recurso de
apelação interposto contra a sentença de f. 48/50-verso,
que, nos autos da “ação de prestação de contas”, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos
do art. 267, inciso VI (falta de interesse e impossibilidade
jurídica), do Código de Processo Civil.
Condenou o autor ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor da causa. Determinou a suspensão da exigibilidade
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por estar o autor litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita.
Pelas razões de f. 53/123, o apelante pede, preliminarmente, que sejam declarados inexistentes todos os atos
da requerida, ante a ausência de juntada de procuração
original no prazo do art. 37 do Código de Processo Civil.
No mérito, afirma que a ação de prestação de
contas tem por objetivo dar ao consumidor conhecimento
da evolução do débito, a fim de que posteriormente possa
propor ação revisional.
Enfatiza, de outra ponta, que não pretende a revisão
de qualquer cláusula contratual, mas, tão somente, saber
a origem e evolução dos débitos e créditos.
Menciona que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite a ação de prestação de contas envolvendo contratos de crédito entre consumidor e instituição bancária, especialmente quando a pretensão
inicial é a de obter esclarecimentos sobre a evolução do
débito contratual.
Ao final, pede seja reformada a sentença com o
reconhecimento da procedência do pedido formulado na
inicial, determinado à apelada que apresente as contas,
sob pena de multa diária.
Isento de preparo o apelante.
Contrarrazões às f. 126/131.
É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos legais.
Preliminar.
Analiso, inicialmente, a preliminar de nulidade dos
atos processuais, arguida pelo apelante, ao fundamento
de que o requerido não juntou aos autos a procuração
original no prazo estabelecido pelo art. 37 do CPC.
Sem razão o apelante.
O requerido trouxe aos autos, no prazo da contestação, a procuração de f. 28/29, sendo certo que não
é obrigatória a juntada do original da procuração,
podendo ser trazida aos autos, mediante cópia, que goza
de presunção juris tantum de legitimidade.
Note-se que um dos subscritores da peça contestatória foi o causídico Dr. Raul Tavares Junqueira, que
recebeu poderes da cláusula ad judicia por intermédio
do substabelecimento de f. 29-v. Estes, por sua vez, lhe
foram repassados pela Dr.ª Patrícia Pazos Vilas Boas da
Silva, que, por seu turno, recebeu poderes para tanto, nos
termos da procuração por instrumento público, acostada
aos autos às f. 28/29 e outorgada pela BV Financeira S.A.
Para ilustrar o debate sobre o tema, é de se afirmar
que a jurisprudência, inclusive do STJ, quando chamada
a manifestar-se em casos como o presente, tem sido reiterada em afirmar que:
O documento juntado aos autos por cópia não autenticada é válido. Incumbe à parte contrária arguir-lhe a falsidade. Esta orientação, firmada pela Corte Especial, se aplica
irrestritamente a procurações e substabelecimentos, o que

Admissível a utilização de cópia xerox do instrumento de
procuração, pois, nos precisos termos do art. 365 do CPC,
tal documento não pode ser tido como imprestável (RT
691/133).
A documentação juntada por cópia, mesmo não autenticada,
goza de presunção juris tantum de autenticidade, cabendo à
parte contrária impugná-la, se for o caso (STJ, Corte Especial,
ED/REsp 898.510, Min. Teori Zavascki, j. em 19.11.2008, DJ
de 05.02.2009).

Assim, descabida a meu sentir a preliminar, pelo
que a rejeito.
Mérito.
Extrai-se dos autos que Lúcio Flávio da Silva propôs
ação de prestação de contas contra BV Financeira S.A.,
ao fundamento de que celebrou com a requerida contrato
de financiamento do veículo ficando ajustado o pagamento de 60 parcelas no valor de R$587,42 (quinhentos
e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo
que, em razão de “desconhecer” a origem vultosa dos
débitos, propôs a presente ação.
A sentença de f. 48/50-verso acolheu a preliminar
de ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido e julgou extinto o processo, nos termos do
art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.
A controvérsia posta nos autos cinge-se a analisar
se o apelante possui interesse de agir para propor ação
de prestação de contas, com o objetivo de obter detalhamento do histórico contábil relativo ao contrato de
empréstimo celebrado com a instituição financeira ré.
A prestação de contas, com previsão nos arts. 914
a 919 do Código de Processo Civil, é um procedimento
especial de jurisdição contenciosa que possibilita a real
averiguação da atuação daquele que administra ou
exerce a guarda de bens ou valores alheios.
O contrato de empréstimo tem por objetivo a
entrega de recursos do banco ao mutuário, sem a necessidade de manutenção e administração por parte da instituição financeira dos valores depositados e creditados
sucessivamente em razão da quitação do contrato.
Logo, constata-se que não há administração de
recursos financeiros do apelante, não havendo falar em
prestação de contas pela instituição financeira com a
qual contratou.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes,
tem considerado que
no contrato de financiamento não há interesse de agir para
pedir prestação de contas, de forma mercantil, de créditos e
débitos sucessivos lançados ao longo da relação contratual,
pois não envolve a administração ou a gestão de bens ou
valores de terceiros (AgRg no Recurso Especial nº 1.265.169PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
20.11.2014, DJe de 25.11.2014).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça:
Apelação cível. Ação de prestação de contas. Primeira fase.
Contrato de financiamento. Ausência de interesse de agir
configurado. Processo extinto sem resolução do mérito. Nos termos do recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao consumidor que firma com estabelecimento bancário contrato de financiamento, falta interesse
de agir de pedir contas dos valores lançados para acompanhar a evolução do débito, tendo em vista que a instituição financeira entrega os recursos ao tomador do financiamento, perdendo, assim, sua disponibilidade (Apelação
Cível nº 1.0707.13.009332-1/001, Rel. Des. Valdez Leite
Machado, j. em 22.01.2015, DJe de 30.01.2015).
Apelação. Ação de prestação de contas. Revisão de cláusulas. Contrato de empréstimo. Carência de ação por falta
de interesse processual. - Carece de interesse processual para
pedir a prestação de contas, a parte autora que firma contrato
de financiamento com a instituição financeira, porquanto
não está esta administrando bens ou valores dela (Apelação
Cível nº 1.0707.13.006484-3/001, Rel. Des. Paulo Mendes
Álvares, j. em 22.01.2015, DJe de 30.01.2015).

Logo, considerando que no contrato de financiamento não há entrega de recursos do consumidor à instituição financeira, para que ela os mantenha em depósito
e os administre, não há se falar em prestação de contas,
pelo que é de ser mantida a sentença que reconheceu a
carência de ação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante. Suspensa a exigibilidade, ressalvado o que dispõe o art. 12 da Lei 1.060/50.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PEDRO BERNARDES e MÁRCIO IDALMO
SANTOS MIRANDA.
Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Indenização - Dano moral - Autor confundido
com criminoso - Descumprimento de ordem
de parada - Perseguição policial - Vítima que
se coloca em situação de risco - Disparo
de arma de fogo por policial - Reação
desproporcional - Culpa concorrente das partes
pelo evento danoso - Indenização devida Valor - Critérios - Juros moratórios e correção
monetária - Súmulas 54 e 362 do STJ - Aplicação
Ementa: Apelação cível. Ação indenizatória. Autor
confundido com criminoso. Descumprimento de ordem
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afasta a aplicação da Súmula 115 ao caso concreto (STJ, 3ª
Turma, REsp 633.105-ED/CL, Min. Gomes de Barros, j. em
14.11.2007, DJU de 30.11.2007).

de parada. Perseguição policial. Vítima que se coloca
em situação de risco. Disparo de arma de fogo por
policial. Reação desproporcional. Culpa concorrente
das partes pelo evento danoso. Indenização devida.
Sentença reformada.
- Concorrem igualmente para a ocorrência do evento
danoso a vítima que descumpre ordem de parada dada
por policial e motiva perseguição, colocando-se em
evidente situação de risco, bem como o policial, que atira
por duas vezes em indivíduo desarmado simplesmente
para evitar a fuga.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0142.08.021032-1/001 Comarca de Carmo do Cajuru - Apelante: A.F.M. Apelados: M.L.R., W.D.B. e outro - Interessado: Estado
de Minas Gerais - Relator: DES. JOSÉ MARCOS
RODRIGUES VIEIRA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO.
Belo Horizonte, 4 de março de 2015. - José Marcos
Rodrigues Vieira - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se
de apelação cível interposta por A.F.M. da sentença de
f. 416/426-TJ, que, nos autos da ação de indenização
por danos morais movida em desfavor de W.D.B. e M.L.R.,
julgou improcedente o pedido inicial.
Inconformado, o autor interpôs apelação às
f. 428/436-TJ, em que sustenta que a mera perseguição
a indivíduos suspeitos de terem praticado roubo não
autoriza que policiais realizem disparos de arma de fogo
em via pública sob a simples afirmação de que o atingido dirigia moto semelhante à utilizada no crime. Afirma
que a conduta dos policiais foi imprudente, extrapolando o estrito cumprimento do dever legal. Alega que
não sabia da ocorrência do roubo e que desconhecia o
motivo da perseguição. Pugna pela reforma da sentença
e condenação dos réus ao pagamento de indenização
por danos morais.
Contrarrazões, às f. 440/452-TJ, pela manutenção
da sentença.
É o relatório. Passo a decidir.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
O ora apelante ajuizou o presente feito, pleiteando
o recebimento de indenização por danos morais, ao argumento de que foi atingido por tiro disparado pelos réus,
policiais civis, que o confundiram com criminoso.
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O pedido foi julgado improcedente, ao fundamento
de que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da
vítima, que se comportou de maneira a fazer crer que
tinha participação no roubo ocorrido na cidade.
Em se tratando de responsabilidade civil, cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por
conseguinte, geram o dever de indenizar.
Nesse sentido, dispõem os arts. 186 e 927 do
Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
[...]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para se reconhecer o cabimento da indenização, mostra-se necessária a constatação da conduta
antijurídica que gere dano e o nexo de causalidade entre
a conduta e o dano. No caso, tratando-se de ação ajuizada diretamente contra os servidores públicos causadores do dano - e não contra o Estado -, necessária,
ainda, a prova do dolo ou da culpa dos agentes.
A propósito, sobre os requisitos essenciais da
responsabilidade civil, a lição de Nestor Duarte em obra
de coordenação de Cezar Peluso:
São elementos indispensáveis para obter a indenização: 1)
o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial
ou a dor, no caso de dano apenas moral; 2) nexo causal,
que é a vinculação entre determinada ação ou omissão e o
dano experimentado; 3) a culpa, que genericamente engloba
o dolo (intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente (Código Civil
comentado. 6. ed. São Paulo: Manole, 2012, p. 138).

Analisando os autos, verifico ter restado suficientemente comprovado que, em 06.07.07, às 17 horas, na
cidade de Carmo do Cajuru-MG, foi praticado roubo
mediante emprego de arma de fogo. É o que consta do
boletim de ocorrência de f. 31/34-TJ:
[...] dois indivíduos usando uma motocicleta chegaram ao
escritório da empresa, sendo que um deles, com duas armas
de fogo em punho, posicionou-se na porta do escritório,
enquanto o segundo, também portando um revólver, entrou
e anunciou o roubo. Segundo a vítima, os autores, após lhe
roubarem a quantia de cerca de quatro mil reais em dinheiro,
fugiram em direção ao distrito de São José dos Salgados.
Os autores usaram uma motocicleta 125 FAN, cor preta, e
trajavam capacetes, sendo um preto e outro sem informação
precisa, um de jaqueta preta e calça jeans e outro também
de jaqueta preta com faixas brancas nas laterais. Adianto-lhe
que, durante rastreamento, foram encontrados uma jaqueta
e dois capacetes próximo à Emovec. O material foi levado
à presença da vítima e testemunha, no que foi reconhecida
como sendo dos autores (f. 33-34-TJ).

[...] que, ao sairmos da portaria da Líder, deparamos com
dois motoqueiros em alta velocidade, sendo um sem capacete e outro em uma motocicleta com as mesmas características da usada no roubo, conversando entre si e olhando
para trás para ver se estavam sendo seguidos, momento este
que iniciamos uma perseguição, tendo os mesmos sumido do
campo de visão desses policiais pela alta velocidade por eles
empregada nas motocicletas, quando indagamos a um transeunte sobre o paradeiro daqueles motociclistas, por quem
fomos informados que um deles tinha virado na próxima rua.

Tal narrativa é corroborada pelas testemunhas
P.G.B.S., B.A.G.F. e L.C.S.S. (f. 113, 114 e 125-TJ). O
próprio autor não nega que houve perseguição policial,
afirmando apenas que não sabia por que era perseguido
(f. 434-TJ).
A descrição dos fatos prossegue na comunicação
de serviço firmada pelos policiais envolvidos na ocorrência, ora réus. In verbis:
[...] que, ao virarmos a rua indicada pelo transeunte [...],
deparamos com um dos motoqueiros com capacete parado
na contramão de direção e com o veículo ligado. Foi dada
ordem para parar e descer do veículo, tendo o condutor
desobedecido e iniciado uma fuga desesperada pelo passeio
daquela rua, nesse momento foram efetuados dois disparos
no intuito de atingir a motocicleta e frustrar a fuga do mesmo,
que passou por esses policiais, vindo a cair na [...], alguns
metros atrás da viatura (f. 36-TJ).

Nesse ponto, merece destaque o depoimento de
L.C.S.S., que afirmou que:
[...] o detetive M. solicitou que A. parasse, mas A. não parou
e tentou ‘escapulir’ da viatura policial e dos detetives; que
M. solicitou que A. parasse por duas vezes, mas ele não
obedeceu, no que M. sacou a arma e disparou um tiro; que
o primeiro tiro pegou na moto; que, mesmo com o primeiro
tiro, A. não parou e continuou tentando fugir dos policiais;
que então M. disparou novamente, mas o depoente não sabe
onde acertou (f. 125-TJ).

Tal versão dos fatos infirma aquela apresentada por
B.A.G.F., no sentido de que o disparo ocorreu quando
o apelante estava posicionando a moto para estacionar
(f. 114-TJ). Contrariam a versão de B. também as informações prestadas pelo próprio autor, que é claro ao
afirmar que os disparos aconteceram quando a motocicleta estava em movimento:
[...] que a viatura policial civil virou a esquina rapidamente
e encontrou de frente com o declarante, jogando a viatura
para cima do declarante, e o detetive M. atirou e, após o
primeiro tiro, o detetive gritou ‘para, para’, e o declarante
se encontrava com a motocicleta em movimento e, para não

colidir com a viatura, foi para a contramão e nisto o detetive atirou novamente, onde acertou a perna do declarante, e
ainda andou poucos metros para estacionar, mas não conseguiu frear por causa da lesão na perna, e o declarante juntamente com a motocicleta caiu ao solo (f. 65-TJ).

Evidentemente, portanto, que houve perseguição
policial, motivada pelo fato de o apelante, apesar de avistada a viatura, ter continuado a guiar sua motocicleta em
alta velocidade pelas ruas da cidade, e não ter obedecido à ordem de parada dada por policiais que buscavam
criminoso que utilizou, para a prática do roubo, motocicleta de mesmo modelo e cor da do apelante. Ao agir de
tal forma, o apelante colocou-se em evitável situação de
risco, contribuindo de forma relevante para a ocorrência
do evento danoso.
Ora, ao contrário do que afirma o apelante, o
perseguido pela Polícia não precisa saber o motivo
da perseguição para que tenha o dever de parar seu
veículo e possibilitar que a autoridade realize as verificações necessárias.
Não resta dúvida de que, ante o contexto verificado, os policiais de fato tinham motivos para suspeitar
do envolvimento do autor no crime e realizar a adequada
abordagem do indivíduo.
Tal fato, no entanto, não constitui bill of indemnity
em favor do Estado e seus servidores, permanecendo
vedado o cometimento de excessos em nome da segurança pública.
No caso, tenho que a reação do policial W.D.B.,
conhecido como “M.”, foi desproporcional e configura
ato ilícito. O mero desatendimento de ordem de parada
não autoriza o disparo de arma de fogo em via pública
em direção a pessoa desarmada. O servidor público
extrapolou o estrito cumprimento do dever legal.
Da simples leitura da comunicação de serviço de
f. 35-6-TJ, firmada pelos réus, e dos depoimentos prestados à autoridade policial para apuração do ocorrido, é
fácil perceber que, na data dos fatos, a conduta do autor
não importava qualquer risco aos transeuntes e muito
menos aos policiais. O autor não estava com arma em
punho nem sequer foi avistada em sua posse qualquer
espécie de armamento.
Limitou-se o policial a afirmar que o suspeito estava
com volume sob a roupa, o que não foi sequer provado
nos autos. Ademais, ainda que de fato houvesse tal
“volume”, é certo que se deveu ao celular que o autor
levava consigo, como qualquer outra pessoa o faz.
O roubo já havia sido consumado, o bem já estava
em poder dos agentes, foi entregue sem resistência e a
vítima não corria mais nenhum tipo de risco. Não havia
necessidade de disparar arma de fogo, muito menos em
via pública e contra indivíduo desarmado e em relação ao
qual não se tinha certeza de ser o autor do fato criminoso.
Para que se possa falar em estrito cumprimento de
dever legal, é essencial que, na prática do ato, sejam
observados os estritos limites do necessário para o
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Assim, imediatamente informada à autoridade policial a ocorrência do crime, foi iniciada a procura dos
criminosos pelas ruas da cidade.
Nesse contexto, enquanto participavam das buscas
pela cidade de Carmo do Cajuru, os réus, policiais civis,
depararam com dois motoqueiros, conforme consta da
comunicação de serviço de f. 35-6-TJ:

controle da situação de risco verificada, mormente em
se tratando de abordagem policial realizada em pleno
centro da cidade, acompanhada por diversas pessoas.
Não há respeito à legalidade na hipótese de abuso, verificada no caso concreto.
Ao efetuar os disparos, o policial não atuou por
força do desempenho de uma obrigação imposta por
lei, ao contrário, extrapolou-a em evidente ilegalidade.
Ressalte-se que um dos deveres dos réus, em razão de seu
cargo, é o de uso racional e oportuno dos instrumentos
de trabalho, inclusive a viatura e a arma. Faltou-lhe racionalidade, no afã de capturar o suposto criminoso.
Destaque-se que, ainda que existissem elementos
concretos no sentido de ser o apelante o autor do
crime de roubo noticiado pouco antes dos eventos aqui
narrados, tal fato não legitimaria a investida desmedida
dos policiais.
O membro do Ministério Público que denunciou o
Detetive W. pela prática de crime de lesão corporal grave
ressaltou o excesso na conduta policial:
Revelam os autos que o disparo que atingiu a perna da
vítima, sem que esta esboçasse qualquer reação ou oferecesse algum perigo ao denunciado, ocasionou graves lesões,
materializadas em fratura exposta do fêmur direito, de modo
que foi ela submetida a cirurgia para fixação da fratura e retirada do projétil (f. 247-TJ).

Como exposto e após analisar detidamente os autos,
tenho que a prova produzida corrobora a conclusão no
sentido de que o policial W. agiu com excesso, extrapolando o cumprimento de seu dever legal e o direito de
legítima defesa. No entanto, também se mostra relevante
a conduta da vítima, que contribuiu de forma significativa
para a ocorrência do evento danoso. Tanto o apelante
quanto o policial poderiam ter evitado o desfecho verificado, configurada a culpa concorrente das partes.
Nesse contexto, considero evidenciada a prática de
ato ilícito pelo réu W., mas o mesmo não se pode dizer
quanto ao réu M., que não realizou qualquer disparo e se
limitou a atuar nas buscas pelos responsáveis por roubo
ocorrido na cidade, em estrito cumprimento de seu dever
legal e às ordens de seu superior hierárquico. Não há
nos autos prova - e nem sequer alegação - de qualquer
conduta ilegal imputável ao detetive M.
Sabe-se que dano moral é aquele que afeta a
psique da pessoa, extrapolando o plano material, que
nem sempre é diretamente afetado. É o que ensina
Sílvio Rodrigues:
Diz-se que o dano é moral quando o prejuízo experimentado
pela vítima não repercute na órbita de seu patrimônio. É a
mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que
não envolve prejuízo material (RODRIGUES, Sílvio. Direito
civil. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 4, p. 33).

A fratura exposta no fêmur direito ocorrida em razão
de o indivíduo ter sido atingido por tiro (f. 24/26 e 48-TJ)
ocasiona evidente sofrimento, dor e angústia, notada184
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mente em se considerando que necessária a realização
de cirurgia (f. 18-TJ) e o afastamento temporário das atividades laborais (f. 23-TJ). Portanto, devida a compensação
de danos pleiteada.
Em relação ao montante da indenização, sabe-se
que deve ser estipulado pelo juiz de forma equitativa,
de modo que não seja alto a ponto de implicar enriquecimento sem causa da vítima, nem baixo, sob pena
de não produzir no causador do dano a sensação de
punição que o leve a deixar de praticar o ato. Para tanto,
devem-se considerar as condições econômicas dos envolvidos, a culpa do ofensor e a extensão do dano causado
ao ofendido.
A lei não indica os elementos que possam servir
de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, apenas dispõe que deve ser pautada com base na
extensão do dano (art. 944 do CC), sendo do prudente
arbítrio do julgador tal ponderação.
Já a doutrina vem tentando estabelecer critérios
que deverão ser observados pelo julgador no momento
de fixar a indenização. Valho-me dos ensinamentos de
Sérgio Cavalieri Filho:
Uma das objeções que se fazia à reparabilidade do dano
moral era a dificuldade para se apurar o valor desse dano, ou
seja, para quantificá-lo. [...] Cabe ao juiz, de acordo com o
seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano
e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia
a título de reparação pelo dano moral.
[...]
Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da
lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão
seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os
meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que
a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz,
ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do
sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido,
e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8.
ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 91-93).

Sob esses parâmetros, considerada a natureza da
lesão sofrida e a inexistência de maiores repercussões
físicas e mentais, bem como as capacidades econômicas das partes, entendo que o valor de R$20.000,00
seria adequado para a produção dos efeitos pedagógicos também visados pela indenização danos morais,
evitando a reiteração da reprovável conduta do apelado
W., além de não ocasionar enriquecimento sem causa da
parte autora.
Sobre o tema, invoco o magistério de Calmon
de Passos:

E continua:
[...] o que será dano moral puro, ou seja, possível de existir
inexistindo danos materiais ou que nenhuma relação mantém
com os mesmos? Só nos resta afirmar que nos situamos, aqui,
no espaço do que se qualifica como valor, algo especificamente humano e insuscetível de objetivação, salvo se considerado em sua legitimação intersubjetiva. Sem esse consectário, torna-se aleatório, anárquico, inapreensível e inobjetivável. Não são os meus valores os tuteláveis juridicamente, e sim os socialmente institucionalizados, porque é da
essência mesma do direito seu caráter de regulação social
da vida humana (PASSOS, Calmon de. O imoral nas indenizações por dano moral, Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 57,
1º jul. 2002. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/
texto/2989>. Acesso em: 25 jul. 2011).

Reconhecida a culpa concorrente das partes pelo
evento danoso, deve a indenização ser reduzida à
metade, nos termos do art. 945 do Código Civil, fazendo
o autor jus à indenização por danos morais no importe de
R$10.000,00.
Sobre a indenização devem incidir juros moratórios
desde a data da lesão, por se tratar de dano moral extracontratual (Súmula nº 54 do STJ). Em relação à correção
monetária, tenho que aplicável a Súmula 362 do STJ, que
dispõe: “A correção monetária do valor da indenização
do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
Isso porque:
Reiteradas foram as discussões acerca do dies a quo da
correção monetária decorrente de condenação da parte ao
pagamento de indenização por danos morais, ou seja, se a
correção iniciaria na data do evento danoso, da citação ou
da prolação da sentença.
De início, em razão de o debate versar acerca da correção
monetária dos danos morais, os ministros entenderam que o
enunciado da Súmula nº 43, do próprio STJ, não seria aplicável, pois dispõe sobre hipótese de ato ilícito, definido pela
legislação civil, litteris:
‘Enunciado nº 43 - Incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’.
Desta feita, consolidou-se o entendimento segundo o qual,
nas indenizações por dano moral, o termo inicial para a incidência da atualização monetária é a data em que foi arbitrado seu valor, ‘tendo-se em vista que, no momento da
fixação do quantum indenizatório, o magistrado leva em
consideração a expressão atual de valor da moeda’ (trecho
do voto do Ministro Luiz Fux no REsp 743075/RJ; 1ª Turma,
DJ de 17.08.06).

Os ministros assim se posicionaram, pois atualizar a indenização da época do fato ou da citação seria o equivalente
a ‘corrigir o que já está atualizado’ (trecho da ementa do
acórdão do EDREsp 194625/SP; 3ª Turma, Min. Ari Pargendler, DJ de 05.08.02).
Nesse sentido, são os seguintes julgados: REsp 20.369/
RJ, 3ª Turma, Min. Nilson Naves, DJ de 23.11.92; REsp
376.900/SP, 3ª Turma, Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ de 17.06.02; REsp 309.725/MA, 4ª Turma, Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ de 14.10.02; EDREsp 425.445/
RJ, 4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJ de 03.11.2003;
EDREsp 504144/SP, 3ª Turma, Min. Nancy Andrighi, DJ de
25.02.2004; REsp 611.723, 3ª Turma, Min. Castro Filho, DJ
de 24.05.04; REsp 566.714/RS, 4ª Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 09.08.04 (Extraído de: Rede de Ensino Luiz
Flávio Gomes. Notas da Redação. Autora: Cynthia Amaral
Campos. 16 de outubro de 2008. Disponível em: <http://lfg.
jusbrasil.com.br/noticias/143443/sumula-362-determina-o-dies-a-quo-da-correcao-monetaria-dos-danos-morais>.
Acesso em: 10 de setembro de 2012).

Com esses argumentos, dou parcial provimento ao
apelo, para julgar procedente o pedido quanto ao réu
W.F.B., condenando-o ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o
evento danoso e de correção monetária pela tabela da
Corregedoria-Geral de Justiça, incidente a partir da
publicação deste acórdão. Mantenho a sentença quanto
à improcedência do pedido em relação ao réu M.L.R.
Ônus sucumbenciais e custas recursais divididos
igualmente entre o autor e o réu W., arbitrados honorários em 15% do valor da condenação, vedada a compensação, na esteira de meu entendimento reiterado.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES APARECIDA GROSSI e OTÁVIO DE
ABREU PORTES.
Súmula
AO APELO.

-

DERAM

PARCIAL

PROVIMENTO

...

Imunidade tributária recíproca - Taxa de
coleta de resíduos sólidos - Divisibilidade
e especificidade - Constitucionalidade
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução fiscal.
Imunidade tributária recíproca. IPSM. Taxas e preço
público do Município de Belo Horizonte. Alcance. Taxa
de coleta de resíduos sólidos do Município de Belo Horizonte. Honorários.
- A imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Constituição
Federal diz respeito apenas aos impostos, não cabendo
interpretação extensiva, para o fim de eximir os institutos de previdência do Estado do pagamento das taxas e
preços públicos municipais.
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[...] entremeado de dificuldades é o problema do ressarcimento dos danos que afetam a nossa personalidade, os que
provocam mudança no modo como nos víamos ou como
éramos vistos (avaliados) pelos outros. Em que pesem essas
peculiaridades, tenho para mim que se deve afirmar como
necessário, para serem atendidos, uns e outros, os critérios fundamentadores da liquidação dos danos materiais devem ser precisamente provados, repelindo-se, tanto como
critério para certificação de sua existência quanto para sua
estimativa, o juízo de valor que a vítima faz de si mesma,
cingindo-nos rigorosamente a padrões socialmente institucionalizados, o que assegura o mínimo de objetividade exigido
de toda e qualquer aplicação do direito ao caso concreto.

- O serviço definido pelo art. 19 da Lei nº 8.147/00 é divisível e específico, atendidas as exigências do art. 145, II,
da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 79,
II e III, do Código Tributário Nacional, sendo legítima a
cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos. Precedentes do STF.

nas certidões de dívida ativa de f. 04/09 dos autos da
execução, sob o fundamento de que o IPSM é beneficiário
da imunidade recíproca de que trata o art. 150 da Constituição Federal.
Primeiramente, acerca da imunidade tributária,
cumpre transcrever a regra constitucional:

- Os honorários advocatícios podem ser reduzidos para
o fim de adequá-los aos parâmetros do art. 20, §§ 3º e
4º, do CPC.

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

Recurso conhecido e parcialmente provido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.022513-9/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: IPSM - Instituto
de Previdência dos Servidores Militares de MG - Apelada:
Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte 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 DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 12 de março de 2015. - Albergaria
Costa - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de recurso
de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM
contra a sentença de f. 70/74, que julgou improcedentes
os embargos à execução fiscal contra ele ajuizada pelo
Município de Belo Horizonte, e condenou o embargante
ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor do crédito tributário.
Em suas razões recursais, o apelante defendeu, em
síntese, que a imunidade tributária abrange qualquer
tipo de tributo, inclusive as taxas municipais cobradas.
Defendeu a inconstitucionalidade da taxa de limpeza
do lote vago, em virtude dos requisitos da divisibilidade e da especificidade do serviço público prestado, e
pediu a reforma da sentença, inclusive com a redução
dos honorários.
Sem contrarrazões, conforme certidão de f. 87-v.
É o relatório.
Conheço do recurso de apelação, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
O núcleo da controvérsia reside em verificar o
alcance da imunidade tributária recíproca às taxas e
preços públicos municipais, bem como a própria constitucionalidade de referida taxa.
Veja-se que o apelante opôs os presentes embargos
à execução para afastar a cobrança de preço público
para limpeza de imóvel vago, bem como da taxa de
limpeza urbana e da taxa de fiscalização, formalizada
186
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Mais adiante:
§ 2º A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que
se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a
suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

Assim, sendo o IPSM uma autarquia estadual, a ele
se aplica o dispositivo constitucional, gozando, pois, da
imunidade tributária em relação aos impostos.
Cumpre, todavia, analisar a extensão da imunidade, conferida aos impostos, pelo texto constitucional,
às taxas e aos preços públicos instituídos pelo Município.
Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual a imunidade tributária recíproca não engloba o conceito de taxa, porquanto
o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto.
Sobre o tema:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário.
IPTU. Porto de Santos. Imunidade recíproca. Taxas. Honorários advocatícios. Sucumbência. - Imóveis situados no porto,
área de domínio público da União, e que se encontram sob
custódia da companhia, em razão de delegação prevista na
Lei de Concessões Portuárias. Não incidência do IPTU, por se
tratar de bem e serviço de competência atribuída ao Poder
Público (arts. 21, XII, f, e 150, VI, da Constituição Federal).
Taxas. Imunidade. Inexistência, uma vez que o preceito constitucional só faz alusão expressa a imposto, não comportando
a vedação à cobrança de taxas. Agravo regimental a que
se nega provimento” (destaques apostos). (AI nº 458.856,
Relator Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 20.04.2007.)

Assim, em que pese haver entendimento doutrinário
atual estendendo a abrangência às contribuições, tenho
que, quanto às taxas e preços públicos, não há fundamento relevante capaz de elastecer o comando constitucional. E, sob este prisma, mantenho o entendimento de
que não estão abrangidos por esta imunidade, podendo
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
cobrar as demais espécies tributárias uns dos outros,
dentre as quais estão as exações ora executadas.
Relativamente à própria constitucionalidade das
taxas cobradas, verifica-se, pela descrição contida nas
CDAs que embasaram a execução, que decorrem da

Art. 21. O proprietário ou o responsável legal de terreno
não edificado ou não utilizado, com frente para logradouros
públicos, é obrigado a:
I - mantê-lo capinado ou roçado, drenado e limpo;
[...]
§ 3º Descumpridos os prazos previstos no Anexo II desta lei,
e se evidenciado risco ao meio ambiente, à vida ou à saúde
de terceiros, a SLU poderá executar os serviços constantes
da notificação, cobrando o preço público respectivo, acrescido da taxa de administração, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas nesta lei.
§ 4º O preço público cobrado pela execução do serviço,
acrescido da taxa de administração, mencionado no § 3º
deste artigo, deverá ser recolhido dentro do prazo fixado pela
SLU, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa.

Sabe-se, entretanto, que as CDAs juntadas aos
autos foram formalizadas com base na Lei Municipal
nº 8.147/00.
Destaco, inicialmente, que a antiga “Taxa de
Limpeza Pública”, tratada pela Lei nº 5.641/89, foi
declarada inconstitucional, em virtude de incluir em seu
fato gerador outros serviços, que não os de coleta ou
de remoção de lixo domiciliar, mas o de varrição das
vias públicas, limpeza de bueiros, de boca de lobo e
de galerias pluviais, além de capinas e desinfecção de
vias (art. 30 da Lei Municipal nº 5.641/89), prestados uti
universi, ou seja, sem que pudessem ser destacados para
se exigir seu pagamento por taxa.
Entretanto, o presente recurso impugnou a legalidade da “Taxa de Coleta de Resíduos - TCR”, instituída
pela Lei Municipal nº 8.147/00, devendo a análise do
recurso, portanto, se deter a esse ponto, em observância
ao princípio da congruência.
Feitas tais ponderações, observa-se que referido
normativo, ao destacar como fato gerador “a utilização
efetiva ou potencial do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição diretamente pelo Município ou mediante concessão” (art. 19),
viabilizou e legitimou a cobrança da taxa em apreço, visto
que, incidindo sobre os “imóveis edificados localizados em
logradouros alcançados pelo serviço” (art. 20), evidencia
a divisibilidade e especificidade do serviço prestado.
Em homenagem ao rigoroso princípio da legalidade
em matéria tributária, convém ressaltar que cabe à lei
instituidora do tributo a descrição do fato gerador, necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária.
Dessa feita, encontrando os elementos essenciais à
obrigação tributária expressos no ordenamento positivo,
até mesmo como pressuposto de seu nascimento, inad-

missível se afigura imputar a um tributo a pecha de inconstitucionalidade com base na dedução da ampliação da
hipótese de incidência legalmente definida.
Se a Lei Municipal nº 8.147/00 previu, de forma
explícita, os elementos essenciais da TCR, tais como o
fato tributável, a base de cálculo, a alíquota, os critérios
de identificação do sujeito passivo da obrigação, dentre
outros, estará o intérprete estritamente vinculado à definição legal dada, no exame de constitucionalidade da
sua cobrança.
E, como dito alhures, sendo certo que o serviço
definido pelo art. 19 da Lei nº 8.147/00, acima transcrito, é divisível e específico, atendidas as exigências do
art. 145, II, da Constituição Federal de 1988, bem como
do art. 79, II e III, do Código Tributário Nacional, tenho
por legítima a cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos
Sólidos Urbanos - TCR pelo Município de Belo Horizonte.
Destaco que há precedente do Supremo Tribunal
Federal: RE AgR nº 411.251/MG, da relatoria do Ministro
Eros Grau (j. em 04.09.2007).
Com relação aos honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, entendo
que podem ser reduzidos para o valor de R$1.500,00 (mil
e quinhentos reais), para melhor adequação aos termos
do art. 20, § 3º, alíneas a, b e c, e § 4º, do CPC.
Isso posto, dou parcial provimento ao recurso tão
somente para reduzir os honorários de sucumbência para
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo inalterada a sentença quanto às demais questões.
Custas, ex lege.
É como voto.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES ELIAS CAMILO SOBRINHO e JUDIMAR BIBER.
Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

...

Execução fiscal - Exceção de pré-executividade Pressupostos processuais - Condições da
ação - Vícios objetivos do título - Discussão Possibilidade jurídica - IPVA - Responsabilidade
solidária do credor e devedor fiduciário - Quitação
do tributo - Questões fáticas - Necessidade
de dilação probatória - Via processual
eleita - Não cabimento - Embargos do
devedor - Via processual adequada
Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção
de pré-executividade. IPVA. Responsabilidade solidária.
Credor e devedor fiduciário. Possibilidade jurídica.
Necessidade de dilação probatória. Incabível na espécie.
Recurso desprovido.
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limpeza e da remoção de resíduos, pela SLU, nos lotes
vagos de propriedade do ora apelante.
Com efeito, a legislação municipal impõe aos
proprietários o dever de mantê-los limpos e roçados, sob
pena de ter que cobrar pelo serviço que se fizer necessário de execução pela SLU. Confira-se pelo atual texto
da lei municipal (Lei nº 10.534/12):

- Embora seja, ainda, matéria polêmica, a jurisprudência
majoritária tem sinalizado no sentido da possibilidade
jurídica, em tese, e, em consequência, do ajuizamento da
exceção de pré-executividade relativamente às execuções
fiscais ou aquelas às mesmas equiparadas. Entretanto,
na via restrita da exceção de pré-executividade do título,
cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos
dos títulos, tais como certeza, liquidez e exigibilidade, tão
evidentes, que possam ser verificados de plano, uma vez
que o procedimento não permite instrução probatória,
como nos embargos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CÍVEL
Nº
1.0027.13.025394-4/001 - Comarca de Betim Agravante: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo Agravado: Estado de Minas Gerais - Interessada: Elizabeth
Gaspar de Araújo - Relator: DES. GERALDO AUGUSTO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Geraldo
Augusto - Relator.
Notas taquigráficas
DES. GERALDO AUGUSTO - Conhece-se do
recurso, presentes os requisitos à sua admissibilidade.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão
que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de
pré-executividade (f. 83/84-TJ).
Irresignado, argumenta o agravante, em resumo,
que, em 31.05.2011, ajuizou ação anulatória de débito
fiscal c/c ação declaratória de nulidade fiscal (118661589.2011.8.13.0024) em face do Estado de Minas Gerais,
objetivando, em sede de tutela antecipada, a suspensão
da exigibilidade de créditos tributários de IPVA sobre a
propriedade de contratos de alienação fiduciária modalidade CDC. Que, citado na presente, manifestou-se,
informando que o débito executado decorrente da CDA
nº 01.000175244-21 foi objeto de depósito judicial na
ação nº 1186615-89.2011.8.13.0024. Que, considerando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à CDA executada em razão do depósito
efetuado, é impossível não se vislumbrar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário ante o depósito judicial comprovado à f. 66-TJ. Requer o provimento do
agravo de instrumento para se determinar a extinção da
execução fiscal ante o depósito integral do valor da CDA
nº 01.000175244-21 (f. 02/13-TJ).
Concedido efeito suspensivo ao recurso (f. 89/89v.-TJ)
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Contraminuta, em síntese, pelo desprovimento do
recurso (f. 95/104-TJ).
É o breve relato.
Quanto à preliminar alegada pelo agravado, de
inadequação da via eleita pelo agravante, em relação a
esta questão específica, será analisada no corpo do voto.
Examina-se o recurso.
De plano, não há dúvida sobre a possibilidade/
cabimento da exceção de pré-executividade em face da
construção doutrinária e jurisprudencial que cerca o instituto, com o fim de insurgir-se, o executado, diretamente
contra os pilares de sustentação da execução, ligada à
ausência de pressupostos ou de condições da ação.
Como bem expressou Alexandre Freitas Câmara em
sua obra Lições de Direito Processual Civil, v. II, 16. ed.,
2008, f. 391:
Com a ‘exceção de pré-executividade’ [...] permite-se ao
executado [...] sem necessidade de opor embargos ou impugnação, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por
dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional
executiva (grifo meu).

Embora seja, ainda, matéria polêmica, a jurisprudência majoritária tem sinalizado no sentido da possibilidade jurídica, em tese, e, em consequência, do ajuizamento da exceção de pré-executividade relativamente às
execuções fiscais ou aquelas às mesmas equiparadas.
Entretanto, na via restrita da exceção de pré-executividade do título, cabe apenas discussão de questões referentes aos pressupostos processuais, condições da ação e
vícios objetivos, tão evidentes que possam ser verificados
de plano, uma vez que o procedimento não permite
instrução probatória, como nos embargos.
Todavia, resta claro que razão não assiste à agravante, recurso ao qual se poderia, inclusive, ter negado
seguimento.
Primeiro, porque na CDA que embasa a presente
execução fiscal expressamente consta a agravante como
coobrigada, motivo o qual, por si só, permitiria, se necessário fosse, o redirecionamento da execução fiscal.
Nesse sentido:
Processual civil e tributário. Agravo regimental no agravo de
instrumento. Violação do art. 535 do CPC não configurada.
Possibilidade de sócio figurar no polo passivo de processo
executivo fiscal. Ilegitimidade passiva arguida em exceção de
pré-executividade. Impossibilidade. Dilação probatória. 1.
Não houve violação do art. 535 do CPC, uma vez que os
acórdãos recorridos estão devidamente fundamentados. O
julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos
das partes, desde que fundamente sua decisão. 2. A Egrégia
Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe de 1º.04.2009, sob o
regime do artigo 543-C do CPC, ratificou o posicionamento
desta Corte Superior de Justiça no sentido de que é possível
o redirecionamento da execução fiscal de maneira a atingir o
sócio da empresa executada, desde que o seu nome conste
da CDA, sendo que, para se eximir da responsabilidade tribu-

Ainda se assim não fosse, no caso em apreço, e
conforme expressa previsão legal, a agravante é proprietária e contribuinte do IPVA, sendo o devedor fiduciário
também responsabilizado solidariamente, motivo pelo
qual a dívida pode ser exigida de qualquer deles e, por
conta disso, ambos constam expressamente na CDA de
f.18/19-TJ.
Assim diz a Lei 14.937/03:
Art. 4º. Contribuinte do IPVA é o proprietário de
veículo automotor.
Art. 5º. Respondem solidariamente com o proprietário pelo
pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:
I - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; [...].

Ora, por conta dessa expressa previsão legal, o
Estado de Minas Gerais, na inicial, propôs a presente
execução fiscal diretamente contra o contribuinte (credor
fiduciário - agravante) e o devedor fiduciário (f.15-TJ).
Nesse sentido, citando a decisão abaixo, assim
lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery (Código Civil comentado, 8. ed., 2011, p. 1.071):
É possível a penhora sobre direitos de bem alienado fiduciariamente, ainda que não se admita a penhora sobre o próprio
bem, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante (2º
TACivSP, 10ª Câmara, Ag 798690-0/8, Relator: Juiz Soares
Levada, v.u., j. em 18.06.2003).

Dessarte, se a agravante, credora fiduciária, é a
proprietária do bem tributado, constando na CDA, por
óbvio tem legitimidade passiva na execução fiscal.
Nesse sentido já há decisão do Superior Tribunal
de Justiça:
Mandado de segurança. Ato judicial. Terceiro prejudicado.
Alienação fiduciária. Isenção de IPVA. Súmula 202/STJ. Lei
estadual nº 10.849/92. 1. O Estado de Pernambuco, atingido pelos efeitos da decisão que isentou do IPVA a instituição financeira, em ação de busca e apreensão, ou seja, em
feito do qual não participou, pode fazer uso da via mandamental para impugná-la, sem necessidade de intervir na ação
em curso. Essa intervenção é mera faculdade que pode, ou
não, ser exercida sem interferir no direito subjetivo do terceiro
prejudicado ao uso do mandado de segurança contra o ato
judicial que considerar ilegal ou abusivo (Súmula 202/STJ). 2.
Aplicável o disposto no art. 515, § 3º, do CPC, que autoriza
o imediato julgamento do mérito do writ. 3. A Constituição
Federal, em seu art. 150, § 6º, determina que só mediante
lei se poderá conceder isenção de taxas ou contribuições.
4. A Lei estadual de Pernambuco nº 10.849/92 estabelece
que o adquirente do veículo, a qualquer título, é responsável
pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos, ainda que
referentes aos exercícios anteriores à aquisição, não contemplando ao credor fiduciário nenhum tipo de isenção, mesmo

porque tal hipótese afrontaria o art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido (RMS 24854/PE, Relator: Ministro Castro
Meira, DJ de 08.11.2007).

Em relação à quitação do IPVA na ação anulatória
de débito fiscal c/c ação declaratória de nulidade fiscal
(1186615-89.2011.8.13.0024), subsuma-se às possibilidades suprarreferidas, sua comprovação, que, neste caso
concreto e específico, depende de dilação probatória.
De fato, o agravante traz aos autos uma planilha à
f. 66-TJ, que, a princípio, apresenta-se como documentação de sua autoria, informando o depósito de valor
para sua quitação.
Contudo, em que pese a documentação colacionada aos autos, correta está a decisão agravada, uma
vez que não é possível atestar, com juízo de certeza, que
a agravante quitou o IPVA.
Como bem ressaltado na decisão recorrida, tal
averiguação depende de dilação probatória por se tratar
de discussão fática. Entretanto, essa instrução probatória
extrapola a via da exceção de pré-executividade, embora,
repita-se, possa ser amplamente discutida nos autos dos
embargos do devedor. A questão, portanto, não pode ser
apreciada em sede de exceção de pré-executividade, uma
vez que demanda dilação probatória.
Com tais razões, nega-se provimento ao agravo.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE e
ARMANDO FREIRE.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Prestação de contas - Legitimidade ativa de exigir
a prestação - Ordem de vocação hereditária Direito de representação dos filhos de irmãos Curatela - Obrigação de prestar contas
Ementa: Apelação cível. Prestação de contas. Ilegitimidade ativa. Afastamento. Relação jurídica comprovada.
Direito de representação concedido aos filhos de irmãos.
Inteligência dos arts. 914 do Código de Processo Civil e
1.840 do Código Civil.
- Nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil,
não há uma ordem a ser seguida para intentar a ação
de prestação de contas, desde que haja relação jurídica
entre as partes, e, de mais a mais, segundo a dicção do
art. 1.840 do Código Civil, na classe dos colaterais, os
mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito
de representação concedido aos filhos de irmãos, como
no caso dos autos, em que a autora é filha de colateral
pré-morta, tornando patente sua legitimidade ativa.
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tária, incumbe ao sócio o ônus da prova de que não restou
caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo
135 do Código Tributário Nacional (excesso de mandato,
infringência à lei ou ao contrato social). [...] (AgRg no Ag
1384190/AL, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
27.05.2011).

Prestação de contas. Primeira fase. Direito da autora à
prestação de contas. Dever da ré de prestá-las. Manutenção da sentença de procedência.
- Na primeira fase da ação de prestação de contas, julga-se a obrigatoriedade ou não da prestação, sendo certo
que somente na segunda fase é que o juiz procederá ao
julgamento das contas, de acordo com seu prudente arbítrio, considerando-as prestadas ou não.
Não provido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.039345-4/001 Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Mariza Elegiane
Pinto - Apelado: Lecy Cestario Zaquine - 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, 12 de fevereiro de 2015. - Judimar
Biber - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JUDIMAR BIBER - Trata-se de recurso de
apelação cível aviado contra a sentença de f. 46/51, integrada pela decisão de f. 56, que, nos autos da ação de
prestação de contas, julgou procedente o pedido, para
reputar como dever da curadora/requerida a prestação
de contas quanto à administração dos bens e da venda
do imóvel. Condenada a requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$600,00, suspensas tais verbas,
por lhe ter sido deferida a assistência judiciária gratuita.
Em suas razões recursais, sustenta a apelante, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da apelada, sob o
argumento de que a existência de herdeiros necessários
exclui a legitimidade ativa dos colaterais para a propositura da ação de prestação de contas. Aduz, outrossim,
que vive o irmão da autora da herança, Sr. Belmiro, sendo
que ele é a primeira pessoa legitimada para a propositura da presente ação, seguindo a mesma lógica e com
o mesmo fim da habilitação sucessória, de modo que a
existência de colateral mais próximo exclui os demais. No
mérito, aduz a recorrente que a apelada nunca prestou
nenhuma assistência à tia curatelada, nem mesmo
quando ela estava no hospital, em decorrência de uma
queda, somente sabendo da venda do imóvel mediante
alvará judicial. Afirma, outrossim, que, sendo sobrinha
da curatelada, a autora viu a oportunidade de herdar
alguma quantia.
O recurso foi devidamente contra-arrazoado.
Desnecessária a intervenção da douta Procuradoria
de Justiça, uma vez que se trata de interesses puramente
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patrimoniais, envolvendo pessoas capazes, uma vez já
falecida a curatelada.
É o relatório.
Passo ao voto.
Regular o apelo, dele conheço.
Preliminarmente, não há falar em ilegitimidade ativa
da apelada, tendo em vista o que dispõe o art. 914 do
Código de Processo Civil:
Art. 914. A ação de prestação de contas competirá a
quem tiver:
I - o direito de exigi-las;
II - a obrigação de prestá-las.

Nesses termos, não há uma ordem a ser seguida
para intentar a aludida ação, desde que haja relação jurídica entre as partes.
De mais a mais, segundo a dicção do art. 1.840 do
Código Civil, na classe dos colaterais, os mais próximos
excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos, como no caso dos
autos, em que a autora é filha de colateral pré-morta,
tornando patente sua legitimidade ativa, razão por que
rejeito a preliminar.
No tocante ao tema central, a prestação de contas
é uma exigência para aquele que gerencia e administra
bens de outrem, como no caso da curadora.
Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero ensinam:
A ação de prestação de contas serve para declarar a existência ou inexistência do dever de prestar contas e, em sendo
o caso, para obtenção efetiva das contas devidas e formação
de título executivo a respeito do saldo apurado a favor de
uma das partes. A ação de prestação de contas compete a
quem tem o direito de exigi-las (ação para tomar contas) e a
quem tem a obrigação de prestá-las (ação para dar contas).
A ação de prestação de contas supõe, de um modo geral, a
existência de administração de bens, negócios ou interesses
de outrem (STJ, 4ª Turma, REsp 9.013/SP, Rel. Min. Athos
Gusmão Carneiro, j. em 28.05.1991, DJ de 09.09.1991,
p. 12.209). O dado fundamental para aferição de seu
cabimento é a existência de administração de coisa alheia
(Código de Processo Civil - comentado artigo por artigo. 2.
ed., RT, 2010, p. 836/837).

Humberto Theodoro Júnior também leciona sobre
o tema:
Consiste a prestação de contas no relacionamento e na
documentação comprobatória de todas as receitas e de todas
as despesas referentes a uma administração de bens, valores
ou interesses de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato.
Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente
entre as partes no seu aspecto econômico de tal modo que,
afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de
um saldo fixando, no caso positivo, o seu montante, com
efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica
como devedora.
Não se trata, assim, de um simples acertamento aritmético
de débito e crédito, já que na formação do balanço econô-

Lado outro, oportuno consignar que a primeira fase
da ação se limita a verificar a obrigatoriedade da prestação de contas, sendo certo que somente na segunda
fase é que o juiz procederá ao julgamento das contas, de
acordo com seu prudente arbítrio, considerando-as prestadas ou não.
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero também
abordam o assunto:
O procedimento da ação de prestação de contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência
ou a inexistência do dever de prestar contas; na segunda,
prestam-se as contas devidas (art. 917, CPC), e, na terceira,
executa-se (art. 918, CPC), mediante cumprimento de
sentença (art. 475-J, CPC), o saldo eventualmente apurado,
servindo a decisão judicial como título executivo. Cumprida a
primeira fase da prestação de contas e transitada em julgado
a sentença e homologada, na ocasião processual seguinte é
inadmissível reabrir o debate referente às questões daquela
fase inicial (STJ, 1ª Turma, REsp 148.978/MG, Rel. Min.
Milton Luiz Pereira, j. em 07.06.2001, DJ de 25.02.2002,
p. 202) (Código de Processo Civil - comentado artigo por
artigo. 2. ed. RT, 2010, p. 837).

Nesses termos, a apuração da existência, ou não,
de relação jurídica entre as partes, bem como do dever
de prestar as contas necessariamente tem que ser analisada na primeira fase da ação, que, ressalte-se, existe
exatamente para cumprir tal finalidade, sendo vedada tal
discussão na segunda fase.
No caso, segundo expõe a autora, a ré, ora
apelante, na qualidade de curadora, procedeu à venda
do único bem que seria deixado pela curatelada falecida,
quatro meses antes do falecimento, de modo que patente
sua obrigação de prestar contas, tal como decidido pela
ilustre Juíza Monocrática.
Por derradeiro, desimportante, para a espécie, a
discussão da apelante no tocante ao tratamento dado
pela sobrinha, ora apelada, à tia curatelada já falecida.
Logo, não vejo motivos para a reforma da
sentença hostilizada.
Diante do exposto, e sem necessidade de maiores
delongas, nego provimento ao recurso.
Custas, imunes.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JAIR VARÃO e JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

...

Comodato - Operadora de telefonia Lesão - Art. 157 do CC/2002 - Nulidade - Danos
morais - Equipamentos - Prazo
Ementa: Apelação cível. Contrato. Comodato. Lesão.
Nulidade. Danos morais. Retirada de equipamentos.
Dilação de prazo.
- A celebração de contrato de comodato, pelo prazo de
trinta anos, para exploração de atividade econômica
que visa lucro pela empresa de telefonia, sem qualquer
contrapartida para a parte contrária, caracteriza desproporcionalidade contratual, mormente se considerando a
inexperiência do lesado.
- Anulação da avença com base no art. 157 do Código
Civil. Inexistindo lesão a direito da personalidade, não é
cabível indenização por danos morais.
- O prazo de noventa dias mostra-se exíguo para a retirada de antenas e estações de rádio-base da propriedade dos autores, autorizando-se a dilação para cento
e oitenta dias.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0015.09.050049-5/001
- Comarca de Além Paraíba - Apelante: Claro S.A. Apelantes adesivos: Antonio Vitral Pacheco e outra, Maria
da Piedade Pacheco - Apelados: Claro S.A., Antonio Vitral
Pacheco e outra, Maria da Piedade Pacheco - Relator:
DES. ESTEVÃO LUCCHESI
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E NEGAR
PROVIMENTO AO ADESIVO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Estevão
Lucchesi - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ESTEVÃO LUCCHESI - Trata-se de ação de
rescisão contratual c/c indenização por danos morais
ajuizada por Antônio Vitral Pacheco e outra em desfavor
de Claro S.A. Na inicial, os autores alegaram ter celebrado contrato de comodato com a ré, para implantação
de antenas e estações rádio-base em sua propriedade.
No entanto, afirmam terem sido induzidos a erro, pois
somente tiveram ciência da contratação por 30 (trinta)
anos após a assinatura do termo.
Após regular tramitação do feito os pedidos iniciais
foram julgados parcialmente procedentes, apenas para
anular o contrato.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação,
defendendo a validade do contrato e a exiguidade do
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mico discute-se e soluciona-se tudo o que possa determinar a
existência do dever de prestar contas como tudo o que possa
influir na formação das diversas parcelas e, consequentemente, no saldo final (Curso de direito processual civil. 44.
ed. Forense, 2012, v. III, p. 82).

prazo para a retirada dos equipamentos, caso a sentença
seja mantida.
Por sua vez, os autores, por meio de recurso adesivo,
requereram a condenação dos réus em indenização por
danos morais.
Ambos os recursos foram contrarrazoados.
Relatei.
No que concerne à anulação do contrato, tenho
que a sentença merece manutenção, pois aquiesço integralmente com os bem-lançados fundamentos.
Em primeiro lugar, saliente-se que os autores foram
procurados pela ré para a realização de contrato de
comodato, o qual somente interessa à ré, inexistindo
qualquer contrapartida àqueles, os quais, frise-se, são
pessoas simples (carpinteiro e “do lar”) e assinaram o
contrato sem a presença de advogado que os instruísse.
Confira-se trecho da sentença que trata do assunto:
[...] os requerentes são pessoas simples - ele carpinteiro e ela
do lar - e assinaram o contrato desacompanhados de advogado, ou de profissional capacitado. Em contrapartida, é
patente a superioridade técnico-científica da empresa-ré em
comparação aos autores.
Sendo assim, deveria a ré ter se negado a assinar o contrato
sem a participação de um advogado ou outro profissional
capacitado indicado pelos autores (f. 163) (grifamos).

Ademais, a pequena propriedade dos autores foi
significativamente restringida, com vantagem exclusiva
para a ré, visto que explora atividade econômica auferindo lucro, à custa dos autores, que nada recebem
em contrapartida.
Com efeito, é nítida a incidência da norma insculpida no art. 157 do Código Civil, in verbis: “Ocorre a
lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou
por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente
desproporcional ao valor da prestação oposta”.
Isso porque a realização do contrato de comodato
lesiona os autores, em virtude de sua manifesta desproporção: 30 anos de duração para exploração de atividade lucrativa que nada acrescenta aos autores.
Sobre a caracterização da lesão, confira-se o
escólio de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e
Maria Celina Bodin de Moraes:
A lesão exige a presença de dois requisitos: um objetivo e
outro subjetivo. O primeiro configura-se na desproporção das
prestações estabelecidas no contrato.
[...]
Por outro lado, o requisito subjetivo da lesão diferencia-se
daquele exigido no estado de perigo. O legislador exige, para
caracterizar a lesão, ‘que o lesionário tenha se aproveitado da
inexperiência do lesado ou que este tenha agido premido pela
necessidade’, embora prescinda da consciência da inferioridade do lesado (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Novo Código, p. 76).
Ou seja: exige-se o aproveitamento, mas não o dolo de
aproveitamento. Daí afirmar-se o caráter objetivo da lesão,
bastando para caracterizá-la a prestação desproporcional e
a circunstância fática do aproveitamento [...] (Código Civil
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interpretado conforme a Constituição da República. Editora
Renovar, 2004, v. I, p. 295) (grifamos).

De fato, é exatamente esse o caso dos autos;
desde a celebração do contrato, a lesão encontrava-se
presente, tanto na duração excessiva da avença - que
gera a desproporção nas prestações - quanto pela inexperiência dos lesados, os quais, repita-se, são pessoas
simples e não estavam acompanhados de profissional
apto a instruí-los.
Anote-se, por oportuno, que a concepção tradicional, segundo a qual o contrato tem seu fundamento
estritamente na vontade das partes e nos precisos termos
empregados na avença, já se encontra há muito superada
no Direito Pátrio.
Nesse diapasão, a moderna concepção de contrato
não permite ao julgador decidir casos como este pura
e simplesmente com supedâneo no texto contratual
e, portanto, sem a realização de maiores reflexões.
Nesse sentido é o escólio de Cláudia Lima Marques,
senão vejamos:
[...] a nova concepção de contrato destaca, ao contrário, o
papel da lei. É a lei que reserva um espaço para a autonomia
da vontade, para a autorregulação dos interesses privados.
Logo, é ela que vai legitimar o vínculo contratual e protegê-lo.
A vontade continua essencial à formação dos negócios jurídicos, mas sua importância e força diminuíram, levando à
relativização da noção de força obrigatória e intangibilidade do conteúdo do contrato (MARQUES, Cláudia Lima.
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 122).

Assim, não há mais que se falar em intangibilidade do conteúdo do contrato, sendo certo que os
estritos termos da avença deixaram de ser a única fonte
de elementos de convicção para que os magistrados
decidam lides como esta.
Com efeito, a evolução doutrinária do direito
contratual determina uma interpretação teleológica do
contrato, um respeito maior pelos interesses sociais envolvidos, pelas expectativas legítimas das partes, especialmente daquelas que somente tiveram a liberdade de
aderir ou não aos termos pré-elaborados.
Nesse diapasão, deve-se sempre buscar o justo
equilíbrio contratual, mitigando-se, quando necessário, o
clássico princípio do pacta sunt servanda. Nesse sentido,
é a lição de Paulo Luiz Netto Lobo:
O princípio da equivalência material busca realizar e
preservar o equilíbrio real de direitos e deveres no contrato,
antes, durante e após sua execução, para harmonização dos
interesses. Esse princípio preserva a equação e o justo equilíbrio contratual, seja para manter a proporcionalidade inicial
dos direitos e obrigações, seja para corrigir os desequilíbrios supervenientes, pouco importando que as mudanças de
circunstâncias pudessem ser previsíveis. O que interessa não é
mais a exigência cega de cumprimento do contrato, da forma
como foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não
acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem excessiva para outra, aferível objetivamente, segundo
as regras da experiência ordinária. O princípio clássico pacta

Com efeito, tal observação há muitos anos já era feita
pelo Ministro do STJ Ruy Rosado Aguiar, senão vejamos:
Os princípios fundamentais que regem os contratos deslocam
seu eixo do dogma da autonomia da vontade e do seu corolário da obrigatoriedade das cláusulas, para considerar que a
eficácia dos contratos decorre da lei, a qual sanciona porque
são úteis, como condição de serem justos [...]. O primado não
é da vontade, é da justiça, mesmo porque o poder da vontade
de uns é maior que o de outros e, nos contratos de adesão,
como é o caso dos autos, é mínimo o componente de vontade
do aderente para estabelecer o conteúdo da avença (grifo
nosso) (REsp 45.666-5-SP, Rel. Min. Barros Monteiro j. em
17.05.1994).

Feitas essas observações, o que se percebe é que
a formalização do contrato de comodato por trinta anos
é uma afronta aos autores, mostrando-se sobremaneira
desproporcionais os frutos da avença, os quais somente
aproveitam à ré.
Ademais, a boa-fé exige das partes contratantes um
comportamento legal e honesto, de modo a preservar as
legítimas expectativas geradas pelo contrato. A boa-fé
objetiva não se limita a exigir dos contratantes lealdade e retidão, porquanto também restringe a conduta
dos mesmos, vedando o exercício abusivo de direitos. A
respeito, Eliton Vargas Lemos Prado nos esclarece que:
Outra função da boa-fé objetiva é a de servir como causa
limitadora da conduta, reduzindo a liberdade de atuação
dos contratantes, seja controlando a transferência dos riscos
profissionais para o consumidor ou liberando-o em face da
não razoabilidade de outra conduta. É uma função negativa, pois proíbe os contratantes de estabelecerem livremente o conteúdo do contrato ou de exercerem ilimitadamente os direitos dele advindos, através da imposição de
um novo modelo de atuação não abusiva, baseado em
valores de lealdade, confiança e respeito mútuo (PRADO,
Eliton Vargas Lemos. Dissertação apresentada como requisito para obtenção de mestrado junto à Universidade Estácio
de Sá. Disponível em http://portal.estacio.br/media/208938/
elinton_vargas.pdf).

Diante disso, entendo ser de direito a declaração da
nulidade do contrato, pois coloca os autores em desvantagem exagerada frente à ré, o que se mostra inviável e,
por isso, deve ser rechaçado pelo Judiciário.
Assim, a anulação do contrato instaurou a justiça
no caso concreto, merecendo manutenção esse capítulo
da sentença.
Por outro lado, no que concerne ao dano moral,
como sabido, tem origem na violação de direito de personalidade do ofendido. Nesse sentido é o magistério de
Sérgio Cavalieri, porquanto o renomado autor define o
dano moral como:

A lesão a bem integrante da personalidade, tal como a honra,
a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
(CAVALIERI, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2.
ed. Editora Malheiros, p. 74).

Chancelando a mencionada definição de dano
moral, Caio Mário da Silva Pereira nos ensina que:
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
impunemente atingidos (Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2001, p. 54).

Todavia, a vida moderna nos impõe um permanente
convívio com nossos semelhantes e com fatos diversos a
nos gerar aborrecimentos. Não há quem tenha a sua existência a salvo de um dissabor e eventuais desventuras.
Assim, não se pode considerar todo e qualquer
melindre como sendo susceptível de gerar ofensa jurídica
a ensejar a sua reparação judicial. Nessa linha de raciocínio, não se pode impor a satisfação pecuniária em todo
dissabor, sob pena de premiar extravagâncias e exageros.
A propósito, confira-se a preciosa lição do Professor e
Desembargador Sérgio Cavalieri:
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo
à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias
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 e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Por sua vez, Rui Stoco (Tratado de responsabilidade
civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária
e jurisprudencial. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2001, p. 1.395) adverte:
O Brasil corre o risco de o instituto da responsabilidade civil
por dano moral, tal como ocorre aliunde, banalizar-se e
desmoralizar-se, por força dos desvios de enfoque, do desregramento específico e do abandono aos princípios e preceitos
de superdireito, estabelecidos na nossa Lei de Introdução ao
Código Civil.

Dessarte, no caso em comento, não se vislumbra
abalo psicológico aos autores, sendo certo que, embora
o contrato não lhes tenha trazido qualquer vantagem, até
sua nulidade, também não se verificou algum prejuízo
passível de reparação.
Com efeito, a anulação da avença é suficiente para
solucionar a questão.
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sunt servanda passou a ser entendido no sentido de que o
contrato obriga as partes contratantes nos limites do equilíbrio
dos direitos e deveres entre elas (Deveres gerais de conduta
nas obrigações civis. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 711,
16 jun. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/
texto/6903>. Acesso em: 30 nov. 2011).

Por fim, no que concerne ao prazo concedido pelo
Magistrado para a retirada dos equipamentos, tenho que
90 (noventa) dias se mostram exíguos, sendo possível sua
dilação para 180 (cento e oitenta) dias.
Com esses fundamentos, dou parcial provimento ao
recurso principal para dilatar o prazo concedido para a
retirada dos equipamentos, o qual fixo em 180 (cento e
oitenta) dias. Nego provimento ao recurso adesivo.
Custas recursais, na proporção de 50% para cada
uma das partes, compensando-se no que couber e
suspensa a exigibilidade em relação aos autores.
Mantenho a distribuição da sucumbência fixada
na sentença.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARCO AURELIO FERENZINI e VALDEZ
LEITE MACHADO.
Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO PRINCIPAL E NEGARAM PROVIMENTO
AO ADESIVO.

...

Execução fiscal - Autarquia
municipal - Adiantamento de custas - Citação pelo
correio - Art. 39, caput, da Lei 6.830/80 - Isenção Despesa processual - Verba indenizatória - Oficial
de justiça - Transporte - Cumprimento de
diligência - Recolhimento antecipado Súmula 190 do STJ - Exigibilidade
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. Autarquia
municipal. Carta citatória. Despesa postal. Adiantamento. Desnecessidade. Precedentes do STJ. Recolhimento de verba indenizatória de transporte do oficial de
justiça. Necessidade de antecipação. Descumprimento.
Recurso desprovido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.07.093874-7/006 Comarca de Araguari - Apelante: SAE - Superintendência
de Água e Esgoto de Araguari - Apelada: Maria Jesus
Santos - Relator: DES. AUDEBERT DELAGE
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2015. - Audebert
Delage - Relator.
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Notas taquigráficas
DES. AUDEBERT DELAGE - Trata-se de recurso de
apelação interposto pela Superintendência de Água e
Esgoto de Araguari-SAE contra a sentença de f. 182, que
julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos
termos do art. 267, VI, do CPC, por não ter a parte requerente cumprido disposição do art. 9º, § 2º, do Provimento
Conjunto nº 15/2010, ou seja, não promoveu o recolhimento da verba indenizatória de transporte dos oficiais de
justiça ou providenciou o pagamento da citação postal e
de todas as diligências já efetuadas, no prazo de 5 (cinco)
dias, conforme determinado à f. 180.
Busca a reforma da decisão, f. 185/190, argumentando, em síntese, que o Sentenciante se equivocou
ao exigir que a exequente fizesse o pagamento imediato
para que fosse feita a citação da executada via correio e
que preencheu os requisitos do art. 39 da Lei 6.830/80,
que dispõe que a Fazenda está isenta do pagamento das
custas e emolumentos.
Sem contrarrazões.
Tendo em conta o disposto na Súmula nº 189 do
STJ, deixo de colher a manifestação da douta Procuradoria de Justiça.
Após proceder à análise dos autos, cheguei à
conclusão de que a tese recursal não merece acolhida.
Em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça
vem se posicionando no sentido de que a citação postal
é ato processual abrangido nas custas processuais,
estando a Fazenda recorrente isenta de seu pagamento,
nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais. Dispõe
o referido dispositivo: “Art. 39. A Fazenda Pública não
está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A
prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de
preparo ou de prévio depósito”.
Contudo, tenho que referida isenção não se estende
às despesas processuais, dentre as quais se inclui o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Cabe à
Fazenda Pública providenciar o recolhimento prévio da
respectiva verba para a realização do ato.
Nesse passo, adoto o entendimento sumulado pelo
Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis:
Súmula 190. Na execução fiscal, processada perante a
Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o
numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Dessarte, apesar de reconhecida a isenção da
Fazenda Pública para o recolhimento das despesas para
postagem de carta citatória, certo é que a autarquia não
cumpriu o determinado pelo Juiz a quo no despacho de
f. 180 e deixou de recolher a verba indenizatória para o
cumprimento da diligência por ela requerida, ou seja, a
penhora do bem imóvel constante da inicial.
Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu a
execução fiscal.

Tributário. Execução fiscal. Extinção do feito. Recolhimento
de custas para citação postal. Descabimento. Recolhimento
de verba indenizatória do oficial de justiça. Cabimento. - O
colendo STJ possui entendimento assente no sentido de ser
desnecessário o pagamento pela Fazenda Pública de valores
relativos à citação postal com aviso de recebimento, por se
encontrar o ato abrangido no conceito de custas processuais,
incidindo o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80. - O recolhimento da verba indenizatória do oficial de justiça é devido
pela Fazenda Pública. (Apelação Cível nº 1.0035.11.0115876/001, Rel.ª Des.ª Ana Paula Caixeta, 4ª Câmara Cível, j. em
15.05.2014).

Ante tais considerações,
ao recurso.
Custas, ex lege.

nego

provimento

DES. EDILSON FERNANDES - Consta dos autos que
a SAE - Superintendência de Água e Esgoto de Araguari
- ajuizou execução fiscal contra Maria Jesus Santos objetivando receber a quantia de R$899,99, decorrente de
débito oriundo de tarifa de água e esgoto.
Citada, a devedora nada manifestou (f. 176/177).
Intimada a dar prosseguimento ao processo (f. 177),
a exequente requereu “que seja feita a penhora nos
termos dos §§ 3º e 4º do art. 659 do CPC, do bem imóvel
que consta na exordial” (f. 178), ocasião em que a digna
Juíza da causa determinou a intimação da credora para
“recolher a verba indenizatória de transporte dos oficiais
de justiça, ou, se for o caso, providenciar o pagamento
da citação postal, de todas as diligências já efetuadas, no
prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito” (f. 180),
o que de fato ocorreu (f. 182/182-v.).
Inconformada, a autarquia municipal interpôs o
presente recurso de apelação alegando que o “não recolhimento de despesas referentes à citação por correio,
afronta claramente o disposto no referido art. 39 da LEF”,
pelo que requer a reforma do julgado de primeiro grau
a fim de que fique isenta “do pagamento de quaisquer
emolumentos” (f. 185/187).
Segundo a interpretação do art. 19 c/c 27 e
1.212, todos do Código de Processo Civil, as despesas
processuais efetuadas pela partes serão adiantadas por
quem realizar ou requerer o ato, sendo que o vencido
deve ressarcir a parte contrária das despesas realizadas
no processo.
Na execução fiscal não é diferente, pois o parágrafo único do art. 39 da Lei nº 6.830/80 estabelece
que a Fazenda Pública, quando vencida, deverá ressarcir
a parte contrária dos valores recolhidos a título de
despesas. Tal determinação decorre diretamente do princípio da sucumbência.
Logo, as despesas processuais devem ser adiantadas pelo Fisco, ainda que em sede de execução fiscal,

sendo exonerado do pagamento de custas processuais,
conforme o art. 39, caput, da Lei de Execuções Fiscais.
Embora já tenha decidido em casos concretos que o
valor a ser recolhido para a citação postal teria natureza
de despesa processual, registro que alterei o meu posicionamento sobre a matéria de modo a alinhar com o
entendimento majoritário e pacífico do colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o valor devido com
carta citatória está incluso no conceito de custas processuais, de cujo pagamento a Fazenda Pública está isenta.
Com efeito, restou definida pelo Órgão Jurisdicional competente para uniformizar a interpretação da
legislação federal, sob o rito do art. 543-C do CPC (REsp
nº 1.264.637/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 25.08.2011), a distinção entre as custas processuais das despesas processuais, sendo que estas se referem
aos gastos com oficial de justiça e peritos para o cumprimento de diligências, as quais estão sujeitas ao depósito
prévio por parte da Fazenda, visto consistirem em atividades não afetas aos cartórios judiciais e exigem o adiantamento pela parte que o requerer no curso do processo.
A interpretação da legislação processual que rege a
matéria relativa aos atos praticados pela Fazenda Pública
enquadrou o gasto com a postagem da carta de citação
na categoria de custas processuais, considerando, via
de consequência, que a Fazenda Pública está isenta de
seu adiantamento, diferentemente do que ocorre com as
despesas processuais, conforme ressaltado.
Reforça a tese de inexigência de prévio adimplemento pela Fazenda Pública do valor equivalente à
postagem da carta de citação - nas execuções fiscais
promovidas pelos Municípios e as respectivas autarquias
e fundações - o fato de referida isenção constar expressamente do art. 10, I, da Lei Estadual nº 14.939/2003,
bem como aludido gasto (serviço postal) estar inserido
na “conta de custas finais”, conforme se depreende da
leitura do art. 5º, I, da mencionada lei de regência.
A propósito, registro que aludida questão foi objeto
de súmula pelo colendo Órgão Especial, cujo Verbete
nº 29 ficou assim redigido:“A Fazenda Pública é dispensada de adiantar quantia referente à postagem de carta
de citação para execução fiscal, por se tratar de verba
inserida no conceito de custas processuais.”
Por outro lado, evidencio que, no tocante ao recolhimento da verba indenizatória para a diligência do oficial
de justiça, o entendimento jurisprudencial majoritário é
exatamente o contrário daquele adotado em relação à
citação postal, sendo exigível o pagamento dessa verba
pela Fazenda Pública, conforme ementa abaixo transcrita:
Processual civil. Agravo regimental. Execução fiscal. Ajuizamento por autarquia federal na Justiça Federal. Adiantamento de despesas com transporte de oficial de justiça. Cabimento. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no
sentido de que ‘a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a postergação do custeio das despesas processuais
(arts. 39 da Lei 6.830/80 e 27 do CPC), privilégios de que
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Permito-me colacionar decisão deste Tribunal em
caso análogo ao do presente feito:

goza a Fazenda Pública, não dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
ou peritos judiciais, ainda que para cumprimento de diligências em execução fiscal ajuizada perante a Justiça Federal
(REsp 1.144.687/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j.
em 12.05.2010, submetido à sistemática dos recursos repetitivos). 2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp
nº 1.142.477/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
de 06.08.2010).

válido o processo de escolha de conselheiro tutelar realizado em conformidade com a lei local.

Referido acórdão reafirma a jurisprudência
do mencionado Tribunal Superior consolidada na
Súmula nº 190:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.258282-8/002 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Mariana Ferreira
Almeida - Apelado: Município de Belo Horizonte - Relator:
DES. OLIVEIRA FIRMO

Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual,
cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais
de Justiça.

Diante desse quadro, mesmo considerando a
isenção da apelante em relação ao pagamento da
despesa relativa à citação postal, verifico que ela não
atendeu à intimação para recolher a verba indenizatória
para cumprimento da diligência (penhora) a ser efetuada
pelo oficial de justiça, devendo, pois, ser mantido o
julgado de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal
na forma do art. 267, IV, do CPC.
Com essas considerações, nego provimento ao
recurso, nos termos do judicioso voto proferido pelo
eminente Desembargador Relator.
DES.ª SANDRA FONSECA - De acordo com
o Relator.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Conselho Tutelar - Conselheiro Mandato - Processo seletivo - Estatuto da Criança
e do Adolescente - Lei 12.696/2012 - Eficácia
diferida - Lei local
Ementa: Apelação cível. Administrativo. Conselho Tutelar
da Criança e do Adolescente. Conselheiro. Mandato.
Procedimento seletivo. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei 12.696/2012. Alteração legislativa. Eficácia
diferida. Lei local: validade. Mandato extraordinário.
Prorrogação. Ilegalidade. Administração Pública. Princípios constitucionais.
- Tem eficácia diferida a norma veiculada na Lei
nº 12.696/2012, que disciplina o procedimento de
escolha de membros do Conselho Tutelar, tratado no
art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
- Enquanto inaplicáveis as normas dos §§1º e 2º do
art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é
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- A concessão de mandato extraordinário e a prorrogação de mandato extinto dependem da existência de
previsão legal, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, igualdade e moralidade, que norteiam a administração pública.

Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, À UNANIMIDADE,
EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 17 de março de 2015. - Oliveira
Firmo - Relator.
Notas taquigráficas
DES. OLIVEIRA FIRMO - I - Relatório.
Trata-se de apelação interposta por Mariana Ferreira
Almeida da sentença (f. 120-123) prolatada na “ação
ordinária/mandamental”, que ajuizou contra o Município
de Belo Horizonte”, para o fim de anular processo seletivo de membros do Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente (CTCA) e assegurar o direito de permanência
no exercício da função, em razão das normas introduzidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pela
Lei nº 12.696/2012. O pedido foi julgado improcedente
ao fundamento de que, “enquanto não for factível a aplicação da sistemática introduzida pela Lei 12.696/2012,
deve haver a substituição dos conselheiros tutelares com
mandatos vencidos, de acordo com as regras vigorantes
antes da mudança”. A apelante/requerente condenada
nas custas e honorários advocatícios, arbitrados no valor
de R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), suspensa
a exigibilidade (f. 124-136).
A apelante sustenta, em preliminar, a nulidade
da sentença, por falta de fundamentação. No mérito,
alega o seguinte: a) as alterações introduzidas na Lei
nº 8.069/90 (ECA) pela Lei nº 12.696/2012 quanto
à eleição de membros do CTCA têm efeito imediato e
impedem a realização de nova eleição até 2015; b) a
lei não estabeleceu regras de transição para regular os
mandatos encerrados entre 2012 e 2015; c) a Resolução nº 152/2012 do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente (Conanda), ao estabelecer
regra de transição disciplinando eleições, é inconstitucional e ilegal, porque inova no ordenamento jurídico; d)
ante a lacuna legislativa, não há como lotar as funções

Art. 139. O processo para a escolha dos membros do
Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do
Ministério Público (destaquei).

O procedimento foi deflagrado em consonância
com a Lei municipal (LM) nº 8.502/2003, que, disciplinando sobre a política local de atendimento dos direitos
da criança e do adolescente, estabeleceu normas sobre
a representação da sociedade civil no Conselho, nos
seguintes termos, no que interessa ao caso:
Art. 9º Quanto à representação da sociedade civil no CMDCA
[Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente], ficam estabelecidas as seguintes normas:
I - a escolha dos representantes será feita por assembléia
convocada pelo CMDCA, especialmente para este fim, por
meio de edital publicado no Diário Oficial do Município DOM -, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência;
II - pode participar do processo de escolha entidade legalmente constituída, sediada em Belo Horizonte e registrada
no CMDCA;
III - o mandato de representante da sociedade civil é de 3
(três) anos, permitida uma única recondução consecutiva;
IV - a função de conselheiro, titular e suplente, é considerada
como de interesse público relevante, e o seu exercício não
será remunerado;
V - a nomeação e a posse dos conselheiros será feita perante
o CMDCA, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da
eleição ou indicação, conforme o caso;
VI - fica reservado à entidade eleita o direito de promover, no
curso do mandato, a troca de seu representante, mediante
comunicação escrita ao CMDCA (destaquei).

A Lei nº 12.696/2012 introduziu mudanças no
art. 139 do ECA, para unificar nacionalmente a data de
realização do processo de escolha dos conselheiros e a
data de posse e estabelecer mandato de 4 (quatro) anos,
nos seguintes termos:
Art. 139. [...]
§ 1º O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
ocorrerá em data unificada em todo o território nacional
a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de
outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial.
§ 2º A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 de
janeiro do ano subsequente ao processo de escolha.
[...].

A apelante alega que, depois da alteração do ECA,
há lacuna legislativa, do que decorreria a ilegalidade do
procedimento seletivo realizado pelo requerido. Assim,
encerrado em 31.12.2012 o mandato dos últimos conselheiros nomeados antes da Lei nº 12.696/2012, é direito
seu permanecer no exercício da função em mandato
extraordinário ou em prorrogação de mandato, para
garantia da continuidade de serviço público essencial.
A eleição presidencial subsequente à edição da Lei
nº 12.696/2012 ocorreu agora em 2014, de modo que
só em 2015 as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 139
do ECA, embora vigentes, tornam-se aplicáveis, aptas a
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públicas de conselheiro tutelar, motivo por que é nulo o
procedimento de escolha promovido pelo apelado; e) com
base no princípio da continuidade do serviço público, tem
direito de permanecer no cargo até a posse dos novos
conselheiros, em 2016, ou ao menos até 31.12.2013,
por aplicação da norma legal que aumentou o mandato
do conselheiro para 4 (quatro) anos. Pede seja acolhida a
preliminar para anular a sentença ou, pela eventualidade,
seja reformada a sentença para acolhimento do pedido
inicial (f. 198-213).
Contrarrazões, pelo não provimento do recurso
(f. 138-143).
Ministério Público: denega manifestação (f. 146).
Preparo: apelante isenta (art. 10, II, da Lei Estadual
nº 14.939/2003).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade.
Vistos os pressupostos de admissibilidade, conheço
da apelação.
III - Preliminar.
A decisão que padece de vício de ausência de
fundamentação é aquela que deixa de indicar os fundamentos de fato e de direito utilizados no juízo de procedência ou improcedência do pedido.
Provados os fatos, a matéria debatida nos autos é
unicamente de direito, validade do processo de escolha
de conselheiros tutelares. Foram apontados na sentença
todos os fundamentos jurídicos - Leis nos 8.069/1990
e 12.696/2012 - e os fundamentos fáticos referentes
à situação funcional da requerente e ao procedimento
de escolha dos integrantes do CTCA, no Município de
Belo Horizonte.
Não se verifica, portanto, a ausência de fundamentação na sentença, que, após analisar a matéria de
fato e direito posta em questão, decidiu contrariamente à
pretensão da apelante.
Rejeito a preliminar.
IV - Mérito.
Em 01.01.2010, a apelante foi empossada conselheira tutelar com mandato de 3 (três) anos, com término,
pois, em 31.12.2012. Em 03.09.2012, o apelado
divulgou processo de escolha dos próximos conselheiros,
contra o que se insurgiu a apelante, que ajuizou a presente
ação para obstar sua realização e anular o procedimento
administrativo, pretendendo ser mantida extraordinariamente na função até 10.01.2016 ou 31.12.2013, por
força da Lei nº 12.696/2012, que instituiu mandato de 4
(quatro) anos.
A questão controvertida nos autos envolve a validade do processo de seleção de membros do conselho
tutelar, iniciado pelo Município de Belo Horizonte/MG
em 20.03.2012, no exercício da competência outorgada
pelo art. 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), que dispõe o seguinte:

produzir os efeitos que lhes são próprios. Omisso o legislador quanto ao período de transição entre o sistema em
vigor e aquele inaugurado a partir de 2015, é válido
o procedimento de escolha dos novos conselheiros do
Município de Belo Horizonte, realizado com base na lei
local, que, por sua vez, tem fundamento de validade no
art. 139, caput, do ECA, inalterado e então aplicável na
sua plenitude normativa.
Conforme consignei na decisão de agravo de
instrumento, os acréscimos introduzidos no art. 139
do ECA pela Lei nº 12.696/2012, em vigor a partir de
25.07.2012, foram supervenientes àquele ato jurídico
praticado sob a égide das leis até então vigentes e em
observância aos critérios nelas estabelecidos, motivo por
que não vejo como lhe imputar a pecha de invalidade.
Além disso, o processo seletivo impugnado não
conflita com o regramento trazido pela nova legislação,
tendo em vista que os mandatos dos próximos conselheiros duram até 10.01.2016, quando serão empossados aqueles selecionados segundo as normas introduzidas pela Lei nº 12.696/2012.
Pela mesma razão, qual seja a aplicabilidade plena
da lei municipal até a que as normas dos §§ 1º e 2º
do art. 139 do ECA adquiram eficácia, irrelevante a
arguição de inconstitucionalidade de ato normativo infralegal (resolução), pois é bastante à validade do procedimento administrativo impugnado sua conformidade à lei
local, como no caso.
A aplicabilidade diferida dos §§ 1º e 2º do art. 139
do ECA também obsta o acolhimento da pretensão
recursal de prorrogação do mandato da apelante, uma
vez que eleita na vigência de diploma legal que lhe assegurou mandato com duração limitada a 3 (três) anos.
De mesma sorte, tampouco prospera a pretensão de
concessão extraordinária de um segundo mandato, sob
pena de ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, estruturantes da atividade administrativa na ordem constitucional vigorante.
V - Conclusão.
Posto isso, nego provimento à apelação.
Custas:
apelante:
isenta
(Lei
Estadual
nº 14.939/2003).
É o voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES WASHINGTON FERREIRA e LLEWELLYN MEDINA.
Súmula - À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.
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Direito das sucessões Testamento - Rompimento - Herdeiro necessário Preexistência - Conhecimento - Testador
Ementa: Apelação cível. Sucessões. Ação de rompimento
de testamento. Reconhecimento de herdeiro necessário
em ação de investigação de paternidade. Conhecimento
da testadora da preexistência do descendente. Rompimento improcedente. Apelo desprovido.
- Ainda que tenha a testadora declarado em seu testamento a inexistência de herdeiros necessários, injustificável o rompimento desse seu ato de última vontade com
base no art. 1.973 do CCB/2002 quando demonstrado
por idôneo conjunto probatório que ela, muito antes
de testar e ao contrário do então declarado, tinha total
ciência, em virtude do decidido em investigação de paternidade, da existência de um neto, com o qual, inclusive,
mantinha forte relacionamento afetuoso.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.508986-2/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: P.E.S.P. - Apelados:
Associação Mário Penna, M.P.R., M.B.M.F., S.B.C., J.S.R.,
representada por curador especial, M.C.S.P., Santa Casa
de Misericórdia de Belo Horizonte e F.V.A. - Interessado:
Espólio de R.B.M. - 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, 10 de fevereiro de 2015. - Peixoto
Henriques - Relator.
Notas taquigráficas
DES. PEIXOTO HENRIQUES - Apela P.E.S.P.
(f. 255/259) contra sentença (f. 250/253) da lavra do
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Sucessões e Ausência
da Comarca de Belo Horizonte, que, prolatada nos autos
da “ação de rompimento de testamento” por ele ajuizada
em face de M.B.M.F., J.S.R. (representada p/curador especial M.P.R.), F.V.A., S.B.C., Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte e Associação Mário Pena, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC,
condenando-o ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa, a cada um dos contestantes.
Em suma, alega o autor/apelante: que a sua avó,
ao fazer o testamento, desconsiderou a existência de
herdeiro necessário, passando a testar bens que nem
eram dela; que, “se a testadora levasse em consideração
a existência do herdeiro necessário ao testar, certamente
não faria como fez, testando para os apelados bens que
não pertenciam a ela”; que a testadora, mesmo sabendo

Art. 1.973. Sobrevindo descendente sucessível ao testador,
que não o tinha ou não o conhecia quando testou, rompe-se
o testamento em todas as suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador.
Art. 1.974. Rompe-se também o testamento feito na ignorância de existirem outros herdeiros necessários.
Art. 1.975. Não se rompe o testamento, se o testador dispuser
da sua metade, não contemplando os herdeiros necessários
de cuja existência saiba, ou quando os exclua dessa parte.

Como se pode notar, ao prever o rompimento ou
ruptura do testamento, o legislador parte da premissa
de que o testador não transmitiria os seus bens por meio
desse negócio jurídico se tivesse descendentes ou, desconhecendo a sua existência, posteriormente viesse a deles
tomar conhecimento.
Nessa ordem de ideias, rompe-se o testamento se
surge determinado descendente que o testador não tinha
quando da redação do testamento ou cuja existência
desconhecia.
Assim, se o testador já sabia da existência do
descendente quando da feitura do testamento, não há
falar em rompimento.
Discorrendo acerca do rompimento dos testamentos, o respeitado Rolf Madaleno ensina:
Tem-se por revogação ficta, ou presumida, também denominada rompimento ou ruptura do testamento, aquela decorrente de um fato relevante, precedente ou não, mas que o
testador não tivesse conhecimento à época em que testou e
que é capaz de alterar sua primitiva manifestação de vontade,
como é o caso da superveniência de descendente sucessível,
como os arts. 1.973 e 1.974 do CC preveem. Esse filho já
poderia até ser nascido quando da feitura do testamento, mas
o testador não tinha conhecimento da sua existência, assim
como o filho poderia ter sobrevindo ao próprio testamento.
Se o testador, ao dispor em ato de última vontade, tinha

descendente conhecido, a superveniência de outro filho não
enseja a ruptura do testamento, por desaparecer a presunção
de que o conhecimento da existência do descendente o faria
alterar a disposição testamentária. Isso acontece porque para
o legislador desaparece qualquer presunção de que não
testaria em benefício de estranhos se soubesse da existência
de descendentes. É exatamente a aplicação do disposto no
art. 1.975 do CC de 2002: ‘Não se rompe o testamento se
o testador dispuser da sua metade, não contemplando os
herdeiros necessários de cuja existência saiba, ou quando os
exclua dessa parte’. O art. 1.750 do Código Civil de 1916
dispunha: ‘Sobrevindo descendente sucessível ao testador,
que o não tinha ou o não conhecia, quando testou, rompe-se
o testamento em todas as suas disposições se esse descendente sobreviver ao testador.’ Em nada dissente do art. 1.973
do Código Civil de 2002, prescrevendo que: ‘Sobrevindo
descendente sucessível ao testador, que não o tinha ou não o
conhecia quando testou, rompe-se o testamento em todas as
suas disposições, se esse descendente sobreviver ao testador’.
Observe-se, portanto, que a condição de ruptura ou revogação integral do testamento é o desconhecimento por parte
do testador da existência de descendente ao tempo em que
testou. O testamento só se rompe, sendo o filho ou qualquer
descendente já nascido, apenas se o fato não era do conhecimento do testador. Rompe-se o ato de última vontade, que
em nada remanesce, nem na instituição de herdeiros nem
nos legados, ainda que as liberalidades caibam na metade
disponível do espólio, pois o legislador presume que, se o
testador soubesse da existência do descendente, não contemplaria terceiros com a sua herança e, embora o disponente
até pudesse dispor de parcela de seus bens, ainda assim não
autoriza a mera redução dos benefícios, porque não seria
possível presumir até que montante se daria a redução e
quem seriam os legatários preferenciais que concorreriam
com o descendente sucessível, concluindo que o testador
daria preferência à transmissão aos seus descendentes do
que a parentes mais remotos. Como o artigo comentado
deixa muito claro, a ruptura do testamento se dá diante do
desconhecimento pelo testador da preexistência de descendente, não importando fosse filho, neto ou bisneto, pois se
trata de descendente sucessível e contempla a todos eles. A
única condição exigida é o completo desconhecimento do
testador sobre o fato ao tempo da redação do testamento,
pois, do contrário, não desconhecendo a existência do filho
ou de outro seu descendente e mesmo assim dispondo de
todos os seus bens, o testamento não será considerado roto,
ficando reduzida a disposição à metade. (Direito das sucessões. Coord. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e
Rodrigo da Cunha Pereira. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey,
p. 310/312 - grifei.)

Pois bem.
Do exame do detido dos autos, verifica-se que não
há subsunção da norma prevista no art. 1.973 do CCB/02
ao caso narrado, visto que, ao confrontar a data em que
lavrado o testamento (16.01.1998 - f. 8) e aquela em que
prolatado o acórdão confirmando o reconhecimento da
filiação nos autos ação de investigação de paternidade
(19.12.1996 - f. 25), a outra conclusão não se chega
senão a de que a falecida Sr.ª R.B.M. não só sabia da
existência do autor e neto ao testar como, ainda, com ele
manteve próximo relacionamento permeado por conduta
de forte afeição, que, vale sublinhar, muito própria
daqueles que alimentam um vínculo de origem biológica.
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da existência da ação de investigação de paternidade,
dispôs em testamento do que não dispunha, declarando
que não tinha descendentes; e, finalmente, que deve
ser rompido o testamento, na forma do art. 1.750 do
CCB/1916.
Pugna pelo provimento do recurso, a fim de se dar
por rompido o testamento de R.B.M.
Efetuado o preparo (f. 277).
Contrarrazões às f. 305/308, 309/312, 323/326
e 333/334.
A d. PGJ/MG manifestou-se às f. 290/294, através
do judicioso parecer do i. Procurador Derivaldo Paula de
Assunção, opinando pelo desprovimento do recurso.
Atendo-me ao breve, dou por relatado.
Inicialmente cumpre destacar que a análise do
presente recurso se cinge à verificação da (im)possibilidade de julgar rompido o testamento feito por R.B.M. aos
16.01.1998 (f. 8/9).
A testadora faleceu em 23.04.2006 (f. 7), de forma
que sua sucessão se regerá pelas disposições do Código
Civil de 2002, que, sobre o rompimento do testamento,
assim dispõe:

Corroborando o fato de que a Sr.ª R. sabia da existência de P.E.S.P. (autor/apelante) por ocasião da elaboração do testamento objeto desta demanda, vale conferir
os seguintes trechos extraídos da sentença e do acórdão
dos autos da “ação de investigação de paternidade cumulada com retificação de registro civil” manejada pelo aqui
autor/apelante em face da testadora:

era contemplar o recorrente no que concerne à parte disponível da sua herança e, conforme o disposto no art. 1.975,
do Código Civil, o testamento não se rompe pelo só fato de
o testador não contemplar os herdeiros necessários de cuja
existência sabia, na parte disponível dos seus bens. [...] Assim
sendo, a manutenção do testamento é consectário das regras
mais elementares de sua interpretação, qual seja a estrita
obediência à vontade da testadora (f. 292/293).

O autor não teve contato com seu pai. Sabendo de sua
morte, procurou sua avó D. R., quem o recebeu. Estabeleceu-se um relacionamento afetuoso entre o autor e a avó.
Ganhou presentes, entre os quais um imóvel que pertence
ao pai. A requerida fez a apresentação do autor a outros
familiares e a pedido de um sobrinho do autor realizou-se
o exame de DNA. [...] A prova documental demonstra que
a suplicada R., num gesto afetuoso, presenteou o autor com
várias fotos. Dentre elas está a do filho morto na idade adulta
e até quando criança no ato de sua primeira comunhão.
Não é só, a sua preciosa foto de seu casamento também
foi entregue ao autor. Os presentes não foram somente de
ordem afetiva, mas, também, de cunho material, conforme se
lê da cópia da escritura pública (f. 38/41), onde a suplicada
R. doou ao autor imóveis de grande valor. Esse comportamento afetuoso de D.R. para com o autor evidencia que entre
ambos houve um relacionamento que não seria normal se não
houvesse parentesco e um mínimo de certeza de que o autor
é seu neto (f. 13 e 19/20 - grifei.)

Mutatis mutandis, aplicáveis aqui os seguintes arestos:

Finalmente, não se desconhece a afeição dedicada por Da.
R. a P.E., visto que, em 1992, lhe fez doação de determinados
imóveis (f. 35/40).

Da leitura das passagens retrocitadas, fica fácil
concluir que, não obstante tenha a testadora afirmado
que não existia herdeiro necessário, o fato de ela ter
beneficiado autor/apelante não só por meio das doações
feitas nos idos de 1992 como, ainda, o incluindo no testamento, já é suficiente para se concluir que a pretensão
aqui deduzida com fulcro no art. 1.973 do CCB/02
não procede.
Ademais, curial enfatizar, entre a ação de investigação de paternidade, a feitura do testamento e o falecimento da testadora decorreu lapso de tempo considerável, em que o testamento poderia perfeitamente ter
sido por ela mesma revogado, devendo ser observada a
derradeira manifestação de vontade em prestígio à materialização do princípio do “aproveitamento da vontade”
como consequência da autonomia privada.
A esse respeito, com propriedade obtemperou o d.
Procurador de Justiça:
In casu, os elementos de convicção amealhados ao caderno
processual evidenciam que a avó do recorrente participou
da ação de investigação de paternidade por ele manejada
(f. 12/32). Dessa forma, a testadora possuía pleno conhecimento da sua existência, principalmente, porque o acórdão
que manteve a sentença de procedência da ação de investigação de paternidade antecedeu a data da elaboração
do testamento. Insta salientar, por oportuno, que a testadora não só tinha conhecimento da existência do recorrente, como também o agraciou doando-lhe alguns bens
imóveis e beneficiando-lhe no testamento ora questionado.
(f. 08/v.). É possível verificar que a vontade da testadora não
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Agravo regimental no agravo em recurso especial. Direito
das sucessões. Testamento. Superveniência de descendente.
Rompimento. Não ocorrência. Presunção de que o falecido
testaria de forma diversa inexistente no caso concreto. 1. O
art. 1.973 do Código Civil de 2002 trata do rompimento do
testamento por disposição legal, espécie de revogação tácita
pela superveniência de fato que retira a eficácia da disposição patrimonial. Encampa a lei uma presunção de que, se
o fato fosse de conhecimento do testador - ao tempo em que
testou -, não teria ele testado ou agiria de forma diversa. 2.
Nesse passo, o mencionado artigo somente tem incidência
se, à época da disposição testamentária, o falecido não
tivesse prole ou não a conhecesse, mostrando-se inaplicável
na hipótese de o falecido já possuir descendente e sobrevier
outro(s) depois da lavratura do testamento. Precedentes desta
Corte Superior. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp nº 229.064/SP, 4ª T/STJ, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe de 15.10.2013 - com destaques
meus.)
Civil e processual. Inventário. Nulidade de testamento
arguida pelo inventariante. Litisconsórcio necessário. Matéria
não prequestionada. Súmulas nos 282 e 356-STF. Reserva da
legítima. Bens disponíveis deixados a terceira pessoa. Nascimento de novo neto do de cujus após a realização do testamento. Preexistência de outros herdeiros da mesma qualidade. Nulidade do ato não configurada. Código Civil,
art. 1.750. Exegese. I. Ausência de prequestionamento acerca
da nulidade processual impeditiva da admissibilidade recursal
sob tal aspecto, ao teor das Súmulas nos 282 e 356 do c. STF.
II. Constitui condição estabelecida no art. 1.750 do Código
Civil, para o rompimento do testamento, não possuir ou não
conhecer o testador, ao tempo do ato de disposição, qualquer descendente sucessível, de sorte que, se ele já possuía
vários, como no caso dos autos, o nascimento de um novo
neto não torna inválido o testamento de bens integrantes da
parte disponível a terceira pessoa. III. Recurso especial não
conhecido.” (REsp nº 240.720/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, 4ª T/STJ, DJ de 06.10.2003 - com destaques meus.)

Em resumo: ainda que tenha a testadora declarado
em seu testamento a inexistência de herdeiros necessários, injustificável o rompimento desse seu ato de última
vontade com base no art. 1.973 do CCB/2002 quando
demonstrado por idôneo conjunto probatório que ela,
muito antes de testar e ao contrário do então declarado,
tinha total ciência, em virtude do decidido em investigação de paternidade, da existência de um neto, com o
qual, inclusive, mantinha forte relacionamento afetuoso.
Nesse contexto, o testamento não pode mesmo
ser rompido.
Por derradeiro, não me furto a consignar que a
situação fática aqui delineada poderia ensejar, quando
muito, apenas a redução das disposições testamentárias.
Como ensina Mauro Antonini:

Sucede que a redução das disposições testamentarias em referência, como bem apontado pela d. Promotoria de Justiça, só se mostra possível nos autos do inventário da testadora (f. 243).
Mediante tais considerações, nego provimento à
apelação, para manter inalterada a sentença objurgada.
Custas recursais, pelo apelante.
É como vota a relatoria.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES OLIVEIRA FIRMO e LLEWELLYN MEDINA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

...

Ação monitória - Suspensão do processo - Força
maior - Ausência de prova - Cheque prescrito Causa debendi - Irrelevância - Procedência do
pedido inicial - Decisão mantida
Ementa: Apelação. Ação monitória. Suspensão do
processo. Força maior não comprovada. Cheque prescrito. Causa debendi. Irrelevância. Procedência do pedido
inicial. Decisão mantida. Recurso não provido.
- Não se há falar em suspensão da ação monitória sem
que se prove exaustivamente a existência de uma ação
criminal na qual se discute diretamente o objeto desse feito.
- Para a propositura da ação monitória com base em
cheque prescrito, não se exige que o autor invoque o
negócio jurídico correspondente ou que demonstre a
origem da dívida cobrada, pois a prova municiada pelo
cheque é o bastante para a comprovação do direito ao
crédito reclamado.
Negar provimento ao recurso.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0525.11.002964-8/001 Comarca de Pouso Alegre - Apelante: Diorne Felipe de
Campos - Apelado: João Marcelo do Prado Vasconcelos
- 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, 12 de fevereiro de 2015. - Tiago
Pinto - Relator.
Notas taquigráficas
DES. TIAGO PINTO - Diorne Felipe de Campos
apela da sentença de f. 121/122, que, nos autos da ação
monitória ajuizada por João Marcelo do Prado Vasconcelos, julgou procedente o pedido inicial para, nos termos
do art. 1.102-C do CPC, constituir de pleno direito o título
executivo judicial, convertendo o mandado inicial em
mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista
no Livro I, Título VII, Capítulo X, do CPC. Condenou o
réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado do débito.
Em suas razões, o apelante requer, preliminarmente,
que seja deferida a suspensão do feito, nos termos do
art. 265, IV, a, CPC, afirmando a existência de processo
criminal em que figura como vítima de estelionato. Afirma
que os cheques objetos da ação foram furtados, sendo
a assinatura neles constantes falsa, conforme comprova
laudo de perícia grafotécnica. No mérito, insiste na tese
de que os cheques não foram assinados por ele, tendo
sido furtados, motivo pelo qual não pode ser condenado ao pagamento do valor cobrado. Alega não possuir
relação jurídica com o apelado. Requer, assim, a reforma
da decisão.
Contrarrazões às f. 132/136, pela manutenção
da sentença.
É o relatório. À douta revisão.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conhece-se do recurso.
O apelante requer, preliminarmente, a suspensão
do processo por motivo de força maior, ao argumento
de que há ação criminal em andamento que investiga
suposto crime de estelionato, no qual foi vítima de furto
de cheques e falsificação de assinaturas.
Sem razão, no entanto.
O apelado ajuizou ação monitória fundada nos
cheques do Banco Unibanco de nº 100007, 100019,
100020, 100022 (f. 11/13), todos supostamente emitidos
pelo apelante.
Consta nos autos, boletim de ocorrência (f. 41),
em que o apelante narra às autoridades policiais que
nunca movimentou ou emitiu cheques da conta no
Banco Unibanco, sendo informado pelo gerente que uma
terceira pessoa foi até a agência e emitiu os talões de
cheque com folhas numeradas de 100001 a 100040;
400001 a 400040; e 500041 a 500080.
Verifica-se, ainda, a existência de uma ação ajuizada pelo apelante em face do Banco Unibanco (f. 39).
Todavia, nota-se que o apelante não apresentou a petição
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Da mesma forma, se o testador é demandado em ação de
investigação de paternidade, em relação à filiação por ele
ignorada, a procedência do pedido acarretará o rompimento
do testamento. No entanto, se ficou comprovado que sabia
da filiação, ou se tinha dúvidas a seu respeito, e mesmo assim
testou, não há rompimento. O filho que venceu a demanda
só poderá se valer, caso invadida a legítima, da redução das
disposições testamentárias (arts. 1.967 e 1.968). (Código
Civil comentado - doutrina e jurisprudência. Coord. Cezar
Peluso. 5. ed. Manole, p. 2.334.)

inicial, a certidão de inteiro teor do processo ou sequer
cópia da transação homologada entre as partes.
Da consulta ao sítio do TJMG, extrai-se que houve
acordo em 18.10.2012.
Ora, não há como tomar conhecimento do teor
da ação, sendo que o mero andamento processual não
comprova que aquela ação está vinculada aos cheques
objeto desta ação.
O apelante apresentou, ainda, cópia do inquérito
policial em que figura como vítima, tendo como investigado o Sr. Gary Amado Arcas (f. 93/109). Há nos autos
do inquérito policial o Laudo de nº 0859/10, em que
consta a informação de que o perito procedeu à colheita
de padrões autênticos do grafismo do apelante para
confrontos grafotécnicos. Não há outras informações
acerca do inquérito policial, nem mesmo dos documentos
que instruíram o mesmo, nem sequer uma conclusão do
laudo pericial grafotécnico.
Em consulta ao sítio do TJMG, pelo nome, CPF e
CNPJ do apelante, não consta a abertura de um processo
criminal em que o mesmo figure como vítima. De fato,
percebe-se que em momento algum o apelante apresentou cópia do suposto processo criminal, a fim de
embasar seu pedido de suspensão da presente ação.
Em contrapartida, nota-se que a testemunha do
apelado foi categórica ao afirmar que:
os cheques referidos às f. 11 e 13 dos autos foram passados
pela pessoa de Gueri ao declarante, sendo que eles foram
devidamente assinados pelo requerido Diorne que assinou
tais cheques na presença do declarante; [...] que o declarante
viu o requerido assinar tais cheques e até achou estranho ele
assinar em letras de forma [...].

Com efeito, não se há falar em suspensão do
processo, sem que se prove exaustivamente a existência
de uma ação criminal na qual não se discute diretamente
o objeto deste feito.
No mérito, mais uma vez, não assiste razão
ao apelante.
Segundo o art. 1.102-A do Código de Processo Civil,
a ação monitória compete a quem pretender, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de
soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Assim, o cheque prescrito constitui documento hábil
à propositura da ação monitória, porquanto se insere no
conceito de prova escrita do direito do autor.
Essa questão já se encontra pacificada, tendo sido,
inclusive, objeto da Súmula nº 299 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “É admissível a ação
monitória fundada em cheque prescrito”.
Sendo assim, para a propositura da ação monitória com base em cheque prescrito, não se exige que o
autor invoque o negócio jurídico correspondente ou que
demonstre a origem da dívida cobrada, como alega o
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apelante, pois a prova municiada pelo cheque é o bastante
para a comprovação do direito ao crédito reclamado.
Vale dizer, o cheque é um título de crédito que independe de sua origem, não havendo qualquer exigência
legal de indicação da causa debendi de emissão do
título para cobrança do valor nele indicado. O apelado
é portador do cheque e, por isso, credor do seu emissor,
no caso, o apelante. A dívida é decorrente da própria
emissão do cheque, e não do negócio jurídico que
ensejou a emissão do título.
Sendo assim, cabe à parte devedora o ônus de
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
crédito representado no documento, nos termos do inciso
II do art. 333 do CPC, o que efetivamente não ocorreu
nesse caso.
Sobre a matéria, colha-se da jurisprudência do
eg. STJ:
Processo civil. Recurso especial. Ação monitória. Cheque
prescrito. Instrução. Possibilidade. Ônus da prova. Emitente.
- Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que na
ação monitória, instruída com cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão, cabendo ao
réu (emitente) o ônus da prova da inexistência do débito. 2
- Recurso especial conhecido e provido (REsp 537038/RS,
Recurso Especial, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de
22.08.2005, p. 281).
Processual civil. Coisa julgada. Ação monitória. Cheque prescrito. Documento hábil à instrução do pedido. I. Decidido
em acórdão anterior, que reformara sentença indeferitória
da inicial, que a ação monitória era juridicamente possível,
o provimento da remessa oficial quando do reexame, posteriormente, da decisão de mérito, para extinguir o processo
por carência, implica violação à coisa julgada. II. Ademais,
a jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova
hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu cuja prescrição tornou-se impeditiva da sua cobrança pela via executiva. III. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a apreciação do
mérito pelo Tribunal a quo, afastada a preliminar de carência
da ação (REsp 509829/MG, Relator Ministro Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, DJ de 10.05.2004, p. 289).

In casu, o apelante afirmou que o cheque foi emitido
por terceiro, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não apresentou perícia grafotécnica que comprove
eventual falsificação de assinatura dos cheques, mas
apenas laudo de colheita de padrões gráficos, sem qualquer conclusão pericial; não comprovou a existência de
um inquérito ou ação criminal diretamente relacionada
aos cheques em questão. Vale dizer, o apelante limitou-se
a alegar que foi vítima de estelionato, mas, repita-se,
sem trazer qualquer prova disso. Allegatio et non probatio
quasi non allegatio.
Soma-se a isso o fato de que a prova testemunhal é no sentido de que os cheques foram devidamente
emitidos e assinados pelo apelante, sendo que a testemunha esteve presente no ato da assinatura e entrega dos
cheques ao apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ANTÔNIO BISPO e PAULO MENDES ÁLVARES.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Irretroatividade da lei - Art. 6º da Lei de
Introdução ao Código Civil - Associação
recreativa - Condição de dependente Estatuto - Modificação - Direito adquirido
Ementa: Ação declaratória. Clube recreativo. Condição
de dependente. Modificação. Direito adquirido. Irretroatividade da lei nova.
- Conforme o art. 6º da Lei de Introdução do Código
Civil, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, observados, contudo, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
- A lei nova não pode atingir e reger os efeitos futuros de
pactos que foram celebrados antes da sua vigência.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0338.13.003020-2/001 Comarca de Itaúna - Apelante: Tropical Tênis Clube Apelados: Daniel Gomes Franco e outra, Danielle Silva
Gomes Franco - Relatora: DES.ª EVANGELINA CASTILHO
DUARTE
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Evangelina Castilho Duarte - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam
os autos de declaração da condição de dependente da
segunda apelada, sem ônus, com relação ao seu pai,
primeiro apelado e proprietário da quota, com garantia
de frequência ao clube enquanto for solteira.

Os apelados esclareceram que o estatuto social
do clube previa que a filha permaneceria como dependente do proprietário da quota enquanto fosse solteira,
perdendo sua condição apenas quando se casasse.
Observaram que, em 2009, sobreveio alteração
do estatuto, que passou a prever a condição de dependente da filha até 21 anos de idade ou até 25, enquanto
cursasse graduação universitária ou pós-graduação.
A r. decisão recorrida, f. 94/95-v., julgou procedente o pedido, afastando a incidência do estatuto de
constituição social do réu, editado em 2009, na relação
jurídica havida com os autores e determinando a aplicação das regras do antigo estatuto, de 1985, com
consequente manutenção de Danielle no quadro de associados, enquanto solteira, na condição de dependente de
Daniel, e condenou o apelante ao pagamento de custas
e honorários advocatícios da sucumbência, fixados em
R$1.200,00.
O apelante pretende a reforma da r. decisão recorrida, salientando a regularidade da assembleia geral que
modificou o estatuto, prevalecendo as deliberações nela
procedidas, não havendo qualquer nulidade.
Frisa que as deliberações tomadas em assembleia geral realizada nos limites legais e estatutários
obrigam a todos os seus associados, ainda que ausentes
e discordantes.
Ressalta que a alteração estatutária é idônea, sendo
dada oportunidade ao demandante de que participasse
da formação da novel norma da associação, tendo preferido, entretanto, ficar inerte.
Pugna pela modificação da sentença e pela revogação da antecipação de tutela.
A r. decisão recorrida, f. 94/95-v. foi publicada em
23 de julho de 2014, vindo o recurso em 6 de agosto, no
prazo recursal, acompanhado de preparo.
Estão presentes os requisitos para conhecimento
do recurso.
O pedido dos apelados vai além de uma pretensão
declaratória de existência ou inexistência de um direito,
sendo, por isso, inadequada a via eleita, nos termos do
art. 4º, I, do CPC.
A pretensão dos apelados é de compelir o apelante
a aceitar a segunda recorrida como dependente do seu
genitor, sem ônus, até o seu casamento, em confronto
com a norma atualmente prevista no estatuto do clube,
que se encerra aos 21 anos de idade ou aos 25, caso
se comprove curso em graduação universitária ou
pós-graduação.
Pertinente o ensinamento de João Batista Lopes:
[...] o que importa considerar, porém, é que na ação declaratória o interesse se circunscreve à declaração da existência,
ou inexistência, de uma relação jurídica, sendo incabível a
declaração de mero fato, como se verá adiante, ou de simples
questão de direito, por mais intricada que seja - p.62/63.
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Considerando, pois, a ausência de prova capaz de
desconstituir os títulos que instruíram a ação monitória
e que não há necessidade de demonstração da causa
debendi da emissão do cheque, o caso é mesmo de
improcedência dos embargos à monitória.
Com essas considerações, nega-se provimento
ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante, observando-se os
termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

E prossegue: “Particularmente na ação declaratória,
exige-se do autor especial atenção na elaboração da
inicial, que deverá atender à especificidade dessa forma
de tutela jurisdicional - p. 71.”
Entretanto, por aplicação do art. 249, § 2º, CPC, é
possível o exame do pedido.
Depreende-se da leitura dos autos que o primeiro
apelado adquiriu cota do apelante, em agosto de 2002,
quando ainda vigia o Estatuto de 1986, que previa,
em seu art. 8º, § 1º, inciso I, que seriam consideradas
como membros da família do sócio-proprietário as filhas
solteiras, f. 27.
O estatuto, entretanto, foi alterado em julho de
2009, agravando a situação das filhas como dependentes, que apenas poderiam gozar dos benefícios do
sócio cotista até 21 anos ou até 25, caso comprovassem
estar cursando graduação ou pós-graduação.
Conforme o art. 6º da Lei de Introdução do Código
Civil, a lei em vigor tem efeito imediato e geral, observados, contudo, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
São os ensinamentos de Nelson Nery Jr. e Rosa
Maria Nery sobre o tema:
O princípio da irretroatividade da lei está consagrado entre
nós pelas disposições da CF 5º XXXVI e da LICC 6.º caput
(‘efeito imediato’), razão pela qual se asseguram a sobrevivência e a ultratividade da lei antiga. Por esse princípio a lei
nova não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido ou a coisa julgada. [...] mesmo possuindo
eficácia imediata, não pode atingir os efeitos que já foram
produzidos quando estava em vigor a lei agora revogada
(Código Civil comentado. 5. ed. Revista dos Tribunais, p. 139).

Ora, o contrato de adesão ao clube, perfeito e
acabado, foi assinado pelo primeiro apelado antes da
vigência do novo estatuto, que, apesar de se aplicar à
relação jurídica que existe entre as partes, devendo ambas
obedecê-lo fielmente, não pode atingir o direito adquirido
pela segunda apelada de permanecer como dependente
do seu pai enquanto for solteira, em observância ao princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 5º,
XXXVI, da Constituição Federal.
A lei nova não pode atingir e reger os efeitos futuros
de pactos que foram celebrados antes da sua vigência,
salientando-se que assim vem entendendo o colendo STF,
sob pena de violação à garantia constitucional da irretroatividade normativa.
Nesse sentido, colaciona-se:
Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados
anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade
mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou fato
ocorrido no passado. O disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e lei
de direito privado, ou entre lei de ordem pública e lei dispositiva. Precedente do STF - ocorrência, no caso, de violação de
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direito adquirido (STF, ADIn 493/DF, Rel. Min. Moreira Alves,
j. em 25.06.92, DJU de 04.09.1992, p.14.089).

Assim, o novo estatuto do clube, ainda que discutido
em assembleia geral realizada com observância dos
limites legais e estatutários, não se aplica aos pactos celebrados antes da sua vigência, não podendo modificar o
direito adquirido dos apelados.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso
interposto por Tropical Tênis Clube, mantendo íntegra a
sentença recorrida.
Custas recursais, pelo apelante.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES CLÁUDIA MAIA e ESTEVÃO LUCCHESI.
Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Ação anulatória - Contrato de compra
e venda - Não observância da forma
prescrita em lei - Legalidade do negócio
jurídico - Ausência de prova - Simulação Ocorrência - Nulidade do contrato
Ementa: Apelação cível. Ação anulatória de escritura de
compra e venda de imóvel c/c indenização por danos
morais. Simulação absoluta. Negócio jurídico nulo.
Recurso provido.
- O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso de tempo.
- Nos termos do preceito do art.167 do Código Civil,
é nulo o negócio jurídico simulado, havendo simulação
quando dita negociação aparenta conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem ou transmitem (art. 167, §1º, I, CC).
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0512.12.003426-3/001 Comarca de Pirapora - Apelantes: 1º) Agnaldo Fernandes
de Souza, 2os) Geraldino Correia da Costa e outra, Maria
Joana Gomes da Costa - Apelados: Edmundo Mendes
Veloso, Dorvalina Correia Veloso e outra, Cruzelina
Ferreira da Costa, Nelito Correia da Costa - 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, 22 de janeiro de 2015. - Newton
Teixeira Carvalho - Relator.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Trata-se de
apelação interposta por Agnaldo Fernandes de Souza,
Geraldino Correia da Costa e outros contra sentença
proferida nos autos da ação anulatória de contrato de
compra e venda, movida por Dorvalina Correia Veloso,
que julgou procedente o pedido inicial, declarando
a nulidade do contrato firmado entre as partes nos
seguintes termos:
[...] Considerando o que fora supraexposto, tenho que o
contrato cuja cópia está às f. 62/63 é nulo, já que prevê a
compra e venda de imóvel, sem a necessária interveniência
dos demais proprietários. [...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para declarar nulo o contrato particular
e compromisso de compra e venda entabulado entre Geraldino Correa da Costa e sua esposa Maria Joana Gomes da
Costa e Agnaldo Fernandes de Souza, cuja cópia está às
f. 62/63 e que tem como objeto a compra e venda de 9,68
ha do imóvel registrado sob a matrícula 15.755, junto ao CRI
de Pirapora. Por consequência, julgo o processo extinto, com
resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

O 1º apelante, em suas razões recursais, de
f. 124/128, alega que a sentença não menciona qual
dispositivo legal foi adotado para o caso. Segue afirmando que, consoante as provas inseridas nos autos, em
1967, o imóvel em questão foi adquirido pelo Sr. Geraldino Correia da Costa e sua esposa, Maria Joana Gomes
Costa, ou seja, há mais de 30 anos, juntamente com o
Sr. Geraldo Costa Faria. Afirma que cada um pagou a
sua parte na área adquirida e que a aquisição do imóvel
teve conhecimento de todos, inclusive a divisão do referido imóvel.
O 2º apelante, em suas razões recursais, de
f. 130/134, afirma que todas as testemunhas aduzem
que os apelantes exerciam a posse sobre os imóveis há
mais de 20 anos depois da morte do Sr. Geraldo Costa
Faria. Segue afirmando que os apelados tinham conhecimento de que a terra, que pertencia aos apelantes, era de
9.68 ha, como tinham escritura de 7.25, o restante, de
2.42 ha, era posse, conforme constam das declarações
das testemunhas.
A apelada apresentou contrarrazões, às f. 140/143,
pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Conhecemos do recurso, visto que tempestivo e
devidamente preparado. Presentes os pressupostos de
admissibilidade. Julgaremos conjuntamente os recursos.
Cinge-se o litígio ao pedido de nulidade de contrato
de compra e venda de bem imóvel.
A nosso ver, não assiste razão aos apelantes,
data venia.
Como visto, na sentença, a MM. Juíza deu correto
deslinde ao feito, vejamos:
[...] No tocante ao contrato cuja cópia está às f. 62/63, verifica-se que o requerido, de fato, vende a Agnaldo Fernandes

de Souza o imóvel constituído pela metragem de 9,68
hectares, quando, em confronto com registro de f. 15, apenas
lhe toca 1,5 (um e meio) alqueire do bem.
Pela prova testemunhal colhida, produzida sob o crivo do
contraditório, restou claro que, desde a aquisição do imóvel,
nos idos de 1967, o bem foi dividido como sendo 1 alqueire
para o genitor do requerido e 2 alqueires para o requerido,
tanto é que a cerca que existe no local, há longos anos,
obedece a tal metragem.
Entretanto, a prova da propriedade imóvel dá-se mediante
registro, conforme artigo 1.245 do Código Civil.
No registro do imóvel, o requerido é proprietário apenas de
50% do imóvel, motivo pelo qual sua propriedade e, consequentemente, os direitos de proprietários, se estendem apenas
a esta metragem.
Entretanto, não havendo regularização desta situação, não
há como concluir de outra forma: o requerido é proprietário
apenas de 50%.
Se tivesse ele vendido o direito de posse sobre o restante da
área por ele ocupada, não se poderia falar em vício. Ocorre
que o primeiro requerido vendeu a propriedade e, para tanto,
não tinha direito, já que vendeu coisa que não lhe pertence.
O contrato de compra e venda também não se reveste da
forma prescrita em Lei, consubstanciando, apenas, em declaração de vontade, sem força suficiente para ser levado
a registro.

No mesmo sentido, não conseguiram comprovar
os apelantes que o negócio jurídico de compra e venda
do imóvel foi legal, o que afasta a pertinência de tais
alegações, com base no art. 333, II, do Código de
Processo Civil.
É esta a letra do art. 171 do Código Civil:
Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é
anulável o negócio jurídico:
[...]
II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão ou fraude contra credores.

É cediço que a simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das
partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que
deveria produzir.
A propósito, vejamos os comentários de Silvio
Rodrigues:
A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração
enganosa da vontade, visando (a) produzir efeito diverso
do ostensivamente indicado. Negócio simulado, portanto, é
aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer
das partes. Estas fingem um negócio que na realidade não
desejam. Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é elementar a existência
de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é
produto da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação
caracteriza-se quando duas ou mais pessoas, no intuito de
enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para
esconder um outro negócio que se pretende dissimular, quer
para fingir uma relação jurídica que nada encobre. Trata-se,
portanto, de uma burla, intencionalmente construída em
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nando terceiros (Direito civil. Parte Geral, v. 1, p. 216). (Apud:
TJMG - Ac 004.546-5 - Rel. Des. Antônio de Pádua.)

Nos termos do preceito do art.167 do Código Civil,
é nulo o negócio jurídico simulado, havendo simulação
quando dita negociação aparenta conferir ou transmitir
direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem ou transmitem (art.167, §1º, I, CC).
Tal hipótese, a nosso ver e sentir, inquestionavelmente se concretizou, nesta seara litigiosa.
Por todo exposto, negamos provimento ao recurso
de apelação.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ALBERTO HENRIQUE e ROGÉRIO MEDEIROS.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Seguro obrigatório - DPVAT Cobertura - Acidente - Danos pessoais - Atividade
do veículo - Nexo causal - Fuga de perseguição
policial - Excesso de velocidade - Contramão
direcional - Gravidade da conduta - Resultado Previsibilidade - Culpa exclusiva da vítima
Ementa: Apelação cível. DPVAT. Colisão ocorrida em
fuga dos ocupantes de motocicleta da autoridade policial
que os reconheceu como praticantes de delito. Direção
perigosa, pela contramão e colocando em risco a vida
de terceiros, com o único fim de se desvencilharem da
viatura policial que os perseguia. Gravidade da conduta.
Previsibilidade do resultado. Ausência de cobertura.
- A indenização do seguro DPVAT é assegurada às vítimas
de danos pessoais causados por veículos automotores
terrestres, desde que o veículo seja causa determinante
do dano sofrido e não apenas integre o “cenário do infortúnio”.
- No caso, o fato de estar o autor em fuga da autoridade
policial quando ocorreu o infortúnio, transitando com
motocicleta em alta velocidade, inclusive pela contramão
e com todo o sistema de iluminação apagado, para dificultar a ação da autoridade policial, desconfigura o
evento como acidente, dada a previsibilidade do seu
desfecho e a possibilidade de evitar-se o resultado.
- Na espécie, ainda que se pudesse caracterizar o infortúnio como acidente, a gravidade da conduta praticada
pelos ocupantes da motocicleta - que, independentemente da apuração do cometimento do delito na esfera
criminal, tinham por única intenção desvencilhar-se da
autoridade policial que os perseguia, para averiguação
e apuração de prática delituosa - rompe o liame entre o
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“acidente” e o dano, e afasta, por si só, a possibilidade
de cobertura do seguro DPVAT, sob pena de beneficiar o
requerente de sua própria torpeza.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0271.13.005457-7/001 Comarca de Frutal - Apelante: Júlio Vinícius Silva Cardoso
- Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A. - Relator: DES. JOÃO CANCIO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
na conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2015. - João
Cancio - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JOÃO CANCIO - Trata-se de apelação cível
interposta em face da r. sentença proferida pelo MM.
Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Frutal, carreada às
f. 87/89, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da
ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por J.V.S.C.
em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S.A.
Insurge-se o autor, às f. 91/96, argumentando, em
suma, que a sentença deve ser reformada, pois o art. 5º
da Lei nº 6.194/74 ordena que o pagamento seja realizado mediante simples prova do acidente e do dano
decorrente, independentemente de culpa.
Salienta que “[...] a existência de prática de crime
deve ser apurada pelo órgão competente e, enquanto
não comprovada qualquer ilegalidade, as partes, como
regra geral, são consideradas inocentes, inteligência do
art. 5º, LVII, da CR/88” (f. 93), sustentando que a indenização não pode lhe ser negada com base em indícios, mas somente com provas robustas de que ele realmente praticava um delito, dependendo, portanto, de
sentença condenatória.
Defende que o relatório médico que instrui a inicial
comprova a invalidez noticiada, que lhe garante o direito
ao recebimento de R$7.087,50 a título de indenização
do seguro DPVAT, com correção monetária a partir da
data do sinistro (06.05.2012).
Recebido o recurso à f. 98.
Contrarrazões às f. 99-v./102-v.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
O cerne do litígio consiste em aferir se o acidente
que vitimou o autor enseja o pagamento do seguro DPVAT
e, em caso positivo, se devidamente comprovada a invalidez permanente.
O seguro obrigatório DPVAT assegura às vítimas
de acidentes causados por veículos automotores de via

O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato
legal, de cunho social, regulamentado pela Lei nº 6.194/74,
em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a
reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo
de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que
o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, é
necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo
automotor.
[...]
A questão está em se definir em que circunstâncias esse uso de
veículo automotor autoriza a cobertura do seguro obrigatório.
[...]
Na hipótese, conforme consta do acórdão recorrido, ‘o
acidente ocorreu enquanto o recorrente fazia a limpeza de
uma máquina de terraplanagem (trator pavimentador), especificamente na esteira do vibroacabador’ (e-STJ f.201).
Embora o trator não estivesse em movimento ou transportando pessoas na via pública, como aponta o acórdão recorrido, o fato é que ele estava em funcionamento durante a
sua limpeza, possibilitando que a referida esteira do vibroacabador puxasse e decepasse uma das pernas do recorrente,
gerando-lhe danos permanentes.
Em outras palavras, o veículo automotor (trator pavimentador)
foi a causa determinante do dano sofrido pelo recorrente,
sendo, portanto, cabível a indenização securitária.
Com efeito, não se tratou de uma simples queda, como
ocorrera em outras hipóteses nas quais essa Corte negou
o direito à indenização do seguro DPVAT porque o veículo
automotor ‘somente fez parte do cenário do infortúnio’ (REsp
1.185.100/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 18.02.2011 e REsp 1.187.311/MS, 3ª Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJe de 28.09.2011).

Ou seja, o uso do veículo como meio de transporte,
ao se deslocar em via pública, deve ser o causador do
dano ou ter contribuído de forma determinante para que
este acontecesse.
Dessa forma, não é qualquer dano causado no
uso de veículo que pode gerar indenização, segundo
leciona Gustavo Tepedino, em seu artigo “O problema
da causalidade no seguro obrigatório por danos pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre
(DPVAT)”, deve ser preservado o nexo de causalidade
entre a atividade do veículo e o dano para que haja, de
fato, acidente indenizável.
Confira-se:

Considera-se, portanto, acidente indenizável o acontecimento
inesperado decorrente da atividade do veículo automotor e
de sua carga. Tal orientação, por um lado, abrangerá hipóteses em que o veículo não está em movimento, desde que
no desempenho potencial da atividade a que se destina; e,
por outro lado, serve a afastar os sinistros que não se relacionam, de qualquer modo, com a função a que se reserva
o veículo e que, por conseguinte, justifica funcionalmente o
risco garantido.
De outra parte, nas hipóteses em que se verifique circunstância excludente do nexo causal (fortuito ou força maior,
culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro), apta a interromper o liame de causalidade necessária entre a atividade
do veículo e o dano, não haverá o dever de reparar por parte
da seguradora. Tal é o que ocorre no caso do assalto em
ônibus anteriormente aludido que gere dano ao passageiro, o
qual, por configurar fortuito externo (isto é, não se inserir nos
riscos da atividade do transportador), tem o condão de interromper o nexo de causalidade entre a atividade do veículo e o
dano (DPVAT: um seguro em evolução - o seguro DPVAT visto
por seus administradores e pelos juristas. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 2013, p. 328/329).

No caso, a meu sentir, o fato de estar o autor em
fuga da autoridade policial quando ocorreu o infortúnio,
transitando com motocicleta em alta velocidade, inclusive pela contramão e com todo o sistema de iluminação
apagado, para dificultar a ação da autoridade policial,
faz com que o evento nem sequer possa ser caracterizado
como acidente, dada a previsibilidade do seu desfecho e
a possibilidade de evitar-se o resultado.
Registre-se, a respeito, trecho do relato da autoridade policial no boletim de ocorrência lavrado no local
do fato:
Durante patrulhamento ostensivo pela rua Fioravanti Franzi,
visualizamos a motocicleta Honda/CG 125, cor azul, com
02 (dois) ocupantes, com as características semelhantes aos
autores de roubo a mão armada, praticados nesta cidade,
conforme consta em [...], e que havia evadido da guarnição
da viatura 15046 [...]. Momentos após a ocorrência do
assalto [...], sendo que trajavam calças jeans e blusão de frio,
cor escura, ambos, com capacetes de cor preta; momento
em que os ocupantes da referida motocicleta perceberam
a presença das guarnições policiais e ao ser dada voz de
parada, pelo Sd. F., estes começaram a evadir, onde visualizamos a placa da referida motocicleta, sendo [...]; iniciamos
acompanhamento visual da citada motocicleta, e esta adentrou a rua Prudente de Morais, já em alta velocidade, e
posteriormente, a rua Ipiranga, seguindo pela contramão
de direção, em seguida acessou a avenida Euvaldo Lodi,
causando perigo de dano e colocando em risco os demais
veículos que trafegavam pela citada via; o veículo prosseguiu
pela avenida Euvaldo Lodi, em alta velocidade, obrigando
os demais veículos a abrirem caminho para que passasse, e
avançou o sinal vermelho RO semáforo no cruzamento com
a avenida Brasília; durante acompanhamento foi constatado,
por parte das guarnições, que a lanterna traseira da motocicleta encontrava-se inoperante (desligada), modus operandi
utilizado para dificultar a localização/acompanhamento do
veículo; a motocicleta seguiu pela avenida Euvaldo Lodi,
em alta velocidade, sendo acompanhada visualmente até
acessar a avenida Goiás, e nas proximidades do hotel Casablanca, perdemos o contato visual com a mesma; foi realiJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |
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terrestre, ou por sua carga, indenização correspondente
aos danos pessoais suportados, na medida de sua gravidade, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 6.194/74
com as alterações introduzidas pelas Leis nos 11.482/07
e 11.945/09, observado sempre o tempus regit actum.
A legislação de regência estabeleceu direito à indenização decorrente de acidente com veículo automotor,
devendo este - o veículo - ser a causa determinante do
dano, e não apenas fazer parte do “cenário do infortúnio”, como asseverou a e. Ministra Nancy Andrighi,
do colendo Superior Tribunal de Justiça no voto proferido por ocasião do julgamento do RESp nº 1.245.817/
MG, ao tratar do pagamento de indenização no caso de
veículo estacionado:

zado rastreamentos e instantes após, fomos informados por
um transeunte, Sr. A.P.M., que havia ocorrido um acidente
envolvendo uma motocicleta e um ônibus, poucas esquinas
à frente, na avenida Rio de Janeiro; em ato contínuo, deslocamos para as imediações da avenida Rio de Janeiro, e no
cruzamento com a Rua Araguari, deparamos com a motocicleta [...], cor azul, placa [...], e os seus ocupantes caídos ao
solo, aparentemente desacordados; [...] (f. 16).

Sobre a impossibilidade de cobertura do seguro
DPVAT no caso de pessoas em fuga, após o cometimento
de delito, a lição de Ricardo Bechara Santos em seu artigo
“Seguro DPVAT - segurados e beneficiários”:
Em relação aos danos pessoais ao ladrão do veículo,
causados por ele próprio ou por terceiros que o venham
colidir, digamos, ao empreender uma fuga após o roubo ou
furto, não encontrará a cobertura do DPVAT. É que o direito
pátrio não se compadece com o fato de alguém se autobeneficiar do próprio crime ou se locupletar de sua própria
torpeza. O ladrão, pois, não pode nem deve figurar como
segurado ou beneficiário coberto pelo seguro, tampouco os
seus beneficiários/dependentes fariam jus à indenização em
caso de sua morte, mas tão somente as vítimas inocentes de
sua ação criminosa, pessoas que, por exemplo, tenham sido
atropeladas pelo ladrão em sua fuga. Não seria diferente a
situação de alguém que venha a falecer, por prévio infarto
agudo do miocárdio, encontrando-se ao volante de um
veículo, provocando colisão ulterior sem nexo com a causa
morte (DPVAT: um seguro em evolução – o seguro DPVAT
visto por seus administradores e pelos juristas. Rio de Janeiro:
Ed. Renovar, 2013, p. 328/329).

Dessa forma, ainda que se pudesse caracterizar o
infortúnio como acidente, a gravidade da conduta praticada pelos ocupantes da motocicleta - que, independentemente da apuração do cometimento do delito na esfera
criminal, tinham por única intenção desvencilhar-se da
autoridade policial que os perseguia, para averiguação
e apuração de prática delituosa - rompe o liame entre o
“acidente” e o dano e afasta, por si só, a possibilidade
de cobertura do seguro DPVAT, sob pena de beneficiar
o autor de sua própria torpeza. Ou afastar a incidência
do liame causal do evento em razão da manifesta culpa
exclusiva da vítima.
Deve, portanto, ser mantida a bem-lançada
sentença de primeiro grau.
Conclusão.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.
Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 (f. 89).
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI
e MOTA E SILVA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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Compra e venda - Produto perecível
(farinha) - Validade próxima do
vencimento - Razoabilidade - Recebimento
sem ressalvas - Anuência - Revenda frustrada Dano inerente à atividade - Vício oculto - Não
ocorrência - Negócio jurídico - Validade - Protesto
de duplicata - Confessado inadimplemento
do comprador - Exercício regular de direito
Ementa: Apelação. Ação de indenização. Compra e
venda de produto perecível. Entrega da mercadoria com
prazo de validade razoável. Regularidade do negócio jurídico. Inadimplemento do preço. Protesto da duplicata.
Exercício regular de direito.
- O protesto de título, da espécie emitida pela ré (duplicata), encontra fundamento na Lei nº 5.474/68 e,
presentes os requisitos que autorizam a sua realização,
consubstancia exercício regular de direito.
- No caso, o produto adquirido pela ré se encontrava
próprio para consumo, uma vez que o seu prazo de validade demandaria ainda pouco mais de quatro meses
para escoar, termo esse que, em se tratando de bem
perecível, pelas regras de experiência comum, mostra-se razoável.
- Se a autora confessa ter adquirido a mercadoria para
revenda a terceiros - recebe o produto sem qualquer
ressalva e anui com o seu prazo de validade - não lhe é
dado, posteriormente, invocar a revenda frustrada como
causa para desconstituir o negócio.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0525.13.005470-9/001
- Comarca de Pouso Alegre - Apelante: Riominas
Comércio, Transporte e Representações Ltda. - Apelado:
Moinho Três Ltda. - Relator: DES. ROBERTO SOARES DE
VASCONCELLOS PAES
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 março de 2015. - Roberto
Soares de Vasconcellos Paes - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ROBERTO SOARES DE VASCONCELLOS PAES
- Trata-se de apelação interposta por Riominas Comércio,
Transporte e Representações Ltda., em face da sentença
proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca
de Pouso Alegre, que, nos autos da ação de indenização
movida pelo recorrente contra Moinho Três Ltda., julgou

O art. 186 do Código Civil consagra uma regra universalmente aceita: a de que todo aquele que causa dano a outrem
é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal,
informativo da responsabilidade aquiliana: ‘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 análise do artigo supratranscrito evidencia que quatro são
os elementos essenciais: da responsabilidade civil: ação ou
omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e
o dano experimentado pela vítima.
a) Ação ou omissão - Inicialmente, refere-se a lei a qualquer
pessoa que, por ação ou omissão, venha a causar dano a
outrem. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de
ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, e ainda
de danos causados por coisas e animais que lhe pertençam.
[...]
b) Culpa ou dolo do agente - Todos concordam em que o
art. 186 do Código Civil cogita do dolo logo no início: ‘ação
ou omissão voluntária’, passando, em seguida, a referir-se à
culpa: ‘negligência ou imprudência’.

O dolo consiste na vontade de cometer uma violação de
direito, e a culpa, na falta de diligência. Dolo, portanto, é a
violação deliberada, consciente, intencional, do dever jurídico.
[...]
A teoria subjetiva desce a várias distinções sobre a natureza e
extensão da culpa. Culpa lata ou ‘grave’ é a falta imprópria
ao comum dos homens, é a modalidade que mais se avizinha
do dolo. Culpa ‘leve’ é a falta evitável com atenção ordinária.
Culpa ‘levíssima’ é a falta só evitável com atenção extraodinária, com especial habilidade ou conhecimento singular. Na
responsabilidade aquiliana, a mais ligeira culpa produz obrigação de indenizar (in lege Aquilia et levissima culpa venit).
[...]
c) Relação de causalidade - É a relação de causa e efeito
entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Vem
expressa no verbo ‘causar’, utilizado no art. 186. Sem ela,
não existe a obrigação de indenizar. Se houver o dano, mas
sua causa não está relacionada com o comportamento do
agente, inexiste a relação de causalidade e também a obrigação de indenizar.
[...]
d) Dano - Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira
do ofendido (Direito civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva:
2009, v. IV, p. 34/36).

Conforme a doutrina transcrita, para a verificação
da responsabilidade civil, é necessária a demonstração
da conduta omissiva ou comissiva ilícita e do dano, bem
como da relação de causalidade entre eles.
No caso, o produto adquirido pela ré se encontrava
próprio para consumo, uma vez que, tal como afirmado
pela própria autora, seu prazo de validade demandaria
ainda pouco mais de quatro meses para escoar, termo
esse que, em se tratando de bem perecível, pelas regras
de experiência comum, mostra-se razoável.
Demais disso, a autora - que confessou ter adquirido a mercadoria para revenda a terceiros - recebeu o
produto sem qualquer ressalva, anuindo, por assim dizer,
com seu prazo de validade. Não lhe é dado, posteriormente, invocar a revenda frustrada como causa para
desconstituir o negócio.
Se o terceiro, para quem a autora revenderia o
produto, se recusou a recebê-lo, os danos decorrentes de
tal fato não podem ser imputados à ré, constituindo risco
inerente à sua atividade comercial.
Convém destacar que o negócio jurídico de compra
e venda e a transferência da propriedade das sacas de
farinha (bem móvel) se aperfeiçoou no momento da
tradição (CCB/2002, art. 1.267), restando cedidos à
autora/adquirente, ainda, todos os riscos da coisa, a teor
do art. 492 do CCB/2002, que consagra o brocardo res
perito domino - a coisa perece para o seu dono.
Registre-se que, por outro lado, sendo o prazo de
validade do produto claro e manifesto ao tempo de seu
recebimento pela autora, não há que se falar em ocorrência de vício oculto, sendo inaplicável o disposto no
art. 444 do CCB/2002.
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improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o
valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade de
tais verbas, ante a gratuidade judiciária deferida.
Às f. 134/141, a apelante sustenta que firmou
contrato de compra e venda de farinha com a ré, para
revenda, e que o produto recebido se encontrava com
data de validade próxima do vencimento, razão pela
qual foi recusado pelo seu cliente. Disse que, diante de
tal fato, diligenciou junto à ré para devolver o produto,
não obtendo êxito, fato que lhe causou danos de ordem
material e moral; o primeiro, consistente no desconto que
teve que conceder sobre o preço para aliená-lo a terceiro,
além de fretes e despesas com carregamentos e descarregamentos (R$12.250,76). O segundo, decorrente do
protesto indevido do título. Por fim, pugnou pela reforma
da sentença, visando à procedência dos pedidos iniciais.
Em contrarrazões de f. 144/147, a apelada refutou
as alegações da apelante, batendo-se pelo desprovimento do recurso por ela aviado.
Conheço do recurso, uma vez que próprio, tempestivo (f. 134), regularmente processado e dispensado do
preparo, por litigar a apelante sob o pálio da assistência
judiciária (f. 61).
Destaca-se, inicialmente, ter ficado incontroverso
nos autos que, por ocasião da celebração do contrato de
compra e venda entre as partes e recebimento do produto
pela autora, o prazo de validade estava regular. Vale dizer,
a ré/apelada não comercializou mercadoria vencida.
Conforme relatado, a autora pretende ser indenizada pelos danos materiais e morais que teria sofrido, ao
argumento de que o prazo de validade do produto que
adquiriu estaria na iminência de escoar.
Discorrendo sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Carlos Roberto Gonçalves leciona que:

Nesse contexto, é evidente que todos os requisitos de validade da compra e venda do produto perecível foram observados, pelo que é perfeitamente válido
o negócio jurídico, devendo ser mantida a improcedência
dos pedidos iniciais, uma vez que não se encontram
presentes os requisitos da responsabilidade civil.
Verificadas a licitude e a normalidade fática do
negócio discutido, não há que se falar em danos materiais e morais. Da mesma forma, não subsiste a pretensão
de se impor à ré qualquer obrigação reparatória oriunda
do protesto do título, confessadamente inadimplido
pela autora.
O protesto da duplicata emitida pela ré encontra
fundamento na Lei nº 5.478/68 e, em face do confessado inadimplemento da autora, consubstancia exercício
regular de direito.
Nesse sentido:
Apelação. Fundamentos de fato e de direito. Ausência.
Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Decisão interlocutória. Ausência de recurso. Preclusão. Não conhecimento. Duplicata. Aceite realizado segundo autorização do
sacado. Impugnação deste. Inviabilidade. Ofensa à boa-fé
objetiva. Ausência de aceite. Sujeição do sacado. Recusa
legítima apenas nas hipóteses legais. Ônus da prova. Autor.
Fato constitutivo de seu direito. Protesto de título. Inadimplemento. Exercício regular de direito. Honorários de sucumbência. Sentença destituída de condenação em quantia certa.
Arbitramento equitativo. Ausência de vinculação ao valor da
causa. A ausência de apresentação de fundamentos de fato
e de direito pelos quais a parte se insurge contra a decisão
recorrida impede a cognição das matérias em que se verifica
tal omissão, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
Matérias resolvidas em decisão interlocutória não recorrida
tornam-se preclusas, o que impede a sua cognição em sede
de apelação. O aceite realizado segundo a forma autorizada
pelo próprio sacado não pode ser posteriormente impugnado por este, uma vez que tal conduta contraditória viola os
ditames impostos pela boa-fé objetiva. O sacado responde
pelo crédito representado na duplicata, independentemente
de aceite, somente sendo legítima sua oposição caso fundada
nas hipóteses previstas em lei. Compete ao autor comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência do pedido. O protesto de título inadimplido configura
exercício regular de direito, o que afasta a responsabilidade
civil pelos danos advindos de tal ato. Os honorários de sucumbência devem ser fixados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 4º do art. 20 do CPC na hipótese em que inexiste
sentença condenatória a obrigação de pagar quantia certa,
não havendo supedâneo legal para vincular tal verba ao
valor dado à causa ou da execução (TJMG - Apelação Cível
nº 1.0024.12.270077-6/001, Rel. Des. Pedro Bernardes, 9ª
Câmara Cível, julgamento em 15.10.2014, publicação da
súmula em 29.10.2014 - destacamos).
Apelação cível. Ação ordinária e ação cautelar de sustação
de protesto. Protesto por indicação. Comprovação de disponibilização dos equipamentos e serviços do maquinista.
Cobrança em excesso. Ausência de comprovação. Protesto
legítimo. Dano moral não configurado. - Se as notas fiscais
acostadas aos autos se encontram respaldas em medições de
disponibilização de equipamentos e do operador de máquina
em favor da parte autora, a alegação de cobrança exces210
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siva exige a produção de prova inequívoca acerca da aludida
irregularidade, sob pena de resultar na improcedência dos
pedidos que visam à sustação do protesto e desconstituição
da dívida objeto do apontamento. - Diante da manifesta
inadimplência por parte da autora, que não quitou a dívida na
data do vencimento, é devido o protesto do título, sendo certo
que o encaminhamento de duplicatas vencidas para apontamento e eventual protesto é medida autorizada por lei, não
implicando qualquer ato ilícito pela ré a ensejar direito à indenização por dano moral, já que agiu a mesma apenas em
exercício regular de direito (art. 188, inciso, I, Código Civil)
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0024.12.156487-6/001, Rel.
Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, julgamento
em 11.09.2014, publicação da súmula em 19.09.2014 destacamos).

Ao impulso de tais considerações, nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença.
Isento a apelante das custas recursais, uma vez que
ela litiga sob o pálio da assistência judiciária (art. 10, II,
da Lei Estadual nº 14.939/2003).
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER e
MOTA E SILVA.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Embargos de terceiro - Penhora - Bem
imóvel - Proprietário executado - Compra e
venda - Escritura pública - Distrato - Forma
prescrita em lei - Não observância - Invalidade
do negócio jurídico - Aquisição posterior ao
distrato - Ineficácia - Simulação - Ocorrência Fraude à execução - Usufruto vitalício - Penhora
sobre a nua propriedade - Inovação
recursal - Vedação legal
Ementa: Apelação. Embargos de terceiros. Imóvel penhorado. Escritura de compra e venda. Proprietário. Devedor.
Distrato posterior inválido. Desrespeito à forma prescrita
em lei. Manutenção da escritura de compra e venda. Validade da penhora.
- Considerando que o contrato de compra e venda do
imóvel foi firmado por escritura pública, tem-se que o seu
distrato deve obedecer à mesma forma.
- Assim, no presente caso, o distrato da compra e venda
não possui validade jurídica por não ter sido feito na
forma prescrita em lei, qual seja escritura pública. Sendo
assim, deve ser mantida a sentença que considerou
ineficaz a aquisição do imóvel pelo ora embargante, visto

- Não há que se falar em desconstituição da penhora,
sendo certo que a escritura válida é aquela realizada em
03.01.2001, em que o executado consta como coproprietário do bem imóvel, devendo ser mantida a penhora
outrora deferida.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.10.008997-8/002 Comarca de Varginha - Apelante: Antônio Ribeiro Bueno
- Apelado: Clébio Ornelas de Moraes - Interessado:
Ricardo Vitor Bueno - 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, 3 de fevereiro de 2015. - Mota e
Silva - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MOTA E SILVA - Trata-se de recurso de
apelação interposto por Antônio Ribeiro Bueno em face
da sentença de f. 579-582-v., em que o douto Juiz a
quo, Augusto Moraes Braga, julgou improcedentes os
embargos de terceiros apresentados pelo apelante em
face de Clébio Ornelas de Moraes.
Alega o recorrente a necessidade de reforma da
sentença a fim de que seja desconstituída a penhora efetivada na fração ideal do imóvel cuja posse e propriedade
lhe pertence. Alega que não há nos autos provas nem
sequer indícios da ocorrência de simulação do negócio
jurídico, visto que inexistiu o conluio entre a parte apelante
e os alienantes do imóvel cuja fração foi penhorada, sendo
tal requisito imprescindível para a caracterização da simulação. Assevera que o distrato de f. 25 não demonstra
a existência de instituto fraudador e tampouco evidencia
a existência de simulação. Aduz, ainda, a ausência de
fraude à execução, visto que não restaram demonstradas
nenhuma das hipóteses do art. 593 do CPC. Afirma que
o cumprimento de sentença que ensejou a penhora diz
respeito ao processo distribuído em 12.07.2004, sendo
certo que o desfazimento do negócio jurídico (distrato)
ocorreu em 13.06.2003, quando nem sequer havia
demanda proposta. Alternativamente, caso seja mantida
a sentença, entende que a penhora deve recair somente
em face da nua propriedade, uma vez que há direito real
de usufruto vitalício em face da parte apelante, conforme
se vê da escritura pública de f. 23/24.
Contrarrazões às f. 599-601-v., sem preliminares,
pela manutenção da sentença. Requer que seja cassada
a justiça gratuita deferida à parte embargante.
É o breve relato. Passo a decidir.

Da ação de imissão na posse.
Trata-se, inicialmente, de ação de imissão na posse
ajuizada por Ricardo Vitor Bueno em face de Clébio
Ornellas de Moraes, em 12.07.2004. Alega o autor
que o réu não cumpriu com o acordado, uma vez que
aduz que adquiriu deste um imóvel, através do contrato
de permuta, sendo que não conseguiu entrar na posse
do bem, uma vez que o imóvel estava sendo ocupado
por terceiros em nome do réu. Assim, ajuizou a ação de
imissão na posse no intuito de ser imitido na posse do
bem que adquiriu do réu mediante o contrato de permuta.
Sentença às f. 136-141, julgando improcedente a
ação de imissão na posse.
A sentença foi mantida por este eg. TJMG (f. 168-172),
transitando em julgado em 31.03.2008 (f. 174).
Da ação declaratória de rescisão de contrato
de permuta.
Posteriormente, em 02.08.2005, conexa à ação
de imissão na posse, foi ajuizada ação declaratória de
rescisão de contrato por Clébio Ornellas de Moraes em
face de Ricardo Vítor Bueno, em que buscava a rescisão
do contrato de permuta realizado entre as partes.
Segundo consta da inicial (f. 02 - volume 01, apenso 02),
o autor permutou o imóvel rural denominado Fazenda
Vista Alegre e Conserva com o imóvel rural denominado
Fazenda Cachoeira. Todavia, aduz que o réu descumpriu o contrato, uma vez que permutou bem que não
lhe pertencia, bem como não apresentou garantia real,
conforme acordado. Assim, requereu a parte autora a
rescisão do contrato de permuta.
A ação de rescisão foi julgada parcialmente procedente na sentença de f. 136-141. Em decorrência da
rescisão, o réu, Ricardo Vítor Bueno, foi condenado ao
pagamento da multa contratual estipulada na cláusula
10ª do contrato de permuta que previa:
Fica estipulado uma multa correspondente a 10% sobre o
valor da presente permuta, a ser aplicado a parte permutante
que vier infringir qualquer uma das cláusulas do presente
instrumento particular de permuta [...] (sic).

A referida decisão transitou em julgado em
31.03.2008 (f. 174).
Em 10.08.2009, à f. 201, foi deferida a penhora
de parte do bem descrito às f. 188-189, qual seja casa
situada no Bairro Jardim Andere, na Avenida Trinta e
Um de Março, nº 372, na cidade de Varginha, a fim de
garantir a satisfação da pretensão executiva de Clébio. A
fim de comprovar a propriedade do bem, a parte juntou
a escritura pública de compra e venda com instituição de
usufruto (f. 190-191).
Em face da referida penhora, foram interpostos
embargos de terceiros em 13.05.2010.
Dos embargos de terceiros.
Trata-se de embargos de terceiros ajuizados por
Antônio Ribeiro Bueno em face de Clébio Ornellas
de Moraes. Alega o embargante que é proprietário e
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que o distrato necessário para permitir esta segunda aquisição é inválido.

possuidor do imóvel situado na Av. Trinta e Um de Março,
372, Jardim Andere, Varginha. Todavia, em janeiro de
2001, ao adquirir o referido bem das pessoas de Jurucey
e Maria de Fátima, lavrou escritura de compra e venda
em nome de terceiros (f. 23-24), restando consignado
na referida escritura que o embargante e sua esposa
deteriam o usufruto vitalício do bem. Aduz, porém, que
alguns desses terceiros em cujos nomes estava a propriedade, inclusive a ex-esposa do autor, vieram a falecer,
restando impossibilitada a regularização da matrícula do
imóvel junto ao CRI. Alega que seria necessária a abertura de inventário entre outras ações demoradas para
então possibilitar a averbação no Cartório de Registro
de Imóveis.
Dessa forma, decidiu o embargante realizar o
distrato da compra e venda do bem, já que a escritura
pública não havia sido levada a registro. Após o distrato,
os vendedores Jurucey e Maria de Fátima poderiam
realizar novamente um contrato de compra e venda do
bem, todavia, dessa vez, em nome do embargante. Assevera que esta segunda compra e venda do bem, agora
realizada entre o embargante e os vendedores, foi realizada a partir do distrato, todavia somente restou formalizada em setembro de 2009, com registro da escritura
pública em cartório e posterior inscrição do registro no
Cartório de Registro de Imóveis de Varginha.
Assim, afirma ser o único proprietário e possuidor
do referido imóvel e que vem sofrendo turbação em sua
posse em decorrência da penhora realizada nos autos do
processo 0707.04.084186-8, lavrada em 24.08.2009,
cujas partes são: Clébio de Ornellas Moraes e Ricardo
Vítor Bueno. Por se tratar de execução da qual o embargante não faz parte, bem como por dívida que não é
de sua responsabilidade, requer a parte embargante a
desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel.
Compulsando os autos, verifica-se, pela escritura
pública de f. 360-361 (vol. 02 - apenso 02), que o imóvel
situado na Rua Trinta e um de Março, nº 372, Bairro
Jardim Andere, Varginha, foi vendido por Jurucey Oliveira
de Aguiar e Maria de Fátima Lifante Ayres para Eduardo
Vitor Bueno, Ricardo Vitor Bueno e sua esposa Fátima
Regina Rabelo Bueno, Henrique Vitor Bueno e sua esposa
Rosiane Biscaro Moreira Bueno, Fernanda Vitor Bueno e
seu marido Lawrence Frank Neumanm, em 03.01.2001.
Todavia, a referida escritura não foi levada a registro
no cartório de imóveis.
Posteriormente, foi realizado o distrato daquela
compra e venda (documento de f. 247- volume 01
- apenso 01), datado de 13.06.2003. No referido
distrato, consta que os então compradores, de comum
acordo, decidem que o contratado, ou seja, a compra
e venda do imóvel, passa a ter como único comprador
Antônio Ribeiro Bueno. Nova escritura pública datada de
04.09.2009 (f. 230 - volume 01 - apenso 01), devidamente registrado em 16.09.2009 (f. 231).
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Porém, conforme é sabido, o distrato deve ser realizado da mesma forma exigida pelo contrato, conforme
prevê o art. 472 do CPC: “Art. 472. O distrato faz-se pela
mesma forma exigida para o contrato”.
Pertinentes os seguintes esclarecimentos:
[...] Há a necessidade de atender à mesma forma que a
lei exigiu para a celebração do contrato. Portanto, tendo
sido ele celebrado por instrumento público, assim se realizará o distrato, sob pena de invalidade (art. 166, IV, do CC).
Outrossim, sendo realizado pela forma escrita, não haverá
distrato oral. Porém, nada impede que, mesmo sendo celebrado o contrato sem solenidade, queiram as partes inseri-la
por ocasião do distrato. [...] (Código Civil comentado. Cezar
Peluso (coord.). Barueri, SP: Manole, 2007, p. 365).
A teor do disposto no art. 472 do CC, o distrato faz-se
pela mesma forma do contrato, vale dizer, se a obrigação
foi contraída por escrito a sua desoneração deve obedecer
à mesma forma. Trata-se do princípio intitulado ‘paralelismo
das formas’ (TJSP, 26ª Câmara de Direito Privado, Apelação
992.080.253.732, Rel. Des. Renato Sartorelli).

Considerando que o contrato de compra e venda
do imóvel foi firmado por escritura pública, tem-se que o
seu distrato deve obedecer à mesma forma.
Dessa feita, assim como constou da sentença de
f. 579-583, o distrato da compra e venda não possui
validade jurídica, por não ter sido feito na forma prescrita em lei.
Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou ineficaz a aquisição feita por Antônio Ribeiro Bueno
do imóvel que era de propriedade do devedor Ricardo e
outros, visto que o distrato necessário para permitir esta
segunda aquisição é inválido.
Cumpre ressaltar que a escritura em que consta o
embargante como adquirente do imóvel foi lavrada em
04.09.2009, no 2º Ofício de Notas da Comarca de
Três Pontas-MG, sendo tal ato posterior à intimação do
procurador do devedor Ricardo Vítor Bueno para o pagamento da quantia devida nos autos da ação de rescisão
de contrato. Sendo certo que a decisão que o condenou
ao pagamento da multa nos autos da rescisão transitou
em julgado em 31.03.2008.
Assim, conforme decidido em primeira instância,
o distrato firmado entre Jurucey e sua mulher e Ricardo
Vitor e seus irmãos, parece ter sido confeccionado apenas
para dar azo à escritura de compra e venda firmada
com o embargante, o que configura verdadeira fraude à
execução, através de simulações inexistentes.
Silvio Rodrigues faz as seguintes digressões a
respeito da simulação:
A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração
enganosa da vontade, visando (a) produzir efeito diverso
do ostensivamente indicado. Negócio simulado, portanto, é
aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer
das partes. Estas fingem um negócio que na realidade não
desejam. Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é elementar a existência

No presente caso, tenho como configurada a simulação na realização do distrato, ou seja, a realização de
um negócio jurídico (distrato), a fim de dissimular outro,
qual seja retirar do patrimônio do filho um bem cuja
penhora recaiu, no intuito claro de fraudar a execução.
Portanto, não há que se falar em desconstituição da
penhora, sendo certo que a escritura válida é aquela de
f. 360-361 (vol. 02 - apenso 02), em que o executado
consta como coproprietário do bem imóvel, devendo ser
mantida a penhora outrora deferida.
Alternativamente, requereu a parte apelante que a
penhora recaia somente em face da nua propriedade,
uma vez que há direito real de usufruto vitalício em face
da parte apelante.
Deixo de analisar o referido pedido, visto que este
não foi requerido na primeira instância, em sua petição
de embargos de terceiro, tratando-se de verdadeira
inovação recursal, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Requer a parte embargada, em sede de contrarrazões, que seja revogado o pedido de justiça gratuita deferido à parte embargante. Todavia, tem-se que o pedido de
justiça gratuita foi deferido à parte embargante em sede
de recurso de agravo de instrumento (f. 506-509 - vol.
03, apenso 02). Naquela oportunidade, restou demonstrado pela parte embargante que não possuía condições de arcar com as custas processuais, sendo certo
que a parte embargada não apresentou provas capazes
de comprovar o contrário. Assim, fica mantida a justiça
gratuita deferida por este eg. TJMG em sede de recurso
de agravo de instrumento.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em sua íntegra.
Custas recursais, pela parte apelante, suspensa
sua exigibilidade, uma vez que litiga sob o pálio da
justiça gratuita.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ARNALDO MACIEL e JOÃO CANCIO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Compromisso de compra e venda - Pagamento
integral do preço - Outorga compulsória
de escritura - Obrigação do promitente
vendedor - Separação judicial - Partilha de
bens - Condomínio - Desaparecimento Restrições à venda do quinhão de cada
condômino - Inexistência
Ementa: Outorga compulsória de escritura. Compromisso
de compra e venda. Pagamento integral do preço. Obrigação do promitente vendedor de outorgar a escritura.
- Comprovados a venda do imóvel e o pagamento integral do preço, deve o promitente vendedor outorgar a
escritura de compra e venda.
- Com a separação judicial e a partilha, desaparecem o
condomínio e as restrições à venda do quinhão de cada
condômino.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.11.017400-3/002 Comarca de Betim - Apelante: Espólio de Adair Gomes
de Freitas, representado pela inventariante Ruth Alves de
Freitas - Apelada: Julieta Angélica Álvares - 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 AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO.
Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2015. - Paulo
Mendes Álvares - Relator.
Notas taquigráficas
DES. PAULO MENDES ÁLVARES - Cuida-se de
apelação cível interposta pelo Espólio de Adair Gomes
de Freitas em face da sentença de f. 153/157, proferida
pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Betim,
nos autos da ação de outorga compulsória de escritura c/c pedido de tutela antecipada contra ele proposta
por Julieta Angélica Álvares e que julgou procedente o
pedido inicial, condenando-o a fazer, em trinta (30) dias,
o registro de um formal de partilha, sob pena de multa
diária no valor de R$200,00.
A mesma sentença adjudicou à apelada 50%
(cinquenta por cento) do imóvel constituído pelo lote
nº 07 da quadra 33 do Bairro Vila Recreio, matriculado
no R.I. de Betim sob o nº 105.155, fração esta por ela
adquirida do finado Adair Gomes através do contrato
promissório de compra e venda de f. 12.
Não se conformando com a referida decisão,
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de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é
produto da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação
caracteriza-se quando duas ou mais pessoas, no intuito de
enganar terceiros, recorrem a um ato aparente, quer para
esconder um outro negócio que se pretende dissimular, quer
para fingir uma relação jurídica que nada encobre. Trata-se,
portanto, de uma burla, intencionalmente construída em
conluio pelas partes que almejam disfarçar a realidade enganando terceiros (Direito civil. Parte Geral, v. 1, p. 216).

mente, pelo provimento de um agravo retido interposto
oralmente, por ocasião da audiência atermada à f. 115.
Com a decisão ali proferida, não se acolheu a
alegação lançada pelo réu, de impossibilidade jurídica
do pedido da autora.
Ao ferir o mérito, pugna pela reforma da sentença,
ao argumento de que o finado Adair Gomes de Freitas
não poderia alienar sua fração no imóvel, sem anuência
da ex-mulher, esta detentora da outra fração.
A sentença, no entanto, acolheu o pedido inicial,
determinando que o espólio proceda ao registro do
formal de partilha em que consta o pagamento a Adair e
a adjudicação à autora, ora apelada, da fração de 50%
do imóvel.
Inconformado, busca o espólio, nesta instância,
a reforma da sentença, julgando-se o pedido juridicamente impossível ou reconhecendo-se a improcedência
do pedido inicial.
Contrarrazões às f. 177/181.
É o relatório.
Perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Betim, Julieta Angélica Álvares propôs ação de outorga
compulsória de escritura com pedido de tutela antecipada em desfavor do Espólio de Adair Gomes de Freitas,
alegando que adquiriu do de cujus metade (50%) do lote
nº 07, da quadra 33, do Bairro Vila Recreio, em Betim,
fazendo-o através de um contrato promissório de compra
e venda, firmado em 21 de junho de 2005.
Embora tenha efetuado o pagamento do preço, não
conseguiu receber a escritura da fração adquirida, razão
pela qual ajuizou a presente ação, pedindo o julgamento
antecipado, ao argumento de ser a questão de mérito
apenas de direito.
Em sua defesa, o espólio arguiu preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a esposa do
finado Adair Gomes de Freitas não interviera no negócio
e também porque ela teria preferência na aquisição
daquela fração do imóvel, porquanto condômina dele.
A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando que o espólio proceda ao registro do formal
de partilha através do qual o finado Adair, na partilha
feita na separação judicial, adquiriu a fração vendida à
apelada, adjudicando-a, ainda, a ela.
Inconformado, o espólio busca, nesta instância, a
reforma da sentença.
Agravo retido.
Ao contestar o pedido, o espólio levantou preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de adjudicação da fração do lote, ao argumento de que o finado
Adair a vendeu à autora sem outorga da esposa Nilda
Alves Pereira de Freitas.
Com isso, a venda não poderia ser feita, daí
ser juridicamente impossível o pedido de adjudicação compulsória.
Tal preliminar foi afastada na audiência atermada
às f. 115/115-v., pelo MM. Juiz primevo, ao argumento
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de ser o pedido plenamente possível, sob o ponto de
vista jurídico.
Tal decisão deu ensejo ao agravo retido, do qual
conheço e examino.
De pronto, vejo que a decisão agravada não merece
qualquer censura.
Observa-se, do termo de audiência, à f. 87, que
a separação judicial de Adair e Nilda ocorreu em maio
de 1999, e, na mesma audiência, fez-se a partilha do
imóvel, atribuindo-se a cada um 50% dele, sendo que à
Nilda tocou a parte onde se situa a casa.
Já a venda da parte que coube a Adair foi feita em
2005, conforme mostra o contrato de f. 12.
Assim, ao vender sua fração à autora, Adair já
estava separado da esposa e o imóvel já partilhado, daí
não ser necessária a outorga dela.
É o que se infere da regra contida no art. 1.575,
caput, do CCB:“A sentença de separação judicial importa
a separação de corpos e a partilha de bens.”
Comentando sobre os efeitos da separação judicial,
Maria Helena Diniz o faz com a clareza que lhe é peculiar:
A separação judicial produz efeitos idênticos aos do divórcio,
salvo quanto ao rompimento do vínculo conjugal, que permanece intacto (CC, art. 1.571, § 1º). Seus efeitos verificam
em relação à pessoa dos cônjuges, aos bens e em relação
aos filhos.

Com relação aos bens, leciona a renomada civilista:
Readquirindo os consortes a propriedade exclusiva dos bens,
desaparecem as restrições atinentes ao poder de disposição,
principalmente no que concerne aos bens imóveis e, para
que terceiros tomem ciência do fato, a sentença da separação, homologatória ou condenatória, além de averbada no
livro de registro de casamentos, deverá também sê-lo no de
imóveis (DINIZ, M. H. Curso de direito civil brasileiro, v. 5,
p. 312-315).

Da citada lição, colhe-se que, homologadas a separação judicial e a partilha de bens, o homem pode, livremente, dispor dos bens que lhe foram atribuídos, sendo
dispensada a outorga da ex-mulher.
No caso em exame, a venda da fração do lote
à apelada, feita pelo finado Adair é válida, perfeita e
acabada, sendo o pedido de adjudicação juridicamente
possível, uma vez que previsto em nosso ordenamento
jurídico, sem qualquer vedação legal.
Por essas razões, vejo por dispensável a outorga
uxória e inexistente o direito de preferência da
ex-mulher de Adair.
Com essas considerações, e acolhendo os ensinamentos acima citados, nego provimento ao agravo retido.
Apelação.
Com relação ao mérito, vejo que melhor sorte não
tem o espólio apelante.
Da prova da realização do negócio.
O contrato de compra e venda de f. 12 noticia a
realização do negócio entre o finado Adair Gomes de

Fatos incontroversos, nos termos do art. 334, III, do CPC de
1973, são aqueles afirmados por uma das partes e confessados ou admitidos pela outra - mesmo que admitidos pelo
silêncio, isto é, mesmo que não contestados - e, também, os
fatos notórios (STF, RE 80.474/PR, Relator para o acórdão:
Ministro Antônio Neder, 1ª Turma, j. em 25.03.1980, RT
93/164).

Tem-se, assim, por incontroverso o pagamento do
preço, embora dos autos conste apenas o recibo do valor
pago como sinal do negócio.
Diante de tal situação, impõe-se a procedência do
pedido de outorga compulsória da escritura de compra
e venda.
Esse é entendimento desta Casa:
Apelação cível. Ação de adjudicação compulsória. Sentença
ultra petita. Preliminar, suscitada de ofício, acolhida. Decote
do excesso. Outorga de escritura. Compromisso particular
de compra e venda. Quitação do preço do imóvel. Recurso
desprovido. - A sentença que, apesar de não rejeitar o
pedido principal, analisa e acolhe o pleito subsidiário, viola
o disposto no art. 289 do CPC, configurando, assim, vício
de julgamento ultra petita. - A instituição da adjudicação
compulsória pelo Decreto-lei n° 58/37 mostrou-se como a
mais importante providência legal de proteção ao compromissário comprador, aparelhando-o para superar a resistência
injusta do promitente vendedor em firmar o contrato definitivo de compra e venda. - Para se obter a outorga de escritura do imóvel, exige-se prova da existência do compromisso
de compra e venda e da quitação integral do preço. - Por se
tratar de ação de natureza pessoal, o registro do contrato
no Cartório do Registro de Imóveis não se mostra imprescindível ao ajuizamento da demanda, restando tal entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça.
- Nessa linha, estando comprovado que o imóvel descrito na
peça vestibular foi objeto de contrato de promessa de compra
e venda, tendo ocorrido a quitação do preço avençado entre
as partes, não merece qualquer reforma a sentença hostilizada, que julgou procedente o pedido de outorga definitiva da escritura do referido imóvel. - Preliminar de nulidade parcial da sentença, suscitada de ofício, por vício de
julgamento ultra petita, acolhida, para efetuar o decote do
excesso. No mérito, recurso desprovido (TJMG - Apelação
Cível 1.0433.09.292328-6/001, Rel. Des. Eduardo Mariné
da Cunha, 17ª Câmara Cível, j. em 13.11.2014, p. em
25.11.2014).

Do alegado condomínio sobre o lote e do direito de
preferência da ex-mulher.
Também não há que se falar em condomínio sobre o
lote e muito menos em direito de preferência da ex-mulher
de Adair na aquisição da fração vendida à apelada, uma
vez que, quando da partilha, estipulou-se, também, a
divisão geodésica dele, ficando a ex-mulher com a fração
em que está construída a casa.
Dividido fisicamente o terreno, extinguiu-se a comunhão estabelecida sobre ele, não havendo assim que se
falar em direito de preferência da ex-mulher de Adair,
pois, com a divisão do imóvel, deixou ela de ser condômina passando à condição de mera confrontante.
Com essas considerações e filiando-me ao entendimento esposado por este Tribunal, estou que nenhum
reparo merece a sentença recorrida, uma vez que deu ela
o correto desate à questão, determinando que o espólio
proceda ao registro do formal de partilha passado em
nome do finado Adair e também para que seja outorgada
à apelada a escritura definitiva da fração do imóvel.
Nego provimento ao recurso.
Custas, pelo espólio apelante.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDISON FEITAL LEITE e MAURÍLIO GABRIEL
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
RETIDO E À APELAÇÃO.

...

Multa cominatória - Revogação ou redução Possibilidade - Sentença transitada em julgado Ausência de ofensa à coisa julgada
Ementa: Agravo de instrumento. Revogação ou redução
da multa cominatória. Possibilidade. Ausência de ofensa
à coisa julgada.
- É possível revogar ou reduzir a multa cominatória,
mesmo depois de transitada em julgado a sentença que a
estipulou, sem que isso implique ofensa à coisa julgada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0699.
05.049609-9/010 - Comarca de Ubá - Agravante:
Onofre Dias Heleno - Agravado: Telemar Norte Leste S.A.
- Relator: DES. MAURÍLIO GABRIEL
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
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Freitas e a apelada, documento este cuja validade, em
momento algum, fora contestada pelo espólio apelante,
daí surtir ele seus jurídicos e legais efeitos.
Do pagamento integral do preço.
Em sua peça de ingresso, alega a apelada, à f. 05,
estar “em dia com sua obrigação, pagas as prestações
vencidas”.
Tal fato, de igual modo, também não foi contestado
pelo espólio apelante, devendo ser admitido como incontroverso, nos termos do art. 334, III, do CPC.
Sobre o tema, o renomado Humberto Theodoro
Júnior cita:

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Maurílio
Gabriel - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cuida-se de agravo de
instrumento interposto pelo Onofre Dias Heleno em face
da decisão prolatada nos autos da “ação de repetição
de indébito” por ele ela ajuizada contra Telemar Norte
Leste S.A. e que se encontra em fase de cumprimento
de sentença.
Na referida decisão (f. 83-TJ), e no que interessa, o
ilustre Juiz da causa, por entender que “a multa cominatória aplicada tornou-se extremamente vultosa”, reduziu o
seu valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Alega o agravante que a decisão agravada
ofende o princípio da segurança jurídica, no que se refere à
coisa julgada, uma vez que a multa cominatória em questão
foi estabelecida em sentença transitada em julgado que, em
consequência, tornou-se imutável, fazendo lei entre as partes
no processo.

Assevera que
a exceção oposta foi apreciada em primeira instância como
impugnação, tendo sido proferida decisão que rejeitou os
pedidos formulados pelo Agravado, mantendo-se em conseqüência o valor executado, determinando-se a continuidade
do processo.

Acrescenta que
o Agravado descumpriu a ordem judicial contida na sentença,
manteve o não cumprimento da ordem judicial durante o
decurso de aproximadamente 08 (oito) anos, até a presente
data, a partir da utilização de meios protelatórios e, finalmente, foi agraciado com a redução do valor da multa a
partir de decisão absolutamente contrária ao texto constitucional e às disposições da legislação federal.

Ao final, pugna o agravante pelo provimento do
recurso, “restabelecendo-se o valor original da multa
cominatória”.
Não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso.
O ilustre Juiz de Direito informa ter mantido a
decisão agravada e ter o agravante cumprido com o
disposto no art. 526 do Código de Processo Civil.
Em contraminuta, Telemar Norte Leste S.A. requer,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso
por intempestividade. No mérito, bate-se pelo seu
não provimento.
Sustenta a agravada, preliminarmente, ser intempestivo o agravo de instrumento, por ter sido ele interposto durante a pendência do julgamento dos embargos
de declaração por ela apresentados.
A meu ver, é tempestivo e deve ser conhecido o
agravo de instrumento interposto antes do julgamento
dos embargos de declaração apresentados pela parte
adversa, independentemente de ratificação posterior.
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| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015

Cito, por analogia, recente decisão do Supremo
Tribunal Federal que privilegiou o princípio da instrumentalidade das formas em detrimento do formalismo exacerbado:
Embargos de declaração. Recurso interposto antes da publicação do acórdão. Conhecimento. Instrumentalismo processual. Preclusão que não pode prejudicar a parte que contribui
para a celeridade do processo. Boa-fé exigida do Estado-juiz.
Doutrina. Recente jurisprudência do plenário. Mérito.
Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Recurso
conhecido e rejeitado. 1. A doutrina moderna ressalta o
advento da fase instrumentalista do Direito Processual,
ante a necessidade de interpretar os seus institutos sempre
do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV,
CRFB) e à efetividade dos direitos materiais (OLIVEIRA, Carlos
Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto
com o formalismo excessivo. In: Revista de Processo, São
Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândido
Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2009; BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2010). 2. ‘A forma, se imposta rigidamente, sem
dúvidas conduz ao perigo do arbítrio das leis, nos moldes
do velho brocardo dura lex, sed lex’ (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Simplificação e adaptabilidade no anteprojeto
do novo CPC brasileiro. In: O Novo Processo Civil Brasileiro - Direito em Expectativa. Org. Luiz Fux. Rio de Janeiro:
Forense, 2011. p. 76). 3. As preclusões se destinam a permitir
o regular e célere desenvolvimento do feito, por isso que não
é possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui
para o progresso da marcha processual com o não conhecimento do recurso, arriscando conferir o direito à parte que
não faz jus em razão de um purismo formal injustificado. 4.
O formalismo desmesurado ignora a boa-fé processual que
se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com
maior razão, do Estado-Juiz, bem como se afasta da visão
neoconstitucionalista do direito, cuja teoria proscreve o legicentrismo e o formalismo interpretativo na análise do sistema
jurídico, desenvolvendo mecanismos para a efetividade dos
princípios constitucionais que abarcam os valores mais caros
à nossa sociedade (COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)
constitucionalismo: un análisis metateórico. Trad. Miguel
Carbonell. In: “Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del
Derecho”, nº 16, 2002). 5. O Supremo Tribunal Federal,
recentemente, sob o influxo do instrumentalismo, modificou a
sua jurisprudência para permitir a comprovação posterior de
tempestividade do Recurso Extraordinário, quando reconhecida a sua extemporaneidade em virtude de feriados locais
ou de suspensão de expediente forense no Tribunal a quo (RE
nº 626.358-AgR/MG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno,
julg. 22/03/2012). 6. In casu: (i) os embargos de declaração
foram opostos, mediante fac-símile, em 13/06/2011, sendo
que o acórdão recorrido somente veio a ser publicado em
01/07/2011; (ii) o paciente foi denunciado pela suposta
prática do crime do art. 12 da Lei nº 6.368/79, em razão do
alegado comércio de 2.110 g (dois mil cento e dez gramas)
de cocaína; (iii) no acórdão embargado, a Turma reconheceu
a legalidade do decreto prisional expedido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Maranhão em face do paciente, para
assegurar a aplicação da lei penal, em razão de se tratar
de réu evadido do distrito da culpa, e para garantia da
ordem pública; (iv) alega o embargante que houve omissão,
porquanto não teria sido analisado o excesso de prazo para
a instrução processual, assim como contradição, por não ter
sido considerado que à época dos fatos não estavam em

Nesse sentido também se inclina a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:
É tempestiva a apelação interposta antes do julgamento
dos embargos de declaração (ac. un. da Nona Câmara
Cível do Tribunal de Justiça deste Estado na Apelação Cível
nº 1.0133.04.018399-7/001, da Comarca de Carangola,
Rel. Des. José Antônio Braga, publ. no DJMG em 16.2.2009).
Uma vez que o direito de recorrer é potestativo e os apelantes
poderiam, inclusive, desistir dos embargos de declaração,
não se deve considerar intempestivo o recurso de apelação,
ao fundamento de que foi aviado antes de decididos os
embargos declaratórios (ac. un. da Décima Sétima Câmara
Cível do Tribunal de Justiça deste Estado na Apelação Cível
nº 1.0620.05.015413-2/002, da Comarca de São Gonçalo
do Sapucaí, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, publ. no
DJMG em 10.12.2008).

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do
recurso, por intempestividade.
Por isso e por estarem presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso.
DES. TIAGO PINTO - De acordo com o Relator.
DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o Relator.
DES. MAURÍLIO GABRIEL - Estipula o § 6º do
art. 461 do Código de Processo Civil que “o juiz poderá,
de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa,
caso verifique se tornou insuficiente ou excessiva”.
Por consequência,
a multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado
a sentença, ser modificada, para mais ou para menos,
conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica
que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois
pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou
excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada
justifica a redução (STJ - Terceira Turma, REsp 705.914, Rel.
Min. Gomes de Barros, j. aos 15.12.07, pub. no DJU de
06.03.06).

Por iguais motivos, Humberto Theodoro Júnior
ensina que a multa cominatória “poderá, também, ser

revogada, quando se descobrir que ao devedor se tornou
impossível realizar a pretensão in natura” (Curso de direito
processual civil. 52. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
v. I, p. 522).
Concluo, pois, ser possível revogar ou reduzir a
multa cominatória, mesmo depois de transitada em
julgado a sentença que a estipulou, sem que isso implique
ofensa à coisa julgada.
Por essas razões, deve ser mantida a decisão agravada que reduziu a multa cominatória anteriormente
fixada para 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento
de que “a multa cominatória aplicada tornou-se extremamente vultosa”, para se “evitar o enriquecimento sem
causa do exequente”.
Com essas considerações, nego provimento
ao recurso.
Condeno o agravante ao pagamento das custas
recursais, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade destes ônus, por estar ele amparado pela assistência judiciária.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES TIAGO PINTO e ANTÔNIO BISPO.
Súmula
REJEITARAM
A
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E
NEGARAM-LHE PROVIMENTO.

...

Ação demolitória - Construção
irregular - Condomínio - Área comum Prescrição - Decadência - Prejudicialidade
Ementa: Apelação cível. Ação demolitória. Condomínio.
Decadência e prescrição. Prejudiciais afastadas. Obra
irregular em área comum. Desfazimento.
- Não se aplica o prazo decadencial de um ano e dia,
art. 1.302 do Código Civil, quando a construção impugnada foi edificada em área comum de condomínio. Afastada também a prescrição, pois, em se tratando de ação
demolitória, que não há prazo especial, incide o prazo de
dez anos estabelecido no do art. 205 do CCB.
- Restando comprovado nos autos que as obras realizadas pela parte requerida na área comum do condomínio, de forma irregular, sem autorização dos demais
condôminos, prejudicou a ventilação do imóvel da parte
autora, mantém-se a sentença que julgou procedente o
pedido demolitório.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.07.107369-2/001
- Comarca de Araguari - Apelante: Palace Hotel
Empreendimentos Ltda. - Apelada: Lucy de Fátima Bonini
Marques - Relator: DES. VALDEZ LEITE MACHADO
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vigor a Lei nº 11.343/06 e a Lei nº 11.464/07. 7. O recurso
merece conhecimento, na medida em que a parte, diligente,
opôs os embargos de declaração mesmo antes da publicação do acórdão, contribuindo para a celeridade processual. 8. No mérito, os embargos devem ser rejeitados, pois
o excesso de prazo não foi alegado na exordial nem apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, além do que a Lei
nº 11.343/06 e a Lei nº 11.464/07 em nada interferem no
julgamento, visto que a prisão foi decretada com base nos
requisitos do art. 312 do CPP identificados concretamente,
e não com base na vedação abstrata à liberdade provisória,
prevista no art. 44 da Lei de Drogas de 2006. 9. Embargos
de declaração conhecidos e rejeitados (HC 101132 ED,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24.04.2012,
Acórdão Eletrônico DJe-099, divulg. em 21.05.2012, public.
em 22.05.2012, RT v. 101, n. 922, 2012, p. 719-725).

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
PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Valdez
Leite Machado - Relator.
Notas taquigráficas
DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por Palace Hotel
Empreendimentos Ltda., qualificada nos autos, contra a
sentença proferida em ação demolitória c/c pedido de
indenização, que lhe move Lucy de Fátima Bonini Marques.
Sobreveio a sentença de f. 215/220, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, determinando
à requerida a demolição das construções e acréscimos
realizados na área comum, no prazo de quarenta dias a
contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária
de R$800,00, limitada a R$40.000,00, a ser revertida
em prol da autora. Condenou ainda a requerida ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil
reais).
A requerida interpôs o recurso de apelação de
f. 223/232, reavivando a prejudicial de mérito, prescrição, uma vez que nos, processos administrativos, verifica-se que as obras já estavam acabadas há mais de ano
e dia.
Asseverou que todas as obras realizadas pela
apelante se encontram regularizadas perante o Poder
Público, pois em seu prédio funciona um hotel, sem qualquer parte voltada para a área alegada comum de um
condomínio informal ou irregular.
Afirmou que, na sentença, houve o reconhecimento
de que a obra já se encontra finalizada, não podendo ser
determinada a sua demolição.
Sustentou que a demolição não se coaduna com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
causando gasto financeiro para a apelante.
A apelada apresentou as contrarrazões de f. 237/238,
pugnando pela manutenção da sentença proferida.
É o relatório em resumo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Primeiramente, em relação à prejudicial de mérito,
denominada pela parte apelante de ‘prescrição’, verifico
que razão não lhe assiste, uma vez que o prazo estabelecido no art. 1.302 do CC/02 não se aplica ao caso em
análise, por se tratar de ação demolitória de acréscimo
de área construída em prédio comercial que compõe
o condomínio.
Assim, cuidando-se de ação demolitória em áreas
comuns do condomínio, não se aplica o prazo decaden218
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cial de ano e dia, e sim o prazo prescricional de dez anos,
estabelecido no art. 205 do Código Civil de 2002.
Nesse sentido:
Ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem
imóvel cumulada com reintegração de posse, demolitória e
indenizatória por perdas e danos. Prescrição. Inocorrência.
Contrato que tem por objeto fração ideal. Purga da mora.
Direito à moradia. - Aplica-se a prescrição prevista no
artigo 205 do Código Civil, qual seja a decenal, a contar
da entrada em vigor do novo Código Civil. Caso em que
se admite a rescisão parcial do contrato, em relação à área
do imóvel tocante ao comprador inadimplente, em razão da
demonstração da divisão fática do terreno, inclusive perante
a municipalidade. - Impossibilidade de autorizar a purga da
mora em face do inadimplemento substancial e da intenção
do vendedor em rescindir o negócio. - O direito à moradia
não serve como justificativa para o débito nem para permanência no imóvel à custa do vendedor. - Recursos desprovidos
(Apelação Cível n° 70043137462, Vigésima Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti,
j. em 22.06.2011).

Por outro lado, cumpre ressaltar que restou esclarecido no laudo pericial que, na data anterior a 14.09.2006,
as obras “não estavam concluídas, segundo despachos
da Secretaria de Obras no processo” (f. 139).
Observo, ainda, no documento de f. 39-v., que
as obras de ampliação no imóvel de propriedade da
apelante não estavam finalizadas no dia 06.11.2006
e, sendo a presente ação ajuizada em 14.09.2007
(f. 02-v.), não ocorreu o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional.
Desse modo, é manifesta a rejeição da prejudicial
de mérito.
No mérito, melhor sorte não socorre a apelante.
Geralmente, as ações demolitórias acabam admitindo
muito mais debates paralelos do que realmente comporta
o seu objeto. De fato, ou uma obra é regular ou é irregular.
Não há meio termo; nem há meios, senão documentais
(a demonstração da aprovação do projeto, por exemplo),
para a prova da regularidade da construção.
No caso, a prova pericial demonstrou com clarividência que as obras realizadas pelo réu atingiram área
comum do condomínio, senão vejamos (f. 138/141):
As reformas foram procedidas pelo requerido, a princípio, em
toda a sua unidade. Os acréscimos se localizaram ao longo
de toda a divisa de fundos da unidade da autora.
[...]
Existe uma área de luz no interior da loja além das janelas que
foram obstruídas pelos RR.
[...]
Houve redução de luz e ventilação apenas em função da
obstrução das janelas que dão para a área que, hoje, é utilizada como sala de refeições (antiga boate).
[...]
Não é possível afirmar desde quando as janelas existiam. No
entanto, resta claro que existiam antes das citadas reformas,
pois foram obstruídas naquela ocasião.
[...]

Corroborando com o laudo pericial, restou esclarecido pelo depoimento do preposto do réu, Sr.ª Rosa
Terezinha Rodrigues, que “essa área é comum a todo o
condomínio; que hoje essa área é utilizada somente pelo
Palace” (f. 209).
E ainda:
[...] que a área onde foi edificada era comum; que era comum
as lojas de frente para a praça; que, quando fez o projeto,
não lhe apresentaram documento de domínio daquela área;
que, onde cobriu até a parede do hotel, atrapalhou a ventilação e iluminação das lojas; que não tomou conhecimento
se houve notificação pela prefeitura de irregularidades no
projeto; que não houve alvará para a realização das obras
(Depoimento de Gilberto Brito de Godoi - f. 210).

Em suma, a parte demandada efetuou obras que
obstruíram as janelas do imóvel da apelada, realizadas
em 2006, quando a autora já era proprietária do imóvel
descrito na inicial, loja 01, localizada na parte térrea do
Edifício Palace Hotel, desrespeitando as áreas comuns.
Derradeiramente, não há alegar-se observância
ao princípio da proporcionalidade, valioso em casos
tais, quando há desrespeito de menor alcance. Como
restou fartamente comprovado, a obra realizada pela
apelante causou efetivamente embaraço na utilização
do imóvel da apelada, devendo ser restaurada a área à
situação anterior.
Com efeito de ilustração, colaciono:
Ementa: Ação demolitória. Apelação. Tempestividade. Condomínio. Construção irregular. Área comum. 1. É tempestiva a
apelação interposta dentro do prazo de quinze dias, contados
da publicação da decisão dos embargos declaratórios. 2. A
construção irregular realizada por um dos condôminos em
área comum do condomínio, a reverter em vantagem exclusiva para si, dá ensejo à procedência do pedido demolitório
(Apelação Cível n° 1.0024.10.106246-1/002, Relator: Des.
Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18ª Câmara Cível, j. em
15.01.2013, p. em 18.01.2013).

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e nego
provimento ao recurso para manter a r. sentença proferida.
Custas recursais, pela parte apelante.
Votaram de acordo com o Relator as DESEMBARGADORAS EVANGELINA CASTILHO DUARTE e
CLÁUDIA MAIA.
Súmula - REJEITARAM PREJUDICIAL DE MÉRITO E
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Falência - Exclusão de crédito - Via eleita Processo autônomo - Procedimento ordinário
do CPC - Inadequação - Não ocorrência - Juízo
falimentar - Competência única - Art. 19, caput,
da Lei nº 11.101/2005 - Não obrigatoriedade Existência de crédito - Comprovação - Ausência Exclusão - Honorários advocatícios - Fixação Equidade - Proporcionalidade - Observância
Ementa: Direito falimentar. Exclusão de crédito arrolado no quadro geral de credores. Inadequação da via
eleita. Rejeição. Comprovação da existência do crédito
e do respectivo valor atualizado. Ausência. Impossibilidade de a quantia figurar na relação de credores.
Procedência. Honorários advocatícios. Manutenção.
Recursos desprovidos.
- O pleito de exclusão de crédito do quadro geral de
credores do falido pode ser postulado pelo administrador
judicial através de demanda que observa o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, por
expressa autorização do art. 19, caput, da Lei de Falências. Precedente.
- Ausente prova da existência do crédito arrolado, bem
como do correspondente valor atualizado, é devida a
exclusão da relação de credores. Inteligência do art. 9º
da Lei de Falências.
- Fixados os honorários advocatícios segundo as diretivas
do art. 20, § 4º, do CPC, e com a necessária razoabilidade, mantém-se a quantia alcançada no primeiro grau.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.13.362901-4/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) Banco
Santander Brasil S.A., 2º) Massa Falida da Gráfica e
Editora Lima Ltda. - Apelados: Banco Santander Brasil
S.A., Massa Falida da Gráfica e Editora Lima Ltda. 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 NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Sandra
Fonseca - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª SANDRA FONSECA - Cuida-se de recursos
de apelação interpostos por Banco Santander Brasil S.A. e
por Massa Falida da Gráfica e Editora Lima Ltda., visando
à reforma da r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial desta última, determinou a exclusão do crédito
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O Perito teve acesso apenas aos imóveis cujos proprietários estão arrolados neste processo (Lucy e Palace Hotel). A
propriedade do Palace Hotel foi modificada mediante reforma
e ampliações relatadas na introdução. A propriedade de Lucy
foi modificada mediante a obstrução das janelas na divisa dos
fundos (com os RR).

arrolado em favor da instituição financeira no procedimento de falência da demandante.
Nas razões recursais de f. 128/132, suscitou o
Banco Santander Brasil S.A. preliminar de ausência dos
pressupostos da ação, ante a inadequação da via eleita.
No mérito, argumentou que se desincumbiu de
apresentar todos os contratos celebrados entre as partes,
os quais justificam a permanência do crédito habilitado
para o banco.
Asseverou, ainda, a excessividade dos honorários
advocatícios fixados no primeiro grau.
Ao final, requereu o provimento do recurso para
julgar improcedente o pleito exordial.
Contrarrazões às f. 136/138.
Por sua vez, opôs a Massa Falida da Gráfica
e Editora Lima Ltda. o recurso adesivo de f. 139/141,
aduzindo que a verba honorária arbitrada não atende às
diretivas do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil.
Considerou que o importe alcançado não remunera
condignamente o trabalho desempenhado no feito, razão
pela qual requereu a majoração da quantia.
Contrarrazões do demandado às f. 144/146.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos, f. 156/158.
Conheço de ambos os apelos, porquanto
presentes os respectivos requisitos objetivos e subjetivos
de admissibilidade.
Preliminar.
Inadequação da via eleita.
Arguiu o Banco Santander Brasil S.A. preliminar
de ausência dos pressupostos da ação, sob a alegação
de que o pedido de exclusão de crédito da relação de
credores da falida deve ser manejado no próprio feito falimentar, e não através de processo autônomo.
Como se sabe, o invocado art. 76 da Lei
nº 11.101/05 estipula regra de indivisibilidade do juízo
da falência, estabelecendo a correspondente competência para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas e aquelas não reguladas no indicado estatuto, em
que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Referido dispositivo, como se nota, não impõe que
os pedidos submetidos à competência única do juízo
falimentar sejam manejados exclusivamente na própria
demanda na qual processada a falência, mas apenas
estabelece regra de divisão para o exercício da jurisdição.
A seu turno, o art. 19 da Lei de Falências, ao tratar
da verificação e da habilitação de créditos, expressamente
prevê a possibilidade de exclusão de crédito mediante o
ajuizamento de feito que segue o procedimento ordinário
do Código de Processo Civil:
Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor
ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado,
no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código
de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a
220
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retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de
falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda,
documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou
da inclusão no quadro-geral de credores.
§1º A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente
perante o juízo da recuperação judicial ou da falência ou, nas
hipóteses previstas no art. 6º, §§ 1º e 2º, desta Lei, perante o
juízo que tenha originariamente reconhecido o crédito.
§2º Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao
titular do crédito por ela atingido somente poderá ser realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do
crédito questionado.

Nessa linha, resulta correta a via da presente
demanda autônoma, a qual foi distribuída por dependência, em observância à competência do Juízo prevento.
Sobre o tema, o col. Superior Tribunal de Justiça
assim já se manifestou em referência ao art. 99 do antigo
Decreto-lei nº 7.661/45, que continha a mesma disposição do vigente art. 19 da Lei nº 11.101/05:
Falência. Quadro de credores quirografários. Crédito.
Exclusão. - A exclusão de crédito do quadro de credores da
falência pode ser obtida mediante o processo ordinário a que
se refere o art. 99, parágrafo único, da LF. Recurso conhecido
e provido (STJ - REsp 470.662/SP - Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar - p. 24.03.2003).

Dessarte, à luz da autorização legal, é adequado o
procedimento deflagrado pela recorrente.
Rejeito a preliminar.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia encerrada neste feito à
regularidade do crédito arrolado em benefício do Banco
Santander Brasil S.A. na relação de credores da Massa
Falida de Gráfica e Editora Lima Ltda.
Como se sabe, em matéria de habilitação de crédito
em falência, assim dispõe a Lei nº 11.101/05:
Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos
termos do art. 7º, §1º, desta Lei deverá conter:
I - o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;
II - o valor do crédito, atualizado até a data da decretação
da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem
e classificação;
III - os documentos comprobatórios do crédito e a indicação
das demais provas a serem produzidas;
IV - a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver,
e o respectivo instrumento;
V - a especificação do objeto da garantia que estiver na posse
do credor.

Sobre a aplicação dos incisos II e III do mencionado dispositivo legal, há muito, firmou-se na doutrina
e na jurisprudência o entendimento de que tais provas se
prestam a evitar fraude ao concurso, salvaguardando os
demais credores de que somente serão admitidas dívidas
realmente legítimas no curso da falência.
Com efeito, pretende a legislação resguardar os
interesses tanto do falido quanto dos credores, ao intento
de garantir a quitação regular das dívidas pendentes.

Comercial. Falência. Habilitação de crédito. Indicação da
origem. - A indicação da origem do crédito, para sua habilitação em falência, é exigência destinada a dar segurança à
massa e aos credores, cabendo fazê-lo, sobretudo, quando
os mesmos são representados por títulos cambiais de fácil
emissão fraudulenta (STJ - REsp 10.208/SP - Rel. Min. Dias
Trindade - p. em 1º.10.1991).

No caso dos autos, ao tempo do pedido primevo
realizado pela falida para a correspondente recuperação
judicial, foi indicada a existência de crédito em favor do
demandado, Banco Santander Brasil S.A., no importe
final de R$113.162,57 (cento e treze mil cento e sessenta
e dois reais e cinquenta e sete centavos).
Após processado o pleito recuperacional, tendo sido
apurada a ocorrência de infração à Lei nº 11.101/05,
foi declarada a falência da recorrente, f. 05/10, e, ato
contínuo, arrolado o crédito no subsequente procedimento falimentar.
Nada obstante, ao proceder à verificação dos
créditos, constatou a administradora judicial, ora
apelante, a inexistência de lastro probatório da dívida
indicada, razão pela qual intentou, na própria demanda
falimentar, a apresentação dos contratos e da correspondente atualização hábil a sustentar o crédito.
O requerimento, nada obstante, não foi atendido
pela instituição financeira, o que se repetiu no presente
feito, sendo certo que, conquanto tivesse oportunidade
de demonstrar a existência e regularidade da dívida, não
o fez o requerido.
Por conseguinte, em aplicação do art. 9º da Lei
de Falência, a ausência de comprovação do crédito e,
ainda, do valor atualizado, acarreta a ordem de correspondente exclusão da relação de credores da falida, visto
que ausente sustento de fato e de direito a autorizar a
permanência da dívida no quadro geral de credores.
Este eg. Tribunal de Justiça tem orientado:
Habilitação de crédito. Origem. Prova. Exclusão. - Não
havendo nos autos da habilitação prova efetiva da origem do
crédito declarado, impõe-se a exclusão do mesmo do quadro
geral de credores (TJMG - AC 1.0000.00.153622-6/000 Rel. Des. Antônio Hélio Silva - p. em 14.08.1999).

É certo que, não havendo demonstrativo bastante do
crédito, tem-se admitido a possibilidade de se comprovar
a dívida por qualquer meio de prova hábil. Entrementes,
na espécie, mesmo após o curso regular da presente
demanda, deixou o requerido de atender às exigências
do art. 9º da Lei de Falências, carecendo, assim, o débito,
de demonstração idônea.
Via de consequência, inexistente a prova necessária
da dívida, é correta a exclusão da relação de credores e,
por conseguinte, do quadro geral elaborado pela recorrente, tal como decidido na origem.

Noutro giro, a respeito da verba honorária, é cediço
que se deve atender ao digno exercício da advocacia,
em obediência ao art. 133 da Constituição da República,
que prevê a indispensabilidade do advogado à administração da justiça.
Nessa esteira, ao tratar das despesas processuais, o
Código de Processo Civil estabelece, in verbis:
Art. 20. [...] § 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou
não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do
parágrafo anterior.

Assim, ainda que o arbitramento dos honorários
esteja respaldado na regra da equidade, visto que, na
espécie, não houve condenação, há que observar os
critérios das alíneas do § 3º do art. 20 do Código de
Processo Civil, quais sejam “o grau de zelo do profissional”, “o lugar de prestação do serviço” e “a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço”, muito
embora o julgador não esteja adstrito aos limites mínimo
e máximo fixados no referido dispositivo.
Nesse sentido, é de todo adequado que o magistrado, à vista do caso concreto, fixe honorários em valor
que não comprometa desproporcionalmente a parte
vencida, sem deixar, por certo, de remunerar condignamente o trabalho do procurador da parte vencedora.
Dessa maneira, na esteira da orientação firmada
tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior
Tribunal de Justiça, na forma do art. 20, § 4º, do Código
de Processo Civil, não se junge o julgador aos limites
percentuais do § 3º do dispositivo adjetivo, devendo
alcançar a verba honorária de maneira equitativa:
[...] No tocante à condenação de honorários advocatícios, a
sentença também não merece reparos, já que a quantia de
R$1.000,00 (mil reais) determinada pelo magistrado a quo
foi estabelecida com equidade e corresponde, praticamente,
ao razoável percentual de 5% (cinco por cento) do valor da
causa, previsto no art. 20, § 4º, do CPC (STF - RE 645.084
AgR/DF - Rel. Min. Luiz Fux - p. em 05.09.2012).

In casu, pode-se aferir que o valor fixado pelo
d. Juiz monocrático a título de honorários de sucumbência, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), não se
mostrou indevido, mormente a se considerar que são três
os demandantes.
Dessa maneira, considerando a complexidade
da causa, o local da prestação dos serviços, o tempo
exigido para o serviço, entendo razoável a manutenção
da quantia arbitrada pelo digno Juiz singular, garantindo
a adequada remuneração ao procurador da parte autora
pelos serviços prestados, sem imputar ônus desproporcional ao demandado.
Com essas considerações, nego provimento a
ambos os recursos.
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A propósito, o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Custas recursais, pro rata.
É como voto.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES ÂNGELA DE LOURDES RODRIGUES e AUDEBERT DELAGE.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO A AMBOS
OS RECURSOS.

...

Execução fiscal - Ajuizamento - Lei Complementar
118/2005 - Inércia - Prescrição intercorrente Reconhecimento de ofício - Art. 269, IV, do CPC
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Propositura anterior à Lei Complementar nº 118,
de 2005. Reconhecimento de ofício. Inércia da exequente
no prosseguimento do feito após a citação. Extinção do
processo. Art. 269, IV, do CPC.
- A Lei Complementar nº 118, de 2005, não se aplica às
ações de execução fiscal propostas antes da data da sua
entrada em vigor.
- Nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, reconhece-se a prescrição intercorrente quando ultrapassados
5 (cinco) anos desde a data da citação sem medidas
contundentes do Fisco estadual na localização de bens
passíveis de penhora.
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
01.565370-2/001 - Comarca de Belo Horizonte Apelante: Estado de Minas Gerais - Apelados: Manoel
Angelo Correa Amorim, Valeska Mafra Fagundes, Fama
Comércio e Representação Ltda. e outro, Nely Lima Relator: LLEWELLYN MEDINA
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, 17 de março de 2015. - Llewellyn
Medina - Relator.
Notas taquigráficas
DES. LLEWELLYN MEDINA - Trata-se de apelação
interposta pelo Estado de Minas Gerais em face da
sentença de f. 78/79-v., proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 4ª Vara de Feitos Tributários do Estado da
Comarca de Belo Horizonte, que, em ação de execução
fiscal, proposta pelo apelante em face de Fama Comércio
e Representação Ltda., declarou a prescrição intercor222
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rente do crédito tributário exequendo, julgando extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 269, IV, CPC, c/c
art. 156, V, do CTN.
Em suas razões recursais de f. 80/89, o apelante
alega que o processo foi suspenso pelo escrivão, tendo
ficado parado por mais de seis anos; que não foram
observados os requisitos legais para decretar a prescrição
intercorrente; que a suspensão do processo foi ilegal;
que não houve o arquivamento provisório; que inexiste
decisão judicial deferindo a suspensão processual e ordenando o arquivamento; que ocorreu “erro da máquina
judiciária”.
As contrarrazões foram apresentadas às f. 91/97.
Dispensado o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, por inexistir interesse a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.
Determino que o feito seja designado para julgamento virtual, intimando-se as partes para, querendo,
manifestarem-se nos termos dos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do TJMG.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.
A questão a ser reapreciada diz respeito à constatação da prescrição intercorrente no feito executivo fiscal.
O Estado de Minas Gerais ajuizou a presente ação
em 23.10.2001, em desfavor de Fama Comércio e Representação Ltda., objetivando o recebimento de débito
fiscal à época correspondente ao valor de R$81.207,99
(oitenta e um mil duzentos e sete reais noventa e nove
centavos).
Em maio de 2002, foi procedida a citação da
empresa executada através de edital (f. 17) e decorrido o
prazo sem manifestação da parte executada.
Frustrada a tentativa de penhora e avaliação de
bens da executada, em 15.10.2003, o Estado de Minas
Gerais requereu a suspensão do feito por 60 dias.
Os autos ficaram suspensos e sem movimentação
até maio de 2014, quando a executada requereu a declaração da prescrição intercorrente.
Sobreveio às f. 78/79-v. sentença de reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente.
A prescrição é matéria de ordem pública, podendo
o magistrado apreciar a prejudicial de mérito a qualquer
tempo e grau de jurisdição, mesmo sem provocação da
parte, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 219,
§ 5º, do CPC.
Sabe-se que a prescrição intercorrente ocorre nos
feitos de execução fiscal quando estes permanecem paralisados por mais de 5 (cinco) anos, em razão da inércia
da parte exequente, tendo em vista que o crédito tributário não pode ser cobrado indefinidamente.
A respeito da prescrição intercorrente, o art. 40 da
Lei 6.830/80 prevê que:

A Súmula 314 do colendo Superior Tribunal de
Justiça prevê que, “em execução fiscal, não localizados
bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano,
findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal
intercorrente”.
Ressalto que o disposto no art. 174, parágrafo
único, I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 2005, em vigor a partir de 9 de junho
de 2005, não é aplicável, tendo em vista que a ação foi
proposta em 23 de outubro de 2001 (f. 6).
Dessa forma, a prescrição para a cobrança do
crédito tributário (prescrição da pretensão executória)
interrompeu-se com a citação (art. 174, parágrafo
único, I, do CTN, na redação anterior à Lei Complementar nº 118, de 2005). A partir daí, recomeça a fluir
o prazo prescricional, de modo que, decorridos mais de
5 (cinco) anos desde então, sem a efetiva satisfação do
crédito tributário, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o crédito tributário não pode ser
cobrado indefinidamente.
Diante da frustrada tentativa de localização de
bens penhoráveis (f. 30/32 e 63/65), não houve qualquer medida contundente, a cargo da Fazenda Pública,
que, a tempo e modo oportunos, ensejasse o prosseguimento regular do feito, notadamente entre 15.10.2003 a
30.05.2014.
A inexistência de intimação da decisão que determinou a suspensão não representa erro da máquina judiciária, tendo em vista que tal ato partiu de requerimento
da Fazenda Pública estadual (f. 10). O processo teve
obstado seu andamento por suspensão requerida pela
própria Fazenda Pública.
Ressalto meu entendimento de que, uma vez ordenada a suspensão do feito por escrivão, ocorre a usurpação da competência jurisdicional e invalidade do ato.
Entretanto, o pedido de suspensão feito nos autos
partiu da própria Fazenda/exequente (f. 66), ficando
os autos paralisados sem qualquer manifestação de
15.10.2003 a 30.05.2014, isto é, por mais de dez anos,
tempo superior àquele previsto no art. 40, § 2º, da LEF.

Os autos ficaram arquivados por tempo superior a
cinco anos e, ainda que se queira defender que o ato
de suspensão foi realizado sem decisão judicial, o ato
do senhor escrivão foi devidamente confirmado pelo d.
Juízo de origem, o que ocorreu sem qualquer prejuízo
para a Fazenda Pública, notadamente porque a referida
suspensão não ocorreu a sua revelia, mas em inequívoco
atendimento a seu próprio requerimento. Nessa ordem
de ideias, forçoso concluir que, considerando que o
pedido de suspensão do processo ocorreu pela Fazenda/
exequente e a sua inércia, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.
O processo vem sendo arrastado desde a citação
sem chegar a um desfecho, tendo sido declarada a prescrição intercorrente, em razão da inércia do Fisco estadual
em dar prosseguimento ao feito, com medidas contundentes, durante o período de 15.10.2003 a 30.05.2014.
É nesse sentido o entendimento do egrégio TJMG:
Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente.
Processo paralisado por mais de cinco anos por inércia do
exequente. Reconhecimento de ofício. Art. 219, § 5º, do CPC.
Observância dos dispositivos da Lei de Execuções Fiscais.
Desnecessidade. Sentença mantida. 1 - A prescrição é instituto criado com o objetivo de estabilizar relações jurídicas
perpetradas no tempo, penalizando o credor pela inércia
em exercer seu direito em face do devedor, extinguindo, por
conseguinte, o direito de o primeiro exercer sua pretensão em
juízo. 2 - O ônus que recai sobre o exequente não se exaure
com a simples propositura da demanda, devendo o mesmo
permanecer atuante no curso do feito, impulsionando-o, nos
termos impostos pela legislação processual, sob pena de
reconhecimento da prescrição intercorrente. 3 - Paralisação
do feito por mais de cinco anos, em virtude da ausência de
diligências cabíveis ao exequente. Inexistência de falha do
mecanismo judiciário. 4 - Hipótese que não trata de não localização de bens penhoráveis, mas de pura inércia da Fazenda,
por período superior a 5 (cinco) anos, não se subsume aos
requisitos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais para a decretação da prescrição. Precedente do STJ. 5 - Reconhecimento
da prescrição intercorrente, nos termos do art. 219, § 5º, do
CPC c/c art. 174 do CTN. 6 - Recurso não provido (TJMG,
5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0145.05.2079848/001, Rel.ª Des.ª Áurea Brasil, j. em 20.09.2012).
Execução fiscal. Execução paralisada por inércia da Fazenda
Pública. Ausência de requerimento de suspensão ou determinação do magistrado nesse sentido. Tese ‘cinco mais um’.
Inaplicabilidade. Inércia da Fazenda por prazo superior a
cinco anos. Prescrição intercorrente configurada. Art. 174
do CTN. - Configura-se a prescrição intercorrente quando
o processo executivo fica parado por mais que cinco anos,
em virtude da inércia da Fazenda Pública em promover as
diligências cabíveis para a adequada satisfação do crédito.
- Não se aplicam a Súmula 314 do STJ e o § 4º do art. 40
da LEF quando não houve suspensão da execução nas hipóteses ali delineadas, tendo havido, por outro lado, inércia do
exequente após a penhora por período superior aos cinco
anos previstos no art. 174 do CTN. Inaplicabilidade da tese
‘cinco mais um’. - Os honorários advocatícios visam remunerar o serviço prestado pelo profissional que logra êxito na
demanda. Para tanto, o julgador deve fixá-lo segundo critérios equitativos, segundo cada caso concreto, a fim de que
Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 47-328, jan./mar. 2015 |

223

TJMG - Jurisprudência Cível

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.)

o quantum da verba honorária não seja por demais gravosa
ou ínfima em relação ao devedor, justa e adequada ao grau
de zelo e volume de trabalho prestado pelo vencedor (TJMG,
1ª Câmara Cível, Apelação Cível/Reexame Necessário
nº 1.0686.00.000177-2/001, Rel.ª Des.ª Vanessa Verdolim
Hudson Andrade, j. em 24.04.2012).

Assim, tendo o processo ficado paralisado no
período suprarreferido sem chegar a um desfecho, em
razão da inércia do Fisco estadual em dar prosseguimento ao feito, com medidas contundentes, impõe-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Isso posto, em reexame necessário, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante, isento, nos termos
do art. 10 da Lei estadual nº 14.939, de 2003.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES BELIZÁRIO DE LACERDA e PEIXOTO HENRIQUES.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Indenização - Ação de regresso do segurado
contra o segurador - Prazo prescricional
ânuo - Contagem - Termo inicial
Ementa: Apelação cível. Ação de indenização.
Regresso. Prazo prescricional ânuo. Termo inicial. Prescrição. Ocorrência.
- Nos termos do disposto no art. 206, §1º, II, do Código
Civil, prescreve em um ano a ação de regresso do segurado contra o segurador. A contagem do prazo prescricional tem início na data em que o segurado é citado
para responder à ação de indenização proposta pelo
terceiro prejudicado ou da data em que, com a anuência
da seguradora, a indenização é paga.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0390.13.000021-4/001 Comarca de Machado - Apelante: Companhia Mutual
Seguros - Apelada: Viação São Benedito Ltda. - Relator:
DES. EDISON FEITAL LEITE
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER A
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E JULGAR
EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Edison
Feital Leite - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDISON FEITAL LEITE - Trata-se de apelação
interposta à sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
224
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Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Machado, que, nos autos da “ação regressiva de indenização”, movida por Viação São Benedito Ltda. em
face de Companhia Mutual de Seguros, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar
a ré ao ressarcimento da quantia de R$32.408,97, devidamente corrigida pelos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais desde a data do
pagamento realizado pela autora à vítima, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, até o
efetivo pagamento. Condenou ainda a ré ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado
da condenação.
Irresignada, a ré alega, em suas razões de recurso
(f. 144/157), a ocorrência da prescrição nos termos do
disposto no art. 206, §1º, do CPC.
Amparando-se no disposto nos arts. 771 e 787
do Código Civil, argumenta que houve descumprimento
contratual por parte da autora em razão de não ter comunicado o sinistro e que esta também não a cientificou
quanto ao ajuizamento da ação pela vítima do acidente
em dezembro de 2009, não havendo sua anuência em
relação ao acordo firmado.
Destaca que eventual reembolso não pode ultrapassar o valor previsto no contrato para a indenização
por danos morais, que é de R$24.847,20, incidindo a
correção monetária a partir do ajuizamento dessa ação e
os juros de mora a partir da citação.
Sustenta não ser possível o reembolso dos valores
correspondentes aos honorários periciais e das custas
processuais, uma vez que não foi contratada a cobertura
adicional de “defesa civil”.
O recurso foi recebido em seu duplo efeito (f. 161).
As contrarrazões foram apresentadas às f. 162/167,
pugnando a parte autora pelo desprovimento do apelo.
Em síntese, este é o relatório.
Da prejudicial de mérito - prescrição.
Relata a parte autora que, no dia 1º.05.2008, um
veículo de sua propriedade envolveu-se em acidente de
trânsito levando uma das passageiras a ajuizar ação
que acarretou a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$20.000,00, além dos honorários de
sucumbência fixados em 8% do valor da condenação e
de custas processuais.
Informa que, após o trânsito em julgado da referida ação, realizou acordo pelo qual pagou a quantia
de R$29.370,70, que pretende seja reembolsada pela ré,
acrescida de juros e correção monetária. Espera ainda o
reembolso da quantia de R$2.010,00, gasta com a realização de perícia e das custas processuais no valor de
R$1.028,27.
Afirma ter informado à ré sobre o sinistro por
ocasião dos fatos e que esta se recusou a cumprir sua
obrigação contratual. Justifica que o contrato é de adesão

Art. 206. Prescreve:
§1º Em um ano:
[...]
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste
contra aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade
civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a
este indeniza, com a anuência do segurador; [...] (grifei).

No caso dos autos, não foi apresentada qualquer
prova de que o acordo e seu pagamento contaram com
a anuência da seguradora, sendo necessário aplicar a
regra segundo a qual o termo a quo da prescrição é a
data da citação para responder à ação de indenização
proposta pelo terceiro prejudicado.
Nesse aspecto, observo que também não há
demonstração de que a seguradora tenha sido denunciada à lide ou que tenha sido cientificada do ajuizamento da ação.
Conclui-se daí que o termo inicial da prescrição é a
data em que a segurada foi citada na ação indenizatória
movida pelo terceiro prejudicado, e não da data do trânsito em julgado da sentença que fixou o quantum da indenização como pretende a autora.
Como se observa nos documentos juntados pela
autora, a ação judicial foi interposta pela vítima em
dezembro de 2009 (f. 28/40), sendo a sentença prolatada em fevereiro de 2011 (f. 41/47). Como o ajuizamento dessa ação somente ocorreu em janeiro de
2013, obviamente há muito já havia transcorrido o
prazo prescricional.
Acerca da prescrição em ação de regresso do segurado contra o segurador, já se manifestou esta Corte:
Apelação cível. Ação de regresso. Segurado contra segurador.
Prescrição. Ocorrência. - Nos termos do art. 206, §1º, II, a,
do CC, a ação de regresso do segurado contra o segurador
prescreve em um ano, a contar da data de citação do segurado para responder à ação movida pelo terceiro prejudicado, ou, do dia em que, com a anuência do segurador, vier
de indenizá-lo (TJMG - Apelação Cível 1.0271.10.0059861/001, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. em
10.10.2013, p. em 22.10.2013).

Apelação. Ação de regresso contra seguradora. Ressarcimento. Prazo prescricional ânuo. Início. Citação da ação
proposta por terceiro. - Em conformidade com o art. 206,
§1º, II, a, do Código Civil de 2002, o prazo para ressarcimento de seguro a dano causado a terceiro começa a fluir
da citação na ação de indenização proposta pelo terceiro,
ou, hipótese que não ocorre nos autos, da data que a este
indeniza com anuência do segurador (TJMG - Apelação
Cível 1.0702.08.471519-3/001, Rel. Des. Tiago Pinto, 15ª
Câmara Cível, j. em 16.08.2012, p. em 23.08.2012).
Apelação cível. Ação de cobrança. Segurado contra segurador. Regresso. Prazo prescricional. Art. 206, §1º, II, a, do
Código Civil. 1. Prescreve em um ano a ação de regresso
de um segurado contra o segurador, decorrente indenização
determinada em uma ação ajuizada por terceiro. 2. O prazo
tem seu termo inicial da citação do segurado ou do momento
em que a indenização foi paga, com anuência da seguradora
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.093440-9/001, Rel.
Des. Wagner Wilson, 16ª Câmara Cível, j. em 29.02.2012,
p. em 09.03.2012).
Recurso de apelação. Contrato de seguro. Ação de cobrança.
Prescrição ânua. Termo inicial. Citação do segurado na ação
ajuizada pelo terceiro prejudicado. - Prescreve em um ano a
pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo
para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil,
da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (TJMG - Apelação
Cível 1.0024.08.151189-1/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel,
15ª Câmara Cível, j. em 07.10.2010, p. em 29.10.2010).

Por esse motivo, reconheço a ocorrência da prescrição, visto que o pedido foi formulado após o prazo
previsto no art. 206, §1º, II, a, do Código Civil, e determino a extinção do feito, restando prejudicada a análise
das demais questões.
Dispositivo.
Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito da
prescrição e julgo extinto o feito com resolução do mérito,
nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo Civil.
Em consequência dessa decisão e com fulcro no
disposto no art. 20 do Código de Processo Civil, condeno
a apelada ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais, bem como dos honorários advocatícios,
os quais arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais).
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MAURÍLIO GABRIEL e ANTÔNIO BISPO.
Súmula - ACOLHERAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA PRESCRIÇÃO E JULGARAM EXTINTO O FEITO COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

...
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e que dele não obteve cópia, motivo pelo qual não tomou
conhecimento das suas cláusulas.
Por fim, afirma que, após o trânsito em julgado da
decisão que a condenou, a seguradora negou-se a reembolsá-la da quantia paga, destacando que a cláusula
5.1.1 do contrato estabelece ser devido o reembolso da
indenização pelo qual venha a ser responsabilizada em
virtude de sentença judicial transitada em julgado.
Considerando que se trata de ação relacionada
à pretensão da segurada contra a seguradora, entendo
que é aplicável nesse caso a prescrição ânua, prevista no
art. 206, §1º, II, a, do Código Civil, in verbis:

Conta-poupança - Saldo zerado - Prestação de
contas - Resistência da instituição financeira
configurada - Carência de ação - Não
ocorrência - Inépcia da inicial - Delimitação
do titular, do número da conta-poupança, do
saldo aplicado e das retiradas - Rejeição da
arguição - Mérito - Saques sucessivos em
determinado período - Esvaziamento da conta Interesse processual - Cabimento da ação
Ementa: Ação de prestação de contas. Conta-poupança.
Direito de conhecer a origem das retiradas em sua conta,
assim como os documentos em que se fundaram os
lançamentos. A indicação precisa da conta-poupança e
do período dos supostos desfalques afasta a alegação de
pedido genérico. Interesse de agir. Súmula 259 do STJ.
Direito não afastado em virtude da mera disponibilidade
ou do envio de extratos
- Assiste à parte autora o direito de exigir a prestação
de contas pela instituição financeira com a qual mantém
conta-poupança, visto que, tendo dúvidas em relação aos
lançamentos sucessivos que levaram a zerar o saldo, há
de ter viabilizado o direito de questionar os atos realizados unilateralmente pelo banco.
- A jurisprudência vem deixando claro que o simples
fato de a instituição financeira disponibilizar as consultas
a qualquer tempo e de remeter ao cliente, periodicamente, extratos bancários, não a desobriga de prestar
as contas por ele pleiteadas, inclusive porque estas não
incluirão apenas a movimentação da conta-corrente, mas
também todos os documentos em que tais lançamentos
se fundaram.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.13.000467-9/001 Comarca de Ponte Nova - Apelante: Banco do Brasil S.A.
- Apelado: Antônio Alves Costa da Silva - Relator: DES.
SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER
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 março de 2015. - Sérgio
André da Fonseca Xavier - Relator.
Notas taquigráficas
DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por
Antônio Alves Costa da Silva contra o Banco do Brasil
S.A., alegando ter celebrado com o requerido contrato de
abertura de conta-poupança em 2005.
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Afirma que efetuou um depósito de R$16.892,00
na referida conta, fruto de um acordo trabalhista, e,
depois disso, nunca retirou qualquer quantia.
Em meados de 2012, consultou o extrato e
surpreendeu-se com a informação de que o saldo estava
zerado desde 2011.
Após emenda à inicial, pediu a prestação de contas,
inversão do ônus da prova e concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Juntou os documentos de f. 16-26.
À f. 30, o douto Magistrado a quo concedeu os
benefícios da justiça gratuita ao apelado.
Em sua defesa, f. 33/46, o apelante suscitou, preliminarmente, a inépcia da inicial e a carência de ação,
por falta de interesse processual. Afirmou não ser cabível
a prestação de contas na hipótese dos autos. No mérito,
aduziu que os extratos são claros e que não há prova da
negativa em fornecê-los, diante disso, não há pretensão
resistida e o pedido deve ser julgado improcedente.
A prestação de contas do banco, em caso de
conta-poupança, é fornecida mensalmente por extrato,
podendo ser obtida a qualquer tempo pelo aplicador, por
diversos meios.
A boa-fé é exigência bilateral no contrato.
Saques realizados com cartão e senha do cliente
são da sua responsabilidade exclusiva e eventual extravio
do cartão deve ser prontamente comunicado.
Seus procedimentos eletrônicos são bastante
seguros, seguindo normas rígidas do Banco Central.
Ao final, refuta os danos morais e materiais e é pela
improcedência do pedido.
O apelado impugnou a contestação, f. 106/107.
Prolatada sentença, o pedido formulado na inicial
foi julgado procedente, para condenar o apelante a
prestar contas no prazo de 10 dias, sob pena de multa, e
também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00.
Irresignado, apelou, repisando as preliminares
de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No
mérito, alegou não haver o dever de prestar contas no
presente caso. Asseverou que o pedido é genérico e que
o apelado sempre recebeu toda a documentação referente à poupança que contratou. Sustentou que lhe foram
enviados extratos da conta-poupança e argumentou que
as informações são autoexplicativas. Pugnou pelo integral provimento da apelação, para que seja reformada a
sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.
O apelado ofereceu contrarrazões, requerendo a
manutenção da sentença hostilizada.
Conheço do recurso, visto que próprio, tempestivo,
regularmente processado e preparado.
O apelante requereu a extinção do feito, sem
análise de mérito, aduzindo ser inviável o manejo da ação
de prestação de contas para questionar movimentações

Se a ação é um direito subjetivo, nela se encontra um interesse juridicamente protegido, o qual nada mais é que o
interesse a obter a tutela jurisdicional do Estado mediante o
julgamento da pretensão deduzida em juízo. [...] Para que
haja interesse de agir, é necessário que o autor formule uma
pretensão adequada à satisfação do interesse contido no
direito subjetivo material. O interesse processual, portanto,
se traduz em pedido idôneo a provocar a atuação jurisdicional do Estado (MARQUES, Frederico. Instituições de direito
processual civil. Campinas: Millenium, 2000, v. II, p. 23-24).

Conforme defende o apelante, a ação de prestação
de contas não se presta a aferir créditos e débitos em uma
conta-poupança ou substituir ação de cobrança.
Todavia, na hipótese dos autos, afere-se que o
apelado busca apenas a prestação de contas pela instituição financeira, de forma a sanar dúvidas em relação
às diversas retiradas efetuadas em sua conta-poupança
desde a abertura.
É importante destacar que, tanto na peça contestatória quanto nas razões do presente recuso, a instituição
financeira contestou o seu dever de prestar contas na
forma pleiteada. E, ainda, não se dignou a apresentá-las
durante o trâmite do processo.
Assim, tendo em vista que a prestação de contas
não foi realizada pelo banco apelante mesmo após o ajuizamento, conclui-se que também não o seria na esfera
administrativa. Encontra-se, portanto, evidenciada a resistência da instituição financeira à satisfação da pretensão
deduzida na inicial, sendo desnecessária a comprovação
de prévia recusa administrativa.
Logo, mostra-se adequada a via eleita pelo apelado,
impondo-se a rejeição da preliminar de carência de ação.
Quanto à preliminar de inépcia da inicial, por
ausência de pedido certo, melhor sorte não assiste
ao apelante.
Na espécie, o apelante sustenta que a inicial é
genérica e está em desacordo com o art. 286 do CPC.
Embora sejam recorrentes pedidos similares que
chegam ao Judiciário de forma genérica e sem atender
às disposições do art. 286 do CPC, verifica-se que, no
presente caso, houve a precisa delimitação do titular, do
número da conta-poupança, do saldo que havia aplicado
e das retiradas subsequentes.
Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.
No mérito, cumpre tecer algumas considerações
sobre a natureza e o objetivo da ação de prestação
de contas. De acordo com a lição de Humberto Theodoro Júnior,
consiste a prestação de contas no relacionamento e na
documentação comprobatória de todas as receitas e de todas
as despesas referentes a uma administração de bens, valores
ou interesses de outrem, realizadas por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar

dito relacionamento jurídico existente entre as partes no seu
aspecto econômico de tal modo que, afinal, se determine,
com exatidão, a existência ou não de um saldo fixando, no
caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação
judicial contra a parte que se qualifica como devedora
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, v. III, p. 85).

Mais adiante, prossegue:
A obrigação de prestar contas, derivadas de qualquer relação
jurídica patrimonial, pode ter caráter unilateral, ou seja,
pode sujeitar uma só das partes - como se dá com o mandatário, o administrador do condomínio, o síndico, o curador
etc. - ou pode ter o caráter bilateral, a teor do que se dá
com o contrato de conta-corrente (THEODORO JÚNIOR,
Humberto. Curso de direito processual civil. 25. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2001, v. III, p. 86).

Explicando o objetivo dessa espécie de ação, aduz:
O procedimento especial da ação de prestação de contas
foi concebido em direito processual com a destinação específica de compor os litígios em que a pretensão, no fundo, se
volte para o esclarecimento de certas situações resultantes,
no geral, da administração de bens alheios (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 25. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2001, v. III, p. 87).

Por tudo isso, pode-se afirmar que a ação de prestação de contas visa a uma análise minuciosa dos efeitos
patrimoniais de determinada relação jurídica, contabilizando-se os créditos e débitos havidos entre aqueles
dela integrantes.
Daí decorre a necessidade e utilidade do processo
para solucionar a lide entre as partes. Ressalte-se que o
simples fato de alguém ter o direito de exigir contas é suficiente para o exercício da pretensão à prestação destas
(art. 914, I, CPC).
Ademais, meros extratos não se mostram suficientes
para satisfazer a pretensão do apelado, perdurando o
interesse legítimo dele em obter o pronunciamento jurisdicional a respeito da correição daqueles dados.
Resta observar que esta ação não é adequada para
se discutir a regularidade ou não dos saques efetuados na
conta-poupança e tampouco para determinar sua restituição. A análise restringe-se à do direito ou não à prestação de contas.
Dessarte, basta a leitura da contestação e da
apelação para se concluir que, na realidade, o apelante
almejava a improcedência do pedido formulado na
inicial, principalmente porque sempre alegou que enviava
ao apelado os extratos da sua conta-poupança e que
disponibilizava a ele meios de consulta diversos. Como
já visto, mero fornecimento de extratos não se confunde
com uma prestação de contas, que exige detalhamentos,
documentos e aferições bem mais precisas.
Ressalte-se, mais uma vez, que o simples fato de
alguém ter direito de exigir contas é suficiente para o exercício da pretensão à prestação destas (art. 914, I, CPC).
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realizadas na conta-poupança do apelado, faltando-lhe
o interesse de agir.
É o magistério de José Frederico Marques:

Ademais, ainda que seja para conta-corrente, há
de se considerar a Súmula 259 do STJ, que é bem clara:
“A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo
titular de conta-corrente bancária”.
Urge considerar que o STJ vem entendendo reiteradamente pela ausência de interesse de agir quando
há pedido extremamente genérico, sem indicar qualquer lançamento específico ou mesmo um determinado
período sobre o qual recaia dúvida acerca dos créditos e
débitos existentes.
Naqueles casos, não é possível vislumbrar a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado,
verificando-se inclusive o intuito de, por via transversa,
revisar o contrato, objetivo diverso da prestação de contas.
Entretanto, este não é o caso: aqui restou cabalmente demonstrado pelos extratos um depósito na
poupança em data certa e saques sucessivos em um
período específico até chegar ao esvaziamento total da
referida conta, o que torna admissível o ajuizamento da
prestação de contas.
É a jurisprudência do STJ sobre a questão:
Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Prestação
de contas. Legitimidade e interesse de agir. Súmula 83/STJ.
Decisão agravada mantida. Improvimento. 1. - A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que tem legitimidade
e interesse processual o correntista para propor ação de prestação de contas em relação ao banco, objetivando esclarecer
os lançamentos efetuados em sua conta-corrente. Precedentes. 2. - O titular da conta tem interesse processual para
ajuizar ação de prestação de contas, independentemente de
prova de prévio pedido de esclarecimento ao banco e do
fornecimento de extratos de movimentação financeira. 3. - O
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 4. - Agravo regimental improvido (AgRg no
AREsp 498.679/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j.
em 27.05.2014, DJe de 09.06.2014).

Portanto, estando demonstrado fato relevante para
configuração do interesse processual do apelado para
conduzir à procedência da demanda - a existência de
relação jurídica entre as partes, da qual advém o dever da
instituição financeira de prestar contas dos lançamentos
realizados na conta-poupança do correntista -, mantenho
a douta sentença vergastada.
Com tais razões, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença
a quo.
Custas recursais, pelo apelante.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ARNALDO MACIEL e JOÃO CANCIO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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Ação civil ex delicto - Indenização - Fato
ocorrido na vigência do Código Civil/1916 Prescrição - Trânsito em julgado - Sentença penal
condenatória - Art. 200 do Código Civil/2002 STJ - Princípio da actio nata
Ementa: Apelação. Ação civil ex delicto. Prescrição. Fato
ocorrido na vigência do Código Beviláqua. Pretensão.
Surgimento. Coisa julgada criminal. Inteligência do
art. 200 do Código de 2002. Mérito. Procedência do
pedido indenizatório. Comprovação dos pressupostos
de responsabilização civil. Fato e autoria decididos na
instância penal. Indiscutibilidade
- A inteligência do art. 200 do Código Civil atual também
se aplica a fatos ocorridos sob a vigência da legislação
de 1916, conforme entendimento já manifestado pelo
STJ. Isso porque o sistema de independência relativa
entre instâncias jurisdicionais adotado pelo Brasil (como
decorrência da preponderância da jurisdição penal sobre
a civil, nas hipóteses dos arts. 935/CC2002 e 1.525/
CC1916), impede que o prazo prescricional para veiculação da demanda reparatória seja deflagrado antes da
manifestação definitiva da justiça criminal sobre os fatos,
sob pena de subversão do princípio da actio nata e do
próprio senso de responsabilidade civil ex delicto.
- Provados o dano, a conduta e o nexo causal, deve o réu
indenizar o autor do prejuízo sofrido.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0011.12.001544-8/001 Comarca de Aimorés - Apelante: E.Z.M. - Apelado: A.H.
- Relatora: DES.ª CLÁUDIA MAIA
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 E, NOS TERMOS DO ART. 515,
§ 3°, DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO.
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2015. - Cláudia
Maia - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª CLÁUDIA MAIA - Trata-se de recurso de
apelação interposto por E.Z.M. contra a sentença proferida pelo eminente Juiz de Direito Braulino Corrêa da
Rocha Neto, investido na Vara Única de Aimorés, que,
nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de
A.H., julgou extinto o processo com resolução do mérito,
pronunciando a prescrição.
A recorrente sustenta, em suma, não ser hipótese de
prescrição, já que não seria dado iniciar a demanda antes
da resolução do caso pelo Juízo Criminal. Nesse sentido,

Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado
no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Em que pese inexistir regra similar no
vetusto código, o entendimento pretoriano é no sentido de que
‘antes mesmo do advento do CC/02 e da regra do art. 200,
estava consolidado no âmbito do STJ o entendimento de que
o prazo prescricional da pretensão indenizatória deduzida
contra o autor do delito flui a partir do trânsito em julgado
da sentença penal condenatória’ (REsp 1.443.634/SC, Rel.ª
Min.ª Nancy Andrighi, DJe de 12.05.2014).

Isso porque
o exame da consumação do prazo prescricional exige indagar
sobre a existência de uma ação exercitável. Por meio do princípio da actio nata a prescrição somente pode começar a
correr a partir do dia em que nasce a ação ajuizável ou o
exercício da pretensão. O termo inicial para verificar o lapso
prescricional em ação de reparação de danos baseada em
sentença penal condenatória é o trânsito em julgado na
instância penal (TJRS - Apelação Cível nº 70047540950,
Relator: Leonel Pires Ohlweiler, j. em 30.05.2012).

Tal critério, a meu ver, é o mais correto a ser
adotado, uma vez que,
no Brasil, adota-se o sistema da independência relativa ou
mitigada em razão de uma subordinação temática de uma
instância sobre a outra em determinadas questões (OLIVEIRA,
Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 12. ed. atual. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 205).

Como
a sentença condenatória na esfera criminal, com trânsito em
julgado, sempre faz, assim, coisa julgada no cível, visto que
estariam comprovados a autoria, a materialidade do fato ou
dano, o nexo etiológico e a culpa (dolo ou culpa stricto sensu)
do agente (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, v. 4, p. 336),

não se pode ter como deflagrado o prazo prescricional
para veiculação da demanda reparatória antes da manifestação definitiva da justiça criminal sobre os fatos em
exame, sob pena de subversão do princípio da actio nata
e do próprio senso de responsabilidade civil ex delicto.
Dessa forma, considerando que o trânsito em
julgado da ação penal ocorreu em 27.10.2010 (f. 58)
e considerado o prazo previsto no art. 206, §3°, inciso
V, do Código Civil, a presente demanda poderia ter sido
veiculada até outubro de 2013. Sendo, pois, distribuída
em 06.08.2012, patente a inocorrência da prescrição.
Verificados os pressupostos insertos no art. 515,
§ 3°, do CPC, passo ao exame do mérito propriamente
dito do pedido exordial.
Pois bem.
Conforme dito alhures, a autora busca reparação
pelo furto de 33 reses.
Na sentença penal, o Magistrado afirmou que
não há nenhuma dúvida de que o acusado A.H. adquiriu
diversos semoventes, que sabia ser produto de crime, para
serem comercializados em seu açougue, incidindo, assim, nas
sanções do art. 180, §1° do Código Penal - f. 38.

Portanto, de rigor a observância do provimento
jurisdicional exarado pelo Juízo de Aimorés, uma vez que,
segundo inteligência do art. 935 do Código Civil,
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre
quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem
decididas no Juízo Criminal.

Vale citar, ainda, que os depoimentos colhidos na
ação penal, bem como os prestados no seio da demanda
civil proposta pelas demais vítimas perante a Justiça do
Estado do Espírito Santo, foram no sentido de que o réu
se teria apropriado do produto do crime, aí incluídas as
33 reses de propriedade da autora.
Portanto, deve o réu indenizar a autora, visto que
provados os elementos da responsabilidade civil, quais
sejam a conduta, o dano e o nexo causal.
Quanto ao valor devido, a autora utiliza como
parâmetro acordo extrajudicial entabulado entre o réu e
demais vítimas, fazendo assim um cálculo de proporção e
chegando ao importe de R$58.765,00. Ocorre que referido pacto não produz efeito em relação a terceiros, não
podendo a autora, dessarte, utilizar seus preceitos para
fins próprios.
Assim, a sentença deve ser remetida para a fase
de liquidação por artigos, quando as partes poderão
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explica que a deflagração do prazo prescricional ocorreu
apenas com o trânsito em julgado da sentença penal. Ao
final, a recorrente pleiteia seja o apelo provido, conforme
as razões expostas.
Contrarrazões às f. 98/104.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Mérito.
O réu foi condenado na esfera criminal (de forma
definitiva) pela prática de crime de receptação de produto
furtado, quais sejam cabeças de gado, das quais 33
(trinta e três) eram de propriedade da apelante.
Assim, a autora veio a juízo - na qualidade de
vítima - rogando a condenação do réu ao pagamento da
quantia equivalente.
O Magistrado de primeiro grau, todavia, entendeu
presente a prescrição, aduzindo que “o fato chegou ao
conhecimento da autora em meados do ano de 2001, e,
nessa época, nasceu sua pretensão de reparação civil”
(f. 90). O julgador aplicou, então, a regra de transição
prevista no art. 2.028 do Código Civil, entendendo que
a ação deveria ter sido veiculada até 2006 (com fulcro
no art. 206, § 3°, V, do CC). Como o feito foi distribuído
em 2012, o Magistrado primevo entendeu prescrita a
pretensão autoral.
Entendo, todavia, que a sentença deva ser reformada.
O novo Código Civil trouxe regra expressa a respeito
do tema, conforme se denota do art. 200, in verbis:

discutir o valor apropriado para a justa indenização do
gado furtado.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a sentença e, nos termos do art. 515, § 3°, do
CPC, julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o réu a indenizar a autora em valor equivalente
às 33 (trinta e três) cabeças de gado furtadas, consoante
quantia que se apurar conforme dicção do art. 475-E do
CPC, contando-se correção monetária segundo incide
CGJ/TJMG desde 20.08.2001 e juros de mora a partir
de tal data (Súmula n° 54/STJ). Custas, despesas e honorários advocatícios (arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação) pelo réu.

- O cadastro de adoção se destina a dar maior agilidade e segurança ao processo de adoção, uma vez que
permite averiguar previamente o cumprimento dos requisitos legais pelo adotante, bem como traçar um perfil em
torno de suas expectativas. Evita influências outras, negativas ou não, que, por vezes, levam à sempre indesejada
“adoção à brasileira”.

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - De acordo com
a Relatora.

- Retirar uma criança com 5 (cinco) anos de idade do seio
da família substituta, que hoje também é a sua, e privá-la, inclusive, da convivência com seus 2 (dois) irmãos
biológicos, sob o pretexto de coibir a adoção direta, é
medida extremamente prejudicial. O menor poderá ser
exposto a grande instabilidade emocional, em face de
uma brusca mudança.

DES. MARCO AURELIO FERENZINI - Acompanho
o voto da eminente Desembargadora Relatora para dar
provimento ao recurso e julgar procedente o pedido
inicial, na medida em que, para o reconhecimento do
delito de recepção, houve a necessidade da apuração via
ação penal pública.
É como voto.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO E,
NOS TERMOS DO ART. 515, § 3°, DO CPC, JULGARAM
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO.

...

Adoção intuitu personae - Entrega da criança
logo após o nascimento - Guarda definitiva Ausência de indícios de má-fé - Não inscrição
no cadastro de pretendentes à adoção - Criança
com 5 (cinco) anos de idade e convivência
com o adotante no mesmo período - Vínculos
socioafetivos comprovados - Mitigação
da observância rígida ao cadastro de
adoção - Preponderância do melhor interesse
da criança - Prioridade absoluta - Sentença
que indeferiu a adoção - Recurso provido
Ementa: Apelação cível. Ação de adoção intuitu personae.
Entrega da criança logo após o nascimento. Guarda definitiva. Ausência de indícios de má-fé. Não inscrição no
cadastro de pretendentes à adoção. Criança com 5 (cinco)
anos de idade e convivência com a adotante no mesmo
período. Vínculos socioafetivos comprovados. Mitigação
da observância rígida ao supracitado cadastro. Preponderância do melhor interesse da criança. Prioridade absoluta. Sentença que indeferiu a adoção. Recurso provido
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- Todavia, deve-se ter em mente sempre o melhor interesse
da criança. É certo que existem casos, excepcionais, em
que se mitiga a habilitação dos adotantes no competente
cadastro para o deferimento do pedido de adoção, possibilitando a chamada adoção direta ou intuitu personae.

- A retirada do infante da casa de sua guardiã, após o
transcurso de longo período de convivência e constatada
a formação de fortes laços de afetividade, não se mostra
recomendável, pois certamente resultará em traumas
e frustrações para o menor, com prejuízo ao seu ideal
desenvolvimento, inserido que está como verdadeiro
membro daquele núcleo familiar.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0194.12.006162-8/002 Comarca de Coronel Fabriciano - Apelante: E.A.P.O. Apelado: N.E.A.S. - Interessado: N.O.S. - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM RECOMENDAÇÃO.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2015. - Hilda
Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA
COSTA - Trata-se de apelação cível interposta contra a
sentença de f. 170/176, prolatada nos autos da ação
de adoção do menor N.O.S., ajuizada por E.A.P.O.
em face de N.E.A. e S., mãe biológica do infante, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e
revogou a guarda definitiva anteriormente concedida à
autora, restabelecendo-a em favor da ré.
A autora apelou pelas razões de f. 186/196,
alegando que o vínculo afetivo é fundamental para o

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade
e de dignidade.

Nos arts. 4° e 5°, o ECA estabelece:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade,
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas
sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus
direitos fundamentais.

No mesmo sentido, a Constituição Federal, no seu
art. 227, prevê:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

Entretanto, o poder familiar somente pode ser
extinto nos termos do art. 1.635 do Código Civil:
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
I - pela morte dos pais ou do filho;
II - pela emancipação, nos termos do art. 5º, parágrafo único;
III - pela maioridade;
IV - pela adoção;
V - por decisão judicial, na forma do art. 1.638.

Por sua vez, o art. 1.638 do Código Civil elenca
as possibilidades que podem ensejar a destituição do
poder familiar:
Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou
a mãe que:
I - castigar imoderadamente o filho;
II - deixar o filho em abandono;
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no
artigo antecedente.

Ressalta-se, ainda, o expresso no art. 24 do Estatuto
da Criança e do Adolescente:
Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos
casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de
descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que
alude o art. 22.
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estabelecimento do estado de filiação e que preenche os
requisitos exigidos para a adoção, previstos no art. 197-A
do Estatuto da Criança do Adolescente.
Informa que possui a guarda de fato do menor
desde o seu nascimento, em 25.10.2009, tendo obtido a
guarda definitiva em 25.11.2010.
Afirma que a apelada sempre teve um vida desregrada, envolvendo-se com drogas e prostituição,
e que nunca teve qualquer tipo de contato com o
adotando, sendo certo que este cresceu sem conhecer a
mãe biológica.
Sustenta que, nos termos do art. 50, §13, inciso III,
do ECA, a adoção poderá ser deferida sem a exigência
de prévia inscrição no Cadastro Nacional de Adoção,
nas hipóteses em que o adotante tiver a guarda legal
de criança maior de 3 (três) anos de idade e desde que
comprovado o estabelecimento de laços de afinidade
e afetividade.
Assevera que, nos casos que envolvem adoção,
deve-se ter em vista, sempre e primordialmente, o real
interesse do menor.
Salienta que se encontram presentes alguns dos
requisitos autorizadores da perda do poder familiar, notadamente aqueles previstos no art. 1.638, incisos II e III,
do Código Civil.
Aduz que restou comprovada a impossibilidade
de reintegrar o menor à família biológica, devendo ser
observado o disposto no art. 100, inciso X, parágrafo
único, do ECA.
Enfatiza que o menor foi retirado de maneira
abrupta do único lar que teve na vida, e no qual vivia na
companhia de 2 (dois) irmãos biológicos, sem a observância de um período de transição ou qualquer tipo de
preparação psicológica.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela
reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de adoção do menor, e revogada a guarda
concedida à apelada, restabelecendo-a em seu favor.
Contrarrazões às f. 206/210.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, através do
parecer de f. 251/254, manifestou-se pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
Inicialmente, importante destacar o que dispõe o
art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Sobre o assunto, Patrícia Pimentel de Oliveira
Chambers Ramos leciona:
O poder familiar consiste em um munus, um poder-dever
exercido em favor e no interesse do filho, que impõe aos genitores o dever de prestar-lhes assistência, respeitá-los, zelar por
sua educação e integridade física e psíquica, além de proporcionar-lhes toda a proteção possível para o mais completo
desenvolvimento do infante (RAMOS, Patrícia Pimentel de
Oliveira Chambers. O poder familiar e a guarda compartilhada sob o enfoque dos novos paradigmas do direito de
família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 39-40).

Caso venham a ser desatendidas tais obrigações,
os genitores poderão ser destituídos do poder familiar,
conforme se infere dos arts. 1.638 do Código Civil e 24
da Lei nº 8.069/90.
Feitas essas considerações, passo à análise do
caso concreto.
Da leitura dos autos, extrai-se que N.O.S. foi
entregue por sua mãe biológica à adotante logo após
o nascimento, ainda na maternidade, sendo que, desde
então, com esta permaneceu, estando hoje com 5 (cinco)
anos de idade, como atesta a certidão de nascimento de
f. 19.
Frise-se que, na certidão de nascimento do menor,
não consta o nome do seu pai biológico e que a autora,
ora apelante, obteve a guarda definitiva em 25.11.2010,
conforme atesta a certidão de f. 16.
O relatório psicológico realizado em 28.01.2013
(f. 87/91) não deixa dúvidas de que a criança
mostra-se bem adaptada sob os cuidados da atual guardiã,
com quem vive desde seu nascimento, na companhia de dois
irmãos. Demonstra ter vinculação afetiva em seu atual núcleo
familiar, onde é bem cuidado.

E conclui:
[...] do ponto de vista afetivo, nota-se que N. não possui
vínculo com a mãe biológica, até o momento. Os vínculos já
estabelecidos pela criança com a atual guardiã e seu núcleo
familiar merecem ser considerados.

Portanto, é evidente que a formação de laços de
afetividade se deu com a família substituta, não reconhecendo o menor a figura de sua mãe biológica, com a qual
nunca manteve contato.
Registra-se, ainda, que a apelada, aos 16 (dezesseis)
anos de idade, teve seu primeiro filho, M.H.S., nascido
em 27.11.2003, que, desde o nascimento, foi criado
pela avó paterna. Em 09.03.2006, teve o segundo filho,
D.H.S., conforme comprova a certidão de nascimento de
f. 64. Logo em seguida, a saber, em 27.05.2007, nasceu
o terceiro filho da apelada, M.S.S., conforme atesta a
certidão de nascimento de f. 65, sendo certo que estes
dois últimos também foram acolhidos pela apelante, e
estão sob a sua guarda definitiva desde 28.01.2010
(f. 70/71).
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Depois do nascimento do menor N.O.S., a apelada
ainda teve mais 2 (filhos), a saber, N.V.S, nascida em
20.12.2011 (f. 52), e o último, de seu relacionamento
com o atual companheiro. Note-se que a autora, no
período de 8 (oito) anos, teve 5 (cinco) filhos, sendo todos
de pais distintos, e apenas dois deles registrados pelos
pais biológicos.
Além disso, a mãe biológica do menor N.O.S.
relatou à psicóloga judicial que, no passado, envolveu-se
com o uso de drogas e prostituição, levando uma vida
instável, pelas ruas. Confessou que deixou os filhos sob
os cuidados da adotante por reconhecer que a dependência química a impedia de exercer adequadamente a
maternidade (f. 89).
Afirmou que, depois de conhecer o atual companheiro, em meados de 2010, abandonou o uso de
drogas e o estilo de vida anterior. Entretanto, não há nos
autos prova de que se submeteu a tratamento psiquiátrico e psicológico para livrar-se da dependência química,
e tampouco de alta médica e terapêutica. Na verdade,
não existe qualquer verificação médica da dependência química.
Importante salientar que o prognóstico do usuário
de substância psicoativa é de difícil e penoso tratamento,
exigindo esforço, resistência e empenho dos dependentes,
como também de toda a família. A reabilitação comumente é um processo longo, sendo certo que a apelada
adotou um novo estilo de vida há pouco tempo, fato que
denota que ainda pode estar vulnerável.
Outro fato que chama a atenção é que a apelada,
muito embora tenha afirmado que, a partir de meados de
2010, passou a ter uma vida estável, somente ajuizou a
ação de regulamentação do direito de visitas aos filhos
em 21.08.2012 (f. 98), ou seja, em data imediatamente
posterior ao ajuizamento da presente ação, a saber, em
31.07.2012.
Ora, se, em 2010, já se encontrava livre do vício e
levando uma vida normal, por que não requereu a regulamentação do direito de visitas, ou até mesmo a revogação da guarda definitiva dos menores, àquela época?
Por que deixou para fazê-lo somente depois do ajuizamento da presente ação?
Diante desse cenário, entendo comprovado o abandono material, moral e afetivo de N.O.S. por sua genitora, sendo certo, por outro lado, que sobressai dos autos
a existência de forte vínculo afetivo entre a adotante e o
menor, emanando da prova testemunhal que:
[...] que conhece N. e que ele foi entregue pela requerida à
requerente assim que nasceu; que não sabe se a requerida foi
alguma vez visitar a criança ou pedi-la de volta; [...] que N.
está com a requerente há uns três a quatro anos; que o menor
tem boa relação com a requerente, que ele é bem cuidado
e bem alimentado; que o menor trata a requerente por mãe;
que a avó da requerida é sua vizinha de fundo; que há um
bom tempo não vê N. mas até onde sabe ela não teria condições de cuidar do menor; [...] (f. 132).

deiro interesse em assumi-lo, protegendo-o e trabalhando
para o seu ideal desenvolvimento, em todos os aspectos.
Desse modo, apesar de não ter sido ajuizada ação
própria visando à decretação da perda do poder familiar da requerida N.E.A.S., entendo que essa circunstância não é capaz de impedir a adoção pretendida, por
suposta inobservância do art. 45 do Estatuto da Criança
e do Adolescente, in verbis:

[...] que a requerente cuida bem do menor; que o menor
a trata por ‘mamãe’; que a requerente passou a cuidar do
menor em virtude de a requerida estar envolvida com drogas
e não ter condições de cuidar do menor; que quando a requerente pegou o menor no hospital por ocasião de seu nascimento já haviam combinado antes que ela cuidaria dele; que
nenhum familiar e nem mesmo a requerida ofereciam qualquer ajuda para o menor; [...] (f. 134).

Art. 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou do
representante legal do adotando.
§ 1º O consentimento será dispensado em relação à criança
ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham
sido destituídos do poder familiar.
§ 2º Em se tratando de adotando maior de doze anos de
idade, será também necessário o seu consentimento.

que a requerente pegou o menor no hospital, mas a declarante na ocasião não teve conhecimento de que isso iria
ocorrer; que ficou sabendo disso quando a requerente pegou
a criança no hospital; que N. entregou a criança para a
requerente pois não tinha condições financeiras e por estar
envolvida com drogas; [...] que apesar de não manter contato
com a N. há um bom tempo acredita que ela não possui
condições financeiras nem psicológicas de cuidar da criança;
que nenhum familiar de N. ajudou ou ajuda, assistindo N.;
que já presenciou a requerida por diversas vezes agredir um
dos filhos de nome M., que na visão da declarante as agressões foram violentas; que a requerente cuida bem de seus
netos e que sabe disso pois sempre que pode os visita; que o
menor trata a requerente como mãe; [...] (f. 135).

Aliás, o referido diploma legal, em seu art. 43, estabelece que “a adoção será deferida quando apresentar
reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos
legítimos”, o que, realmente, afigura-se na espécie.
Ademais, considerando a excepcionalidade do caso
e tendo em vista que foi oportunizada à genitora a ampla
defesa e o contraditório, restando, ao final da instrução
probatória, bem evidenciado o sólido vínculo socioafetivo entre a requerente e N.O.S., não tendo sido apresentados, pela requerida, argumentos capazes de afastar a
conclusão no sentido da efetivação da adoção, concluo
que a perda do poder familiar poderá ser com ela conjuntamente decretada.
Isso porque constitui decorrência lógica da aplicação dos princípios da proteção integral e do melhor
interesse da criança e do adolescente.
As circunstâncias do caso autorizam, também,
a flexibilização da obrigatoriedade de observância do
cadastro de adoção a que alude o art. 50 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, visto que se trata de formalidade que se destina, precipuamente, a garantir a preservação do próprio interesse da criança envolvida, não
consistindo em um fim em si mesmo.
Tal se diz porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é taxativo ao determinar que, em casos de adoção,
é indispensável a estrita observância ao cadastro previsto
no seu art. 50. A desconsideração da referida lista é
medida excepcional e somente pode ser aceita quando
presente algum dos casos dispostos no § 13 de tal dispositivo, que assim dispõe:

O conjunto probatório é, pois, esclarecedor e
possibilita concluir que, diante da realidade apresentada - embora drástica e excepcional a medida -, a fim
de evitar mais danos para o infante, melhor solução não
há que atenda aos seus interesses do que a completa
cessação do vínculo com a família de origem, flagrantemente desestruturada.
Com isso, o menor terá a chance de ver regularizada a sua adoção por quem o acolheu desde a mais
tenra idade, e vem manifestando, por suas ações, verda-

§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de
candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente
nos termos desta Lei quando:
I - se tratar de pedido de adoção unilateral;
II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;
III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda
legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde
que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação
de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a
ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos
arts. 237 ou 238 desta Lei.

[...] que não sabe se N. teria condição de cuidar de outras
crianças, pois não sabe se daria certo; [...] que N. falou para
a depoente que deu os filhos para a requerente cuidar devido
ao uso de drogas; que a requerida falou a ela que a requerente cuida muito bem dos seus filhos; [...] (f. 136).

A própria genitora do menor, ouvida à f. 130,
informou
que entregou N. para a requerente, pois estava atravessando
problemas com drogas; que os outros dois filhos já estavam
com a requerente pelo mesmo motivo; [...] que N. já está com
a requerente há uns quatro anos; que nunca visitou o filho
pois a requerente não permitia; [...] que a requerente cuida
bem de N.; [...] que N. não a reconhece como mãe, pois a
requerente nunca a deixou ter contato com ele (f. 130).

A testemunha E.A.A., não compromissada por ser
mãe da requerida, afirmou
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[...] que conhece N. desde quando ele foi morar com a requerente; que N. a trata como mãe; que a requerente mora com
N. e seus outros dois irmãos; que N. não tem contato com a
requerida; que o menor é bem cuidado; que pelo que sabe a
requerida possui um temperamento forte; que nem a requerida e seus familiares foram à casa da requerente oferecer
qualquer tipo de assistência ao menor; [...] que o menor e os
demais filhos da requerida foram recebidos pela requerente a
pedido do conselho tutelar; [...] (f. 133).

Com efeito, sabe-se que o cadastro de adoção se
destina a dar maior agilidade e segurança ao processo
de adoção, uma vez que permite averiguar previamente
o cumprimento dos requisitos legais pelo adotante, bem
como traçar um perfil em torno de suas expectativas.
Evita influências outras, negativas ou não, que, por vezes,
levam à sempre indesejada “adoção à brasileira”.
Todavia, deve-se ter em mente sempre o melhor
interesse da criança. É certo que existem casos, excepcionais, em que se mitiga a habilitação dos adotantes
no competente cadastro para o deferimento do pedido
de adoção, possibilitando a chamada adoção direta ou
intuito personae, como inclusive já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
Civil. Família. Guarda provisória. Comércio de menor. Inexistente. Família afetiva. Interesse superior do menor. Observância da lista de adoção. - Mesmo em havendo aparente
quebra na lista de adoção, é desaconselhável remover
criança que se encontra, desde os primeiros dias de vida e por
mais de dois anos, sob a guarda de pais afetivos. A autoridade da lista cede, em tal circunstância, ao superior interesse
da criança (ECA, art. 6º) (REsp 837324/RS, Relator Ministro
Humberto Gomes de Barros, j. em 18.10.2007).
Agravo regimental. Medida cautelar. Aferição da prevalência
entre o cadastro de adotantes e a adoção intuitu personae.
Aplicação do princípio do melhor interesse do menor. Estabelecimento de vínculo afetivo da menor com o casal de
adotantes não cadastrados, com o qual ficou durante os
primeiros oito meses de vida. Aparência de bom direito.
Ocorrência. Entrega da menor para outro casal cadastrado.
Periculum in mora. Verificação. Recurso improvido (AgRg
na MC 15097/MG, Relator Ministro Massami Uyeda, j. em
05.03.2009, DJe de 06.05.2009).

Na hipótese dos autos, retirar uma criança com 5
(cinco) anos de idade do seio da família da apelante, que
hoje também é a sua, e privá-la, inclusive, da convivência
com seus 2 (dois) irmãos biológicos, sob o pretexto de
coibir a adoção direta, a meu ver, é extremamente prejudicial. O menor poderá ser exposto a grande instabilidade emocional, em face de uma brusca mudança.
Isso porque uma criança de 5 (cinco) anos de idade
fala, caminha e reconhece, com clareza, as pessoas que
fazem parte do seu seio familiar e é capaz de defini-las,
com demonstrações objetivas. Ora, determinar, agora,
quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos da sua
colocação em família substituta, que o menor não conviva
mais com aqueles que ele entende como família é medida
muito drástica.
Não significa dizer, com essas ponderações, que
penso ser adequada a burla ao cadastro de pretendentes
à adoção, muito pelo contrário. Entretanto, compreendo
que, no caso específico, não há justificativa para a aplicabilidade da legalidade estrita se sobrepor ao melhor interesse da criança.
Na adoção intuitu personae, como a que se discute
nestes autos, cabe ao Poder Judiciário, diante da idade
atual do infante, verificar como está ocorrendo o cresci234
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mento da criança, no seu amplo aspecto e, se for o caso,
não retirar o menor da família em que se encontra.
Assim sendo, a retirada do infante da casa de sua
guardiã após o transcurso de longo período de convivência, e constatada a formação de fortes laços de afetividade, não se mostra recomendável, pois certamente
resultará em traumas e frustrações para o menor, com
prejuízo ao seu ideal desenvolvimento, inserido que está
como verdadeiro membro daquele núcleo familiar.
Sobre o tema, colhem-se os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
Apelação cível. Ação de adoção cumulada com pedido de
destituição de poder familiar. Sentença de procedência. Insurgência recursal pelo Ministério Público. Casal que acolheu
criança com quarenta dias de vida a pedido da mãe biológica. Ausência de indícios de tráfico ou outro ilícito. Adotantes
cadastrados, mas fora da ordem cronológica. Confronto
da prevalência entre o cadastro de adotantes e a adoção
intuitu personae. Criança com mais de um ano e dez meses.
Formação de liame afetivo amplamente comprovado. Mitigação da observância rígida ao cadastro de habilitados à
adoção. Preponderância dos princípios da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança. Decisão de primeira
instância acertada. Recurso conhecido e desprovido. 1. O
ato de trazer para entidade familiar criança de origem biológica diversa, ou seja, adotar, simboliza a possibilidade da
construção de vínculo de afetividade mútuo, independentemente da gênese sanguínea, que visa, primordialmente, ao
bem-estar da criança adotada e sua formação digna e plena
como ser humano, em respeito aos preceitos e garantias
fundamentais. 2. Não se pode perder de vista que o sistema
do cadastro único de pretendentes à adoção, cuja importância é indiscutível, constitui meio para alcançar a efetivação
do direito material representado pela adoção. Não representa fim em si mesmo. E, por causa disso, sua observância
não prescinde de ser flexibilizada a fim de atender com razoabilidade e prudência hipóteses excepcionais fundadas na
proteção integral e no melhor interesse da criança. ‘A observância do cadastro de adotantes, vale dizer, a preferência das
pessoas cronologicamente cadastradas para adotar determinada criança não é absoluta. Excepciona-se tal regramento,
em observância ao princípio do melhor interesse do menor,
basilar e norteador de todo o sistema protecionista do menor,
na hipótese de existir vínculo afetivo entre a criança e o
pretendente à adoção, ainda que este não se encontre sequer
cadastrado no referido registro (REsp 1172067/MG, Relator
Ministro Massami Uyeda, j. em 18.03.2010).
Civil. Adoção. Vício no consentimento da genitora. Boa-fé dos
adotantes. Longo convívio da adotanda com os adotantes.
Preponderância do melhor interesse da criança. 1. A criança
adotanda é o objeto de proteção legal primário em um
processo de adoção, devendo a ela ser assegurada condições básicas para o seu bem-estar e desenvolvimento sociopsicológico. 2. A constatação de vício no consentimento da
genitora, com relação à entrega de sua filha para a adoção,
não nulifica, por si só, a adoção já realizada, na qual é
possível se constatar a boa-fé dos adotantes. 3. O alçar do
direito materno, em relação à sua prole, à condição de prevalência sobre tudo e todos, dando-se a coacta manifestação
da mãe-adolescente a capacidade de apagar anos de convivência familiar, estabelecida sobre os auspícios do Estado,
entre o casal adotante, seus filhos naturais e a adotanda, no
único lar que essa sempre teve, importa em ignorar o direito
primário da infante, vista mais como objeto litigioso e menos,
ou quase nada, como indivíduo, detentora, ela própria, de
direitos, que, no particular, se sobrepõe aos brandidos pelas

Assim, em atenção às circunstâncias do caso e
considerando o direito aplicável à espécie, especialmente o que estabelecem os arts. 227, caput, e 229 da
Constituição Federal; arts. 3º, 4º, 5º, 22, 24 e 43 da Lei
nº 8.069/90; e arts. 1.634, 1.635, incisos IV e V, 1.637 e
1.638, estes últimos do Código Civil, dou provimento ao
recurso, decretando a perda do poder familiar da ré, ora
apelada, N.E.A.S. em relação ao filho, N.O.S., concedendo, por outro lado, a adoção do referido infante em
favor da autora, ora apelante, E.A.P.O., ficando revogada a guarda concedida à requerida, N.E.A.S., restabelecendo-a em favor da requerente, E.A.P.O.
Recomendo, ainda, que, após o retorno do menor
ao lar da apelante, o menor N.O.S. seja acompanhado
por uma assistente social pelo prazo necessário.
Sem custas.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES AFRÂNIO VILELA e MARCELO RODRIGUES.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
COM RECOMENDAÇÃO.

...

Impugnação à assistência judiciária - Capacidade
do beneficiário para arcar com as despesas
processuais - Ônus da prova cabível ao
impugnante - Pessoa jurídica - Hipossuficiência Prova - Gratuidade da justiça - Manutenção
Ementa: Apelação. Impugnação à assistência judiciária
gratuita. Ônus da prova. Pessoa jurídica. Possibilidade.
- Na impugnação à gratuidade da justiça, o impugnante
tem o dever de demonstrar que o beneficiário tem plenas
condições de arcar com as despesas processuais.
- A pessoa jurídica, ainda que se trate de microempresa e
empresa de pequeno porte, tem o dever de demonstrar a
hipossuficiência no momento que se requer a assistência
judiciária. Uma vez demonstrada a hipossuficiência, a
justiça gratuita é medida que se impõe.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.13.018509-6/001 Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Antônio Jorge
Dumas e Cia. Ltda. - Apelado: Eifel Comércio Automotivo
Ltda. - 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, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2015. - Antônio
Bispo - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ANTÔNIO BISPO - Antônio Jorge Dumas e
Cia. Ltda. interpôs recurso de apelação contra a sentença
f. 25/26 proferida nos autos da impugnação à assistência
gratuidade da justiça.
O pedido foi julgado procedente, sob o fundamento de que o apelante não juntou os documentos
necessários para demonstrar que poderia fazer jus ao
benefício concedido.
O apelante foi condenado ao pagamento das
custas processuais.
Às f. 27/30, segue recurso do apelante, pois
que inconformado com a sentença, alegando que
se trata de empresa de pequeno porte com sérios
problemas financeiros.
Afirma que, para ter direito ao benefício da justiça
gratuita, bastaria fazer a declaração prevista na lei, não
devendo o julgador restringir onde a lei não o faz.
Por fim, requer a reforma da sentença para que seja
concedida a assistência judiciária e a inversão do ônus
de sucumbência.
Ausente preparo, justiça gratuita f. 45 dos
autos principais.
Recurso recebido nos efeitos legais, f. 30-v.
Contrarrazões, f. 31/34.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que próprio e tempestivo.
Determina o art. 7º da Lei 1.060, de 5 de fevereiro
de 1950, que:
A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, requerer
a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove
a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais
à sua concessão.

Percebe-se que o ônus de provar que a parte
adversa não faz jus ao benefício da assistência judiciária
gratuita pertence ao impugnante.
No caso dos autos, constato que o apelante
não tem capacidade de arcar com as custas de um
processo, conforme documentação juntada nos autos do
processo principal.
Assim, verifico, nos documentos de f. 14/25 do
processo principal, na declaração do simples nacional,
o rendimento do apelante. A título de exemplo, utilizarei o mês de rendimento de outubro de 2011 em que
o apelante obteve uma renda bruta de R$ 2.136,00 (dois
mil cento e trinta e seis reais).
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partes. 4. Apontando as circunstâncias fáticas para uma
melhor qualidade de vida no lar adotivo e associando-se
essas circunstâncias à convivência da adotanda, por lapso
temporal significativo - 9 anos -, junto à família adotante,
deve-se manter íntegro esse núcleo familiar. 5. Recurso especial provido (REsp nº 1199465/DF, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, j. em 14.06.2011, DJe de 21.06.2011).

Ainda que, nos outros meses, o apelante tenha
auferido valores maiores e menores, não posso deixar de
observar que o trabalhador autônomo não tem o rendimento pré-fixado no mês como o empregado. Para auferir
seus rendimentos, deve-se fazer uma média anual dos
valores recebidos, para compor o seu total rendimento
mensal. Assim, diante da incerteza dos pagamentos
maiores, entendo que o apelante preenche os requisitos
da gratuidade da justiça.
O fato de ter adquirido veículo de valor elevado, no
caso R$ 100.000,00 (cem mil reais), em nada altera a
situação de hipossuficiência do apelante, uma vez que o
referido veículo trata de um micro-ônibus, demonstrando
o quanto o apelante sobrevive das incertezas do mercado.
Assim, demonstrou o apelante a necessidade da
gratuidade da justiça.
Ademais, provando o apelado que o apelante não
cumpre mais os requisitos para o benefício ora concedido, pode demonstrá-lo a qualquer momento a nova
situação do apelante.
Com essas considerações, dou provimento ao
recurso e reformo a sentença para manter a gratuidade
da justiça para o apelante.
Custas, ex lege.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PAULO MENDES ÁLVARES e EDISON
FEITAL LEITE.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Inventário - Penhora no rosto dos
autos - Desconstituição no juízo do inventário Impossibilidade - Adjudicação - Certidão negativa
federal - Apresentação - Necessidade
Ementa: Agravo de instrumento. Ação de inventário.
Penhora no rosto dos autos. Desconstituição no juízo
do inventário. Impossibilidade. Adjudicação. Apresentação de certidão negativa federal. Necessidade. Recurso
não provido.
- A penhora efetivada no rosto dos autos somente pode
ser desconstituída pelo juízo que ordenou a constrição,
restando inviável o exame no juízo do inventário.
- O art. 192 do CTN dispõe que a adjudicação somente
pode ser homologada depois da prova da quitação de
todos os tributos relativos aos bens ou rendas do espólio.
Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida
a penhora efetivada no rosto dos autos.
236
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AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
06.059787-9/001 - Comarca de Belo Horizonte Agravante: Célia Dalva Andrade Barreto - Interessado:
Espólio de Caetano Barreto Leitão - 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 NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2015. - Caetano
Levi Lopes - Relator.
Notas taquigráficas
DES. CAETANO LEVI LOPES - Conheço do recurso
porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.
A agravante insurge-se contra a decisão interlocutória trasladada à f. 313-TJ e que indeferiu pedido
de adjudicação de imóvel na ação de inventário do agravado. Pretendeu fosse o bem, que é objeto de penhora no
rosto dos autos em decorrência de execução fiscal, adjudicado sem apresentação de certidão negativa de débito
federal. Asseverou que o referido imóvel não poderia ser
objeto de constrição judicial, visto que bem de família e,
portanto, impenhorável. Entende ser inaplicável o art. 192
do CTN, e a adjudicação não traria prejuízo ao Fisco.
Cumpre verificar se a adjudicação pode ser deferida
mediante desconstituição da penhora e se é necessária a
apresentação de certidão negativa de débito federal.
Houve o traslado de todo o feito. Destaco o
mandado de penhora do imóvel de f. 256-TJ. Esses
os fatos.
Em relação ao direito e quanto ao primeiro tema,
a penhora é ato de constrição patrimonial do executado
e tem a função de individualizar o bem ou os bens que
servirão à satisfação do credor, podendo ser realizada no
rosto dos autos de outra ação em curso, conforme ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, no Curso de
direito processual civil, 48. ed., Rio de Janeiro: Forense,
2013, v. II, p. 322:
Quando a penhora alcançar direito objeto de ação em curso,
proposta pelo devedor contra terceiro, ou cota de herança
em inventário, o oficial de justiça, depois de lavrado o auto
de penhora, intimará o escrivão do feito para que este averbe
a constrição na capa dos autos, a fim de tornar efetiva, sobre
os bens que, oportunamente, ‘forem adjudicados ou vierem a
caber ao devedor’ (art. 674).

A penhora foi determinada pelo Juízo Federal a fim
de garantir o pagamento de dívida pendente em ação de
execução fiscal promovida pela União Federal.
A recorrente afirma que o imóvel seria bem de
família e, portanto, impenhorável. Todavia, a questão
há de ser discutida, por óbvio, no juízo da execução,

tendo em vista que foi deste que partiu a determinação
de penhora.
Em situação análoga, decidiu este Tribunal:

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

Processo civil. Inventário. Penhora no rosto dos autos determinada no âmbito de execução fiscal. Único bem imóvel a
ser partilhado. Bem de família. Desconstituição da penhora.
Impossibilidade. Via inadequada. - O inventário não é foro
adequado para declarar-se a impenhorabilidade de um único
possível imóvel a ser partilhado entre os herdeiros. A desconstituição de penhora no rosto dos autos deve ser pleiteada no
âmbito do processo na qual foi determinada, e não nos autos
sobre os quais incide a constrição (Agravo de Instrumento
nº 1.0145.04.158041-9/001, 1ª Câmara Cível, Rel. Des.
Alberto Vilas Boas, j. em 11.06.2013, DJe de 20.06.2013).

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.

Agravo de instrumento. Sucessões. Processual civil e tributário. Inventário. Arrolamento. Transferência de quotas de
sociedade integrada pelo de cujus. Existência de débito tributário da pessoa jurídica com corresponsabilidade do falecido.
Negativa de emissão da CND federal. Expedição do formal de
partilha com dispensa da apresentação da certidão negativa.
Impossibilidade. Expressa vedação legal. Recurso desprovido.
1 - É indispensável, para fins de expedição do competente
formal de partilha, a apresentação das certidões negativas de
débito emitidas pelas Fazendas Municipal, Estadual e Federal,
em referência a todos os bens do espólio, por ordem expressa
do art. 1.031, §2º, do Código de Processo Civil e do art. 192
do Código Tributário Nacional. 2 - Havendo débito tributário
em aberto da pessoa jurídica cujas quotas do de cujus são
inventariadas, em corresponsabilidade pessoal do próprio
falecido, a negativa de emissão da CND federal inviabiliza
a ordem de expedição do formal de partilha. Precedente do
STJ. 3 - Se todas as certidões negativas exigidas pela legislação não foram apresentadas pelos interessados, incabível a
imediata expedição do competente formal de partilha (Agravo
de Instrumento nº 1.0024.08.179672-4/001, 6ª Câmara
Cível, Rel.ª Des.ª Sandra Fonseca, j. em 20.09.2011, DJe
de 27.09.2011).

Ora, força é concluir que, ausente a certidão
negativa questionada e cuja apresentação é exigência
legal, resta, outra vez, inviabilizada a adjudicação.
Logo, também, neste ponto, o inconformismo não
merece acolhimento.
Com esses fundamentos, nego provimento ao
agravo de instrumento.
Custas, pela agravante.

Veículo furtado - Apreensão posterior - Estadia
em pátio - Pagamento de diárias e taxas para
liberação - Atribuição da responsabilidade
ao proprietário - Impossibilidade
Ementa: Apelação cível. Trânsito. Veículo furtado. Taxas
de estadia em pátio. Impossibilidade de responsabilização
do proprietário do automóvel. Sentença confirmada.
- Verificando-se que o veículo foi conduzido ao pátio
um dia após ter sido furtado, não deve o proprietário
ser responsabilizado pelo pagamento das diárias e
demais taxas para liberá-lo, uma vez que não deu causa
ao recolhimento.
APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
13.179135-2/001 - Comarca de Belo Horizonte Remetente: Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda da
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Logiguarda
Guarda de Veículos e Equipamentos Ltda. (nome fantasia:
Pátio Seguro) - Apelada: Ana Paula Oliveira e Martinelli
- Litisconsorte: Estado de Minas Gerais - Relatora: DES.ª
VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NÃO CONHECER
DO REEXAME NECESSÁRIO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Vanessa
Verdolim Hudson Andrade - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE
- Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação
interposto às f. 98/104 pela Logiguarda - Guarda de
Veículos e Equipamentos, nos autos da ação revisional
de débitos ajuizada por Ana Paula Oliveira e Martinelli, diante do seu inconformismo quanto à decisão de
f. 95/97, que julgou procedente a ação, para determinar
a liberação do veículo Fiat Uno Mille Fire Flex, placa HFC
- 6704 da parte autora, sem o pagamento de qualquer
taxa ou despesas. Condenou o réu Logiguarda - Guarda
de Veículos e Equipamentos Ltda. ao pagamento de 50%
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Assim, patente que a competência é do Juízo
Federal para analisar a suposta impenhorabilidade e, se
for o caso, desconstituir a penhora do referido bem. Em
outras palavras, a adjudicação ainda não pode ser deferida enquanto pendente a penhora. Portanto, a irresignação, nesse aspecto, revela-se inacolhível.
Relativamente ao segundo tema, o art. 192 do CTN
dispõe acerca da necessidade de comprovação de inexistência de dívidas fiscais em decorrência do recolhimento
de todos os tributos incidentes sobre os bens ou as rendas
do espólio. Nesse sentido, eis o entendimento do Tribunal:

...

das custas e despesas processuais e ao pagamento de
honorários advocatícios, arbitrados em R$600,00 (seiscentos reais), bem como ao Estado de Minas Gerais ao
pagamento de eventuais despesas processuais, isentando-o das custas e dos honorários advocatícios.
O apelante almeja a reforma da sentença, aduzindo
ser lícita a cobrança pela prestação de serviço realizado,
uma vez que o veículo foi removido e permaneceu em seu
pátio. Assevera que os valores e prazos de cobrança estão
todos no contrato de licitação, contrariando a sentença
ao que foi avençado. Sustenta que a liberação do veículo
sem o pagamento das taxas ofende o previsto nos arts.
262 e 271 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Acrescenta que a única condição para o pagamento é
apreensão do veículo, o que ocorreu na espécie. Ressalta
que a cobrança é imprescindível para atividade exercida,
pois se trata de contraprestação. Pugna pela improcedência dos pedidos da apelada.
A apelada apresentou contrarrazões, à f. 107-v.,
pela manutenção da decisão recorrida.
Não conheço do reexame necessário, por não se
tratar de hipótese de seu cabimento, já que a condenação contra a Fazenda Pública é certa e não excede
a 60 (sessenta salários mínimos), nos termos do §2º do
art. 475 do Código de Processo Civil.
Conheço do recurso voluntário, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como se infere dos autos, a autora, ora apelada,
teve seu veículo Fiat Uno Eletronic, placa GPI - 5180
subtraído em 18.12.2012, tendo noticiado o crime às
autoridades competentes. Afirmou não ter sido notificada pelo apelante de que o veículo fora recuperado, só
tomando conhecimento de que o automóvel se encontrava no Pátio Seguro no Bairro Engenho Novo após ligações da Polícia Civil. Informa que, ao se dirigir ao local, foi
informada de que, para ter acesso ao interior do veículo,
bem como para recuperá-lo, teria que quitar as multas
relativas ao veículo, bem como efetuar o pagamento das
diárias, no importe de R$28,00 o dia. A apelada interpôs
ação para evitar que seu bem fosse levado à hasta pública
e para que lhe fosse permitida a sua retirada mediante o
pagamento de R$150,00 (cento e cinquenta reais) correspondente a 30 dias de diária legal.
Analisando-se detidamente os documentos acostados aos autos, observa-se que o veículo da apelada
foi subtraído em 19.12.2012, como se vê do boletim de
ocorrência acostado às f. 16/17. Verifica-se, ainda, que o
veículo foi apreendido no dia seguinte ao furto, isto é, em
20.12.2012, ingressando no Pátio Seguro (f. 21).
Como cediço, compete ao ente público prover a
segurança de seus cidadãos. Em que pese a previsão,
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constitucional, no caso concreto, a Administração Pública
não logrou êxito em proteger a cidadã, sendo ela vítima de
meliantes que subtraíram seu veículo. A apelada informou
a subtração à Polícia Civil e indicou no boletim de ocorrência seu endereço e telefone, dando, assim, ao Estado
meios de localizá-la, caso seu veículo fosse encontrado.
A despeito disso, em que pese o veículo da apelada
ter sido encontrado logo após a subtração, a mesma não
foi comunicada, sendo seu veículo recolhido ao pátio,
que lhe cobra diárias para restituir-lhe o veículo.
Todavia, como bem consignou o Togado singular,
não há falar em pagamento de tais taxas, uma vez que
a apelada não deu causa ao recolhimento do veículo ao
pátio. Pelo contrário, ele foi recolhido ao pátio da apelante
por força da ação policial em restituir o automóvel.
Assim, a exemplo do Sentenciante, a liberação deve
ser feita sem o pagamento de qualquer taxa.
A propósito, trago à colação o seguinte julgado:
Apelação cível. Ação reivindicatória c/c inexigibilidade de
débito. Taxas de estadia/diária em pátio do Setran. Veículo
furtado. Responsabilidade do proprietário. Impossibilidade.
Recurso improvido. - Na hipótese de o veículo ser furtado ou
roubado, o proprietário não deve ser responsabilizado pelo
pagamento das estadias/diárias e demais taxas, tendo em
vista que não deu causa ao aludido furto ou roubo (TJMG Apelação Cível 1.0245.11.012337-0/001, Rel.ª Des.ª Hilda
Teixeira da Costa, 2ª Câmara Cível, j. em 11.12.2012, p. em
19.12.2012).
Repetição de indébito. Veículo furtado. Custo de remoção
para o pátio de empresa credenciada. Despesa não atribuível ao proprietário do veículo. - A despesa com a remoção
de veículo objeto de furto, posteriormente apreendido, até
o pátio de empresa credenciada pelo Poder Público, não é
de responsabilidade do proprietário, por ausência de norma
a respeito (TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.0132304/001, Rel. Des. Maurício Barros, 6ª Câmara Cível, j. em
12.06.2012, p. em 22.06.2012).

Logo, a sentença não merece ajustes, pois, em se
tratando de veículo furtado ou roubado encaminhado ao
pátio, não deve o proprietário do veículo, já lesado, arcar
com o pagamento das diárias e demais taxas, uma vez
que não deu causa à violência sofrida.
Com tais considerações e de tudo mais que nos
autos consta, não conheço do recurso necessário e nego
provimento ao recurso voluntário.
Custas recursais, na forma da lei.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES ARMANDO FREIRE e ALBERTO VILAS BOAS.

...

Súmula - NÃO CONHECERAM DO REEXAME
NECESSÁRIO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Jurisprudência Criminal

Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado. Preliminares. Inépcia da denúncia e nulidade do processo em
razão da juntada de prova emprestada. Rejeição. Mérito.
Delação do corréu corroborada pela comprovação de
circunstâncias que denotam indubitavelmente a participação do apelante na subtração. Absolvição. Inviabilidade. Recurso não provido.
Preliminares:
- Denúncia que não se afigura inepta e descreve validamente as condutas, bem como a dinâmica dos fatos em
todas as suas circunstâncias e sua autoria, restando preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal e garantido o exercício da ampla defesa.
- Não há óbice à utilização de prova emprestada no
processo penal, desde que observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
- Além disso, exige-se que a sentença não se fundamente
exclusivamente nos elementos probatórios trazidos dos
autos principais.
- Observados tais ditames, não há falar em nulidade do
processo ou da sentença condenatória.
Mérito:
- A delação do corréu que não se exime de sua responsabilidade, corroborada pela comprovação de circunstâncias que apontam indubitavelmente no sentido da participação do apelante na subtração, impedem o acolhimento do pleito absolutório.
Recurso não provido.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0177.10.000170-6/001 Comarca de Conceição do Rio Verde - Apelante: L.L.M.
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
- Vítima: S.C. - Corréu: J.P.S.S. - 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, 5 de março de 2015 - Corrêa
Camargo - Relator.
Notas taquigráficas
DES. CORRÊA CAMARGO - Trata-se de apelação
criminal interposta pela Defensoria Pública em prol de
L.L.M., já que irresignado com a r. sentença de f. 232-242,
que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial,
condenando-o pela prática de infração penal descrita no
art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída a
pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas
de direitos.
Em suas razões às f. 257-296, a defesa inicialmente
ventilou diversas preliminares: a necessidade de rejeição
da denúncia, sustentando, para tanto, a sua inépcia; a
ausência de pressuposto processual ou condição para
o exercício da ação penal; e, ainda, a ausência de
justa causa. Quanto à inépcia, defendeu que a exordial contemplaria narrativa tão somente da conduta
do corréu. No que se refere à ausência de pressuposto
processual e justa causa, alegou inexistirem elementos a
comprovar que o réu tenha contribuído com a empreitada. A seguir, sustentou a ilegitimidade para que figurasse no polo passivo da presente demanda, haja vista que
apenas o corréu praticara o crime. Encerrando as preliminares, ventilou a de cerceamento de defesa e nulidade da
sentença, haja vista a utilização de prova emprestada no
julgamento da causa. No mérito, defendeu a insuficiência
de provas para a condenação. Para tanto, destacou que
o corréu confessou ter atuado individualmente, sem qualquer ajuda do apelante. Nesse passo, esclareceu que a
acusação se fundara na assertiva de que o recorrente
teria fornecido as chaves da agência bancária para que
o corréu procedesse à subtração, fato este que não se
confirmara, tendo em vista que o corréu confessara haver
subtraído as chaves quando prestava serviços de informática na casa do apelante, fazendo cópia das mesmas. De
igual sorte, o próprio corréu teria desligado os dispositivos
de segurança da agência, pois é técnico em informática,
possuindo expertise para tanto. Em seguida, ressaltou
uma série de falhas ocorridas na segurança da agência.
Destacou que a quebra do sigilo telefônico do corréu não
demonstrou qualquer ligação efetuada para o telefone do
apelante, corroborando a ausência de participação sua
no evento criminoso. Ao final, repisou inexistir qualquer
prova do envolvimento do acusado com o corréu, sendo
certa a impossibilidade de utilização da prova emprestada. Em caso de manutenção da condenação, pleiteou
a redução das reprimendas, o deferimento da isenção do
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Furto qualificado - Art. 155, § 4º, incisos II e IV,
do Código Penal - Denúncia - Requisitos do art. 41
do CPC - Presença - Inépcia - Inexistência - Prova
emprestada - Possibilidade - Cerceamento de
defesa - Ausência - Nulidade do processo - Não
ocorrência - Autoria e materialidade - Delação
de corréu - Prova - Condenação

pagamento das custas processuais, e, ainda, que a substituição da pena corporal implicasse tão somente a sanção
restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade e reprimenda de multa.
Contrarrazões, às f. 299-310, pelo não provimento
do recurso.
Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça
apresentou parecer às f. 321-336, opinando pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Passa-se à decisão:
O recurso é próprio e tempestivo, motivo pelo qual
dele conheço.
Narrou a denúncia que, em 26 de dezembro de
2009, por volta das 4h, a Polícia Militar teria sido acionada por A.C.P.C., gerente da Agência do [...], para
comparecer à [...], na Cidade de Conceição do Rio
Verde, pois, segundo ele, a empresa [...], responsável
pela vigilância eletrônica, teria comunicado a ocorrência
de acionamento do alarme, bem como movimentação
estranha e, ainda, que alguém estaria utilizando a senha
da funcionária G.C.S., tentando desativar o alarme. No
local, os policiais teriam verificado que as duas portas de
aço que dão acesso à entrada estariam trancadas e sem
sinal de arrombamento, bem ainda que a porta de vidro
que fica na parte interna estaria semiaberta, não tendo
sido forçada. Teriam constatado ainda que o CPU do
computador, da marca HP, onde armazenadas as imagens
das câmeras de vigilância existentes dentro da agência,
teria sido levado, sendo que o fio de sistema de alarme
estaria cortado, o cofre aberto e sem sinal de violação.
A quantia de R$77.000,00 (setenta e sete mil reais), 01
(um) revólver calibre 38, mais 11 (onze) munições correspondentes, teriam sido subtraídos do interior do cofre.
Segundo a proemial, na data de 19.02.2010, o acusado
J.P.S.S. ter-se-ia apresentado ao quartel da Polícia Militar
da cidade, relatando minuciosamente a ação. Na oportunidade, o denunciado afirmara possuir acesso à residência do corréu L.L.M., ora recorrente, que até então
era o funcionário da agência bancária palco dos fatos,
do que se teria aproveitado para pegar as chaves do
estabelecimento para fazer cópia. Descreveu ainda que
teria conseguido, em uma segunda tentativa, ingressar
na agência, abrindo a porta frontal, aproximando-se da
porta de vidro, ciente que o alarme dispararia em torno
de vinte a quarenta segundos caso não fosse desligado.
Nos termos da denúncia, J.P. ainda teria ciência de que
caso retirada a tampa do alarme este se desativaria, já
que reconheceria a última senha digitada, no caso, da
funcionária G.C. O réu J.P. teria admitido haver assim
procedido, bem ainda que, em seguida, valendo-se de
um ‘pé de cabra’, teria forçado a porta do cofre, cujas
alavancas não estariam travadas, abrindo-a e retirando
um malote azul e uma sacola branca que continham o
dinheiro e a arma, evadindo-se do local em seguida.
J.P. teria afirmado haver praticado a subtração sozinho,
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sem a cooperação de qualquer pessoa. Não obstante,
segundo o Parquet, a participação do corréu L.L.M. seria
evidente, pois J.P. tinha informações acerca da existência
do alarme, tempo de acionamento, forma de interrupção
e localização das câmeras de vigilância. De igual sorte,
as cópias das chaves utilizadas por J.P. teriam sido feitas
a partir das chaves de L., que teria trancado a agência
no último dia de expediente bancário antes do feriado,
deixando ainda de fechar o cofre, incumbência sua por
ser o tesoureiro. Por fim, assevera o Ministério Público
que J.P. teria admitido a subtração de tão somente
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), ou seja, exatamente a metade da importância que estaria no cofre
da agência, deixando evidente haver dividido o numerário com algum comparsa. Mediante tal narrativa, atribuiu o il. RMP aos acusados prática de infração penal
descrita no art. 155, § 4º, incisos II (abuso de confiança),
III (chave falsa) e IV (concurso de agentes).
Às f. 171-173, foi determinado o desmembramento
do feito, prosseguindo o presente tão somente em relação
ao réu L.L.M., ora apelante.
Encerrada a instrução, foi o acusado condenado
nos termos já relatados.
Das preliminares.
Inicialmente, a d. defesa ventilou diversas preliminares, quais sejam: inépcia da denúncia; ausência de
pressuposto processual ou condição para o exercício da
ação penal; e, ainda, ausência de justa causa. De igual
sorte, asseverou ilegitimidade, haja vista que apenas o
corréu teria praticado o crime. Por fim, sustentou cerceamento de defesa e nulidade da sentença, haja vista a utilização de prova emprestada no julgamento da causa.
Data venia, apenas a inépcia da denúncia e o
cerceamento de defesa, decorrente da utilização de
prova emprestada, é que, a rigor, trata-se de matéria
preliminar. As demais, conforme se observa dos próprios
fundamentos apresentados, envolvem análise de prova,
e, portanto, de matéria meritória, devendo ser apreciadas
em tal oportunidade.
Assim, e sem delongas, nesta sede preliminar,
analisam-se as alegações de inépcia da denúncia e
cerceamento de defesa.
Quanto à inépcia, a defesa sustentou que a exordial
contemplaria narrativa tão somente da conduta do corréu.
Contudo, apreciando-se a exordial, não se observa
o vício arguido, já que, às f. 02-07, o il. RMP deixou
claro que o apelante teria facilitado a entrada e êxito
da subtração, planejando-a juntamente com o corréu,
cabendo a este executá-la.
Assim, vê-se que a exordial contém todos os
elementos do art. 41 do Código de Processo Penal,
expondo de forma clara e objetiva os delitos imputados
ao apelante, com exposição do fato criminoso e de todas
as suas circunstâncias, qualificação dos acusados e classificação dos crimes.

Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta satisfaz
todos os requisitos do art. 41 do CPP, sendo mister a elucidação dos fatos em tese delituosos descritos na vestibular
acusatória à luz do contraditório e da ampla defesa, durante
o regular curso da instrução criminal (STJ - RHC 17077-RS 5ª T. - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - DJU de 1º.07.2005
- p. 564).

Assim, deve ser rejeitada a preliminar.
O mesmo se diga quanto à utilização de prova
emprestada. Conforme se observa de f. 208, ao receber
as declarações prestadas pelo corréu J.P.S.S. perante autoridade policial do Estado de São Paulo, que cumpriu o
mandado de prisão que havia contra aquele, o d. Magistrado conferiu vista dos autos às partes, em estrita observância ao contraditório.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não há óbice à utilização de prova emprestada
no processo penal, desde que observados os princípios
do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:
[...] A prova emprestada de outra ação penal somente pode
ser valorada se ambas as partes tiveram integral ciência e a
possibilidade do exercício do contraditório. [...] (STJ - RHC
20.372/SP - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura
- Sexta Turma - DJU de 11.06.2007, p. 378).
Ementa: Habeas corpus. Prisão preventiva. Revogação
negada. Determinação de apensamento de prova emprestada. Interceptação telefônica. Utilização. Possibilidade.
Segregação que não está baseada tão somente na reiteração
delitiva. Custódia justificada. Ofensa ao art. 155 do CPP
afastada. Licitude e legalidade na colheita da prova apensada. Ciência às partes. Possibilidade de contestação pela
defesa. Contraditório respeitado. Ausência de violação ao
princípio do due process of law. Constrangimento ilegal não
demonstrado. Desentranhamento da escuta telefônica que
não se mostra.
[...]
2. Permitem tanto a doutrina quanto a jurisprudência a utilização de prova emprestada no processo criminal, desde
que tenha sido produzida legalmente, ambas as partes dela
tenham ciência e seja-lhes garantido o direito ao contraditório (HC 126.302/PR - Relator Ministro Jorge Mussi - J. em
23.06.2009).

No mesmo sentido os Tribunais de Justiça:
[...] A prova emprestada é prova ilegítima quando produzida
na ausência do réu e/ou seu defensor, ferindo os princípios do
contraditório e ampla defesa. In dubio pro reo que impunha
a absolvição, que vai confirmada. Recurso improvido
(Apelação-Crime nº 70031909625, 5ª Câmara Criminal,
TJRS, Relator Aramis Nassif, J. em 25.08.2010).
[...] A denominada prova emprestada é aquela produzida
num processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro, com o fito de produzir
resultados neste; no entanto, para sua admissibilidade, é

necessário que tenha sido produzida em processo formado
entre as mesmas partes e, portanto, submetida ao contraditório, o que não é o caso dos autos (Apelação Criminal
nº 1.0351.07.079576-7, Rel. Des. Renato Martins Jacob,
TJMG, p. em 05/03/10).
[...] A prova emprestada é incompatível com os princípios
constitucionais, tendo em vista que sua produção é feita na
ausência do réu, sem o contraditório e a ampla defesa. Inexistindo prova segura a indicar a participação de A. nos roubos
em questão, sua absolvição deve prevalecer (TJMT - Recurso
de Apelação 63406/2008 - Des. Rel. Paulo da Cunha - J.
em 2008).

Além disso, exige-se que a sentença não se fundamente exclusivamente naqueles elementos probatórios
“emprestados”. A propósito:
Ementa: Habeas corpus. Júri. Prova emprestada. Presença do
réu na audiência de instrução e fundamentação da sentença
de pronúncia. Não configuração de nulidade. Precedentes.
Ordem denegada. 1. Não há nulidade por terem sido
juntadas aos autos do processo principal - e eventualmente
relevadas na sentença de pronúncia - provas emprestadas de
outro processo-crime, pois o que se exige é que não tenha
sido a prova emprestada ‘a única a fundamentar a sentença
de pronúncia’. (STF - HC 95549 - Relatora Ministra Cármen
Lúcia - J. em 28.04.2009.)
Processual penal. Habeas corpus. Sonegação fiscal. Alegação
de que a denúncia foi ofertada com base em prova emprestada. Inexistência de constrangimento ilegal quando existem
outros elementos que sustentam a acusação. Ordem denegada. [...] 3. Com efeito, pacífico é o entendimento deste
Tribunal no sentido de que a utilização da prova emprestada,
em que pese sua precariedade, por si só, não é suficiente
para anular sentença criminal, caso não seja ela o único
elemento de destaque na fundamentação do decreto condenatório (STJ - HC 38671 - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - J.
em 03.02.2005).
No caso em espeque, em análise da r. sentença recorrida
de f. 132-242, constata-se que, após cumprir o contraditório e a ampla defesa, conferindo vista da prova emprestada às partes, o d. sentenciante utilizou tal elemento apenas
para corroborar os que já havia nos autos presentes, não o
empregando de forma isolada para fundamentar a condenação. É dizer: as declarações prestadas pelo corréu João
Paulo Sampaio dos Santos perante a autoridade policial
paulista serviram apenas como corolário do que já constava
no presente feito.

Com isso, não se vislumbra qualquer violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não
havendo ainda que se falar em nulidade da r. sentença
recorrida, devendo ser rejeitada, portanto, a preliminar
em análise.
Por outro lado, e conforme já demonstrado, como
as outras “preliminares”, na verdade, tratam de mérito da
causa, passa-se a tal análise:
Do mérito.
A materialidade restou comprovada por meio dos
boletins de ocorrência de f. 12-15 e 25-26, do exame de
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Somente quando se trate de omissão dos elementos
fáticos, essenciais à configuração dos fatos principais, é que a denúncia pode ser considerada inepta.
Nesse sentido:

eficiência de arma, do revólver subtraído, de f. 31, e, por
fim, do levantamento do local de f. 55-64.
Quanto à autoria, observa-se que o réu negou a
prática do crime, tanto em sede policial às f. 48-50, como
em seu interrogatório à f. 190. Em ambas as oportunidades sustentou, basicamente, que o corréu teria agido
sozinho, obtendo as chaves do cofre da agência em
sua residência, local a que o codenunciado teria acesso
irrestrito.
Nada obstante, existem várias outras circunstâncias
comprovadas no presente feito, que não a da chave do
cofre da agência, que demonstram, de forma inarredável,
a relevante e imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, participação do apelante no cometimento
do delito, executado por J.PSS.
Para isso, importante a transcrição do depoimento
do então gerente do banco, ACPC, em juízo à f. 187:
[...] é gerente da agência local do [...]; o denunciado L.,
na época dos fatos, era funcionário do banco e ocupava
o cargo de tesoureiro; o acusado L. tinha em seu poder as
chaves do banco, bem como do cofre; foi a última pessoa
que deixou a agência bancária no final do expediente do dia
24/12/2009, que precedeu ao feriado; do livro caixa constava o valor de R$77.357,92 (setenta e sete mil trezentos
e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), importância que estava armazenada no cofre da agência e que
fora objeto da subtração; foi constatado pela perícia que não
houve qualquer arrombamento quer na porta de entrada,
quer na porta intermediária - de vidro, quer no cofre; conhece
J.P.S.S. apenas de vista; sabe que ele frequentava a agência e
que era atendido pelo codenunciado L.; não houve recuperação dos valores subtraídos; L. não continuou a trabalhar
na agência, conquanto o depoente não saiba informar os
motivos de sua demissão; confirma integralmente as declarações prestadas na fase policial de f. 37/38 [...].

Além disso, segundo se observa das declarações de
A. em sede policial de f. 38, o CPU onde as imagens das
câmeras de segurança da agência eram armazenadas
também fora subtraído.
Há, pois, a comprovação das seguintes circunstâncias: o corréu J.P.S.S., tinha relação estreita com o
acusado, tanto que frequentava a sua casa, sendo certo
ainda que, quando ia até a agência, o ora apelante
L.L.M. era quem o atendia. Para entrar na agência no dia
do furto, J.P. não enfrentou qualquer adversidade, encontrando as portas abertas e o fácil acesso ao local. Por seu
turno, L.L.M. foi o último a deixar a agência no dia útil
anterior ao da prática do crime. J.P.S.S. detinha informações acerca de toda a segurança da agência, pois desativou o alarme, subtraiu o CPU onde armazenadas as
imagens das câmeras de segurança e, ainda, sabia onde
era o cofre.
Vê-se, pois, que a tentativa do apelante de se
desvencilhar de qualquer envolvimento na prática do
delito não é nem de longe crível, haja vista as facilidades
encontradas pelo corréu na prática da subtração. E nem
se diga que a “espertize” deste em informática lhe garan242
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tiria um sucesso tão grande na subtração. De fato, não
haveria como procedê-la tal qual o fizera sem que tivesse
informações privilegiadas e facilitações, sendo que as
evidências dos autos apontam, a não mais poder, que foi
L.L.M., ora apelante, quem as deu.
Apenas para corroborar esses robustos elementos,
vale a transcrição das declarações prestadas por J.P.S.S.
perante a autoridade policial paulista, constante às
f. 212-213, a saber:
[...] Que realmente cometeu furto ao [...] na cidade de
Conceição do Rio Verde - MG. Porém, quando foi ouvido na
Polícia de Minas Gerais, omitiu uma série de fatos referentes
ao crime investigado. O declarante afirma que na verdade o
gerente da agência L. estava envolvido porque devia para o
agiota Sgt Eldir e contratou a pessoa do declarante para que
subtraísse o valor de duzentos mil reais (R$ 200.000,00), que
em tese continha no interior do cofre do banco e repassando
a cópia das chaves da agência bancária, a senha do alarme
que não era da gerente acusada e deixou o cofre aberto.
Após este fato o declarante continuou a sofrer ameaças por
parte de L. porque o mesmo queria que o declarante voltasse
a furtar referido banco porque precisava de mais dinheiro e
duvidava que o declarante havia furtado somente setenta e
cinco mil reais, pois, segundo o gerente L., havia duzentos
mil reais; e o declarante se recusou a cometer outro furto [...]

Enfim, não prospera a alegação defensiva de
ausência de provas da prática do delito, devendo ser
mantida a condenação do apelante conforme proferida
em primeira instância.
O mesmo se diga quanto ao pedido de redução
das reprimendas.
Diante da pluralidade de qualificadoras, quais
sejam abuso de confiança e concurso de agentes, o d.
Magistrado de primeiro grau utilizou a primeira para fixar
as penas-base um pouco acima do mínimo - em 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
- e a segunda para qualificar o delito. Nesse sentido:
Ementa: Apelação criminal. Furto duplamente qualificado
tentado. Dosimetria. Pena-base. Concorrência de qualificadoras. Utilização de uma qualificadora para negativar as
circunstâncias do crime. Cabimento. Compensação entre a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Possibilidade. Precedentes do STJ. Alteração da
fração da minorante da tentativa para o seu grau máximo.
Descabimento. Iter criminis razoavelmente percorrido. Manutenção da redução pela metade. Isenção das custas processuais. Cabimento. Acusado assistido pela defensoria pública.
Recurso parcialmente provido. - Na concorrência de mais de
uma qualificadora, uma deve servir para majorar os patamares máximo e mínimo da pena, enquanto as outras, se
possível, devem ser consideradas na primeira fase da dosimetria, circunstanciando o delito. [...] (TJMG - Apelação
Criminal 1.0439.13.012668-3/001 - Ementa parcial - Rel.
Des. Nelson Missias de Morais - J. em 31.07.2014.)

Assim, e diante da inexistência de causas outras
que possam influir nas penas-base fixadas, devem ser
mantidas as sanções definitivas de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES AMAURI PINTO FERREIRA (JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO) e EDUARDO BRUM.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Furto qualificado tentado - Preliminar - Decote da
qualificadora da fraude - Rejeição - Absolvição
de um dos acusados - Impossibilidade Materialidade e autoria comprovadas Arrependimento eficaz - Inocorrência - Crime
impossível - Não configuração - Fração
de redução pela tentativa - Manutenção Pena de multa - Revisão
Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado tentado.
Preliminar. Decote da qualificadora da fraude. Rejeição.
Absolvição de um dos acusados. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Arrependimento eficaz.
Inocorrência. Crime impossível. Não configuração.
Fração de redução pela tentativa. Manutenção. Pena de
multa. Revisão. Recurso parcialmente provido.
- Considerando que a fraude implica um modo particularizado de abuso de confiança, não há que se falar em
necessidade de realização de perícia para a sua caracterização, devendo ser levadas em consideração as provas
testemunhais colhidas nos autos.
- Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de
furto tentado, diante da confissão dos acusados, corroborada por outras provas colhidas nos autos, imperiosa
a confirmação da condenação firmada em primeira
instância.
- Cessando a conduta dos agentes, não por ato volitivo livre, mas pela imposição de circunstâncias alheias à
suas vontades, configurada está a tentativa de furto, não
havendo que se falar em desistência voluntária.

- Constatando-se que os réus, a despeito de monitoramento por câmaras do circuito interno de segurança e
da intensa movimentação de pessoas, geraram risco de
lesão ao patrimônio da vítima, inviável falar-se em crime
impossível.
- Considerando que os acusados percorreram grande
parte do iter criminis, descabida a aplicação da fração
redutora máxima em razão da tentativa.
- A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a
pena corporal, impondo-se, assim, a sua reestruturação.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0694.14.000626-3/001 Comarca de Três Pontas - Apelantes: C.B.G., E.S.A., S.P.S.
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
- Vítima: Coop. Cred. Rural Prod. Regionais Três Pontas
Ltda. - Relator: DES. EDUARDO MACHADO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA E, NO MÉRITO,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Eduardo
Machado - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de recurso
de apelação criminal interposto contra a r. sentença de
f. 188/194-v., que, julgando procedente a denúncia,
condenou os acusados E.S.A., S.P.S. e C.B.G. como
incursos nas sanções do art. 155, §4º, II e IV, c/c o art. 14,
II, ambos do Código Penal, impondo aos dois primeiros
as penas comuns de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 48
(quarenta e oito) dias-multa, e ao último as penas de 1
(um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e 57 (cinquenta e sete) dias-multa; sendo as reprimendas corporais substituídas por duas penas restritivas
de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
Nas razões recursais de f. 274/286, pleiteia a
defesa, preliminarmente, o decote da qualificadora da
fraude, ao argumento de que a perícia “não foi conclusiva, silenciando o expert acerca da ocorrência da fraude,
escalada ou destreza, conforme atenta análise do Laudo
Pericial”. No mérito, requer a absolvição do acusado C.,
o reconhecimento do arrependimento eficaz ou do crime
impossível e, por fim, a revisão da fração de redução
pela tentativa.
Contrarrazões recursais, às f. 289/299, pugnando
pelo conhecimento e não provimento do recurso.
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Não prospera ainda o pedido de decote de uma
das sanções restritivas de direitos. Como a pena corporal
suplantou o patamar de 1 (um) ano, deve mesmo ser
substituída por duas sanções restritivas de direitos, nos
exatos termos em que fixado, tudo sem prejuízo da pena
de multa, sendo essa a inteligência do art. 44, § 2º, do
Código Penal.
Da conclusão.
Diante de tais considerações, nego provimento ao
recurso, mantendo inalterada a bem-lançada sentença
recorrida.
Sem custas, haja vista a declaração de f. 253.
É como voto.

Manifesta-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
às f. 304/305-v., pelo conhecimento e não provimento
do recurso.
É, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes seus requisitos de admissibilidade.
Preliminar defensiva.
Conforme visto, requer a defesa, preliminarmente, o
decote da qualificadora da fraude, ao argumento de que
a perícia “não foi conclusiva, silenciando o expert acerca
da ocorrência da fraude, escalada ou destreza, conforme
atenta análise do Laudo Pericial”.
Razão não lhe assiste.
Conforme preconiza o doutrinador Rogério Greco,
o emprego de fraude consiste na
[...] utilização de meios ardilosos, insidiosos, fazendo com
que a vítima incorra ou seja mantida em erro, a fim de que
o próprio agente pratique a subtração. A fraude, portanto,
é utilizada pelo agente a fim de facilitar a subtração por ele
levada a efeito (GRECO, Rogério. Curso de direito penal:
parte especial. 9. ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2012,
v. III).

Assim, considerando que a fraude implica um modo
particularizado de abuso de confiança, não há que se
falar em necessidade de realização de perícia, cuja configuração deverá ser analisada a partir das provas testemunhais colhidas nos autos.
De mais a mais, ainda que se esteja antecipando questões ligadas ao mérito, vale ser ressaltado
que a instalação de equipamento conhecido como
“chupa-cabra” em terminais de atendimento eletrônico
de agências bancárias, com vistas a capturar dados de
clientes e senhas de suas contas bancárias, com posterior
confecção de cartões clonados para operações bancárias fraudulentas, caracteriza a qualificadora do § 4º do
art. 155 do Código Penal.
Nesse sentido, manifesta-se o colendo Superior
Tribunal de Justiça:
Recurso especial. Penal. Clonagem de cartão. Utilização de
chupa-cabra. Saques em terminal eletrônico. Furto qualificado pela fraude. Desclassificação. Estelionato. Impossibilidade. Ofensa ao art. 66 do Código Penal. Ausência de interesse recursal. Pleito absolutório. Inviabilidade. Incidência do
Enunciado sumular nº 07 desta Corte. Recurso parcialmente
conhecido e, nessa extensão, desprovido. 1. O furto mediante
fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se
faz primordialmente com a análise do elemento comum da
fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de
burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem
subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é
usada como meio de obter o consentimento da vítima que,
iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente. 2. Hipótese em que o acusado se utilizou de equipamento coletor de
dados, popularmente conhecido como ‘chupa-cabra’, para
copiar os dados bancários relativos aos cartões que fossem
inseridos no caixa eletrônico bancário. De posse dos dados
obtidos, foi emitido cartão falsificado, posteriormente utilizado para a realização de saques fraudulentos. 3. No caso,
244
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o agente se valeu de fraude - clonagem do cartão - para
retirar indevidamente valores pertencentes ao titular da conta
bancária, o que ocorreu, por certo, sem o consentimento da
vítima, o banco. A fraude, de fato, foi usada para burlar o
sistema de proteção e de vigilância do banco sobre os valores
mantidos sob sua guarda, configurando o delito de furto
qualificado. 4. O recorrente não possui interesse jurídico no
recurso quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois não ocorreu a alegada exclusão da minorante.
5. A pretensão de modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias acerca da autoria e da materialidade do
delito demandaria amplo reexame de provas, o que se sabe
vedado na via estreita do recurso especial, a teor do disposto
no Enunciado sumular nº 07 desta Corte. 6. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ.
REsp 1412971/PE. Quinta Turma. Ministra Laurita Vaz, j. em
07.11.2013.)

Assim, restando devidamente comprovada a tentativa de adulteração dos equipamentos de autoatendimento da agência bancária do Sicoob pelo laudo pericial de f. 152/154, bem como pela prova oral colhida
nos autos, não há que se falar em decote da referida qualificadora.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
Mérito.
Narra a denúncia que, no dia 25 de janeiro de 2014,
por volta das 11 horas, na Rua Américo Miari, nº 36,
Centro, em Três Pontas, os denunciados E.S.A., S.P.S. e
C.B.G., agindo em conluio e com unidade de propósitos delitivos, mediante fraude, tentaram subtrair, para
proveito comum, dinheiro, somente não consumando
seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.
Segundo consta, na data e local supramencionados, os denunciados e seus comparsas “B.” e “L.”,
ainda não identificados, dirigiram-se até o interior da
agência bancária do Sicoob - Copersul, onde se encontravam instalados os terminais de autoatendimento, e
tentaram adulterar as máquinas para instalação do equipamento popularmente conhecido como “chupa-cabra”,
com o objetivo de copiar os dados dos cartões bancários e
senhas dos clientes para posterior clonagem dos cartões.
Noticia, ainda, que a Polícia Militar foi acionada
por populares e logrou êxito em flagrar os denunciados
no interior da agência, impedindo, com isso, a consumação do delito. Ao procederem às buscas, encontraram
em poder dos denunciados os instrumentos utilizados
para a instalação do equipamento, os quais estão relacionados no auto de apreensão.
Por fim, informa a exordial que os denunciados já
haviam dado início à instalação do equipamento, sendo
certo que eles chegaram a danificar dois terminais de
autoatendimento da agência bancária em questão.
Em razão de tais fatos, após regular instrução, os
réus foram condenados pela prática do crime de furto
qualificado tentado, o que motivou a interposição do
presente recurso.
Inicialmente, sem acolhida o pedido de absolvição
do acusado C.

[...] o equipamento ficaria dentro do terminal e posteriormente voltariam para retirá-lo; que pretendiam ficar em
Minas Gerais aguardando os dados serem armazenados nos
pendrives instalados e depois voltariam para São Paulo; que
de posse destes dados iriam realizar a clonagem dos cartões
(f. 05).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações do
corréu S., que, além de confessar a autoria do delito,
também informou a participação de C. Acrescentou,
ademais, que “B.” e “L.” ficaram do lado de fora da
agência bancária, com o fim de dar cobertura aos demais
comparsas, razão pela qual eles lograram êxito em fugir
ao notar a presença da Polícia Militar (f. 07).
De relevo destacar, por outro lado, que, por ocasião
de seu depoimento na Delegacia de Polícia, o apelante
C. também confessou o seu envolvimento com o crime,
nos exatos termos dos relatos apresentados pelos corréus,
senão vejamos:
[...] que reside na cidade de São Paulo; que veio pra Minas
Gerais juntamente com três rapazes e uma moça, sendo
eles “B.”, “G.”, S. e E.; que já conhecia tais pessoas anteriormente; que no entanto “B.” e “G.” ficaram do lado de
fora da agência e por isso fugiram; que tentaram instalar uns
equipamentos dentro dos terminais eletrônicos para fazer um
‘chupa-cabra’, isso é, clonagem de cartões e senhas; que foi
assistido por um rapaz em São Paulo, perto da ponte de São
Bento, conhecido como “V.”; que “V.” lhe explicou quais os
aparelhos seriam necessários para realizar o ‘chupa-cabra’
e como deveriam ser instalados os equipamentos; que, no
entanto, não conseguiu proceder com a instalação; que “V.”
disse que a instalação seria feita em dez minutos, mas E. e
S. estavam dentro da agência há mais de uma hora e meia;
que pretendiam instalar o ‘chupa-cabra’ e voltar posteriormente para retirar o pendrive com os dados dos clientes; que
realmente foi necessário danificar os caixas eletrônicos; que
foi arrecadado em sua posse uma quantia em dinheiro e um
aparelho celular; que já foi preso anteriormente por estelionato (f. 06).

Sob o crivo do contraditório, a acusada E. confirmou
que ela e os demais apelantes vieram de São Paulo para
Minas Gerais com o fim de instalar “chupa-cabra” em
equipamentos da agência bancária (f. 141/142). Os
apelantes S. e C. também confirmaram tais declarações,
embora tenham sustentado que C. permaneceu do lado

de fora do banco, enquanto o declarante tentava instalar
o equipamento fraudulento (f. 143/144 e 145/146).
A testemunha C.B., nas duas oportunidades em
que foi ouvida, asseverou, ainda, que presenciou a abordagem e a prisão dos acusados, sendo que, na oportunidade, “todos assumiram perante o depoente que estavam
tentando arrombar o caixa eletrônico para clonar cartões
e senhas dos clientes; que ‘eles falaram que iam colocar
um negocinho no caixa e depois de dez dias iam voltar
e puxar todos os dados’” (f. 03). Em juízo, reafirmou que
“no quartel e depois em Varginha ouviu os três indivíduos
dizendo que deixariam o equipamento instalado e retornariam em dez dias para extrair os dados” (f. 139).
Dignos de nota, ademais, são os depoimentos do
policial militar condutor, O.J.L., segundo o qual foi solicitado para atender a ocorrência de tentativa de furto a
uma agência bancária e, chegando ao local, a guarnição se deparou com os três réus, que confessaram que
tentavam fazer modificações nos caixas eletrônicos, com
o intuito de clonar os cartões e as senhas dos clientes
(f. 02 e 140).
A testemunha M.R.C. também não deixa dúvidas da
participação de C. no evento delituoso, ao esclarecer, na
fase judicial, que
[...] pela imagem das câmeras, pôde ver um casal que manuseava uma parte do caixa onde não deve ser manuseada por
clientes; que depois chega uma terceira pessoa e também
mexe no caixa ao lado, tendo a depoente a impressão de que
ela estava junto com o casal, pois depois ela se juntou ao
casal (f. 137/138).

Nesse contexto, diante da confissão dos acusados,
a qual foi confirmada pelas declarações das testemunhas C.B. e M.R.C., bem como do policial militar O.J.L.,
inequívoco o envolvimento de C. com o crime narrado na
denúncia, não havendo, pois, que se falar em absolvição
por ausência de provas, sendo de rigor a manutenção
da condenação firmada em primeira instância, por seus
próprios fundamentos.
Da mesma forma, incabível a aplicação do arrependimento eficaz (art. 15 do Código Penal), já que as provas
acostadas aos autos demonstram que os réus chegaram
a iniciar os atos de execução do furto, tendo-os interrompido por circunstâncias externas alheias às suas vontades.
Para que ocorra a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, é necessário que o agente deixe de
praticar o ato delituoso espontaneamente ou por vontade
própria, não por fatores externos, alheios à sua vontade.
Diferença entre desistência ou arrependimento e
tentativa:
[...] nas duas primeiras hipóteses, o agente, voluntariamente,
não mais deseja chegar ao resultado, cessando a sua atividade executória (desistência voluntária) ou agindo para
impedir a consumação (arrependimento eficaz), enquanto na
terceira hipótese o agente quer atingir o resultado, embora
seja impedido por fatores estranhos a sua vontade (Código
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A materialidade delitiva não foi contestada, encontrando-se devidamente comprovada pelo auto de prisão
em flagrante de f. 02/07, auto de apreensão de f. 12,
boletim de ocorrência de f. 13/17 e laudo pericial de
f. 152/154; inexistindo dúvidas, da mesma forma, em
relação à sua autoria.
Com efeito, infere-se dos autos que, na fase inquisitorial, a corré E. confessou a autoria do crime e apontou
o envolvimento do apelante C., aduzindo que ela, C., S. e
os indivíduos de alcunha “B.” e “L.” vieram de São Paulo,
com o fim de instalar “chupa-cabra” nos caixas eletrônicos da agência do Banco Sicoob Copersul. Esclareceu,
ainda, que

Penal comentado. 10. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 190 e
193).

No caso em tela, os réus somente não atingiram
o resultado delituoso porque uma pessoa percebeu a
atitude suspeita no interior da agência bancária, uma vez
que eles estavam mexendo nos caixas eletrônicos e teriam
coberto as câmeras com papel, razão pela qual acionou
a Polícia Militar, que imediatamente se dirigiu ao local e
logrou êxito em realizar a prisão dos autores (f. 02 e 140).
A testemunha C. também foi enfática em relatar que
“estava comprando jornal, na banca situada ao lado da
referida agência bancária, quando viu uma viatura da
polícia militar chegar e entrar no banco; que estavam
na agência três indivíduos, dois homens e uma mulher”
(f. 03 e 139). Nesse mesmo sentido, são as informações lançadas no boletim de ocorrência de f. 13/17,
segundo o qual
[...] deslocamos para o local e deparamos com os autores,
sendo dois homens e uma mulher no interior da agência,
próximo aos caixas eletrônicos. Ao avistarem a aproximação
da viatura policial, os autores tentaram evadir, sendo abordados por nós.

Importante frisar, ademais, que a prova oral colhida
nos autos é uníssona em afirmar que a agência possuía
a fachada em vidro, possibilitando que qualquer pessoa
que passasse pela rua visualizasse o que ocorre em
seu interior.
Dessarte, inviável o reconhecimento do arrependimento eficaz, restando devidamente caracterizada a
tentativa, conforme considerado na r. sentença.
Lado outro, não há que se falar em crime impossível.
Anote-se, por oportuno, que, a teor do art. 17 do
CP, considera-se crime impossível aquele que, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade
do objeto, jamais poderia ser consumado, tomando-se
como absolutamente ineficazes ou impróprios somente o
meio ou objeto material que não puderem nem mesmo
colocar em risco de lesão o bem tutelado pela norma
penal, de acordo com o princípio da lesividade.
No caso, a implementação de sistema de vigilância na agência bancária e o fato de o delito ter sido
cometido durante o momento de maior aglomeração de
pessoas no local, definitivamente, não são tão eficientes a
ponto de tornar impossível a prática do crime, ainda que
tentado, gerando, apenas, uma dificuldade, que autoriza
falar-se, no máximo, em uma impropriedade relativa, o
que, diga-se de passagem, não é o caso dos autos, uma
vez que inexistem quaisquer provas nesse sentido.
A respeito, trago à colação:
Criminal. Furto qualificado. Vigilância dentro do supermercado. Crime impossível. Descabimento. Princípio da insignificância. Inadmissibilidade. Coexistência com a causa de diminuição de pena do privilégio. Impossibilidade. - Se o agente
percorreu todos os atos configuradores do delito, chegando
a sair do supermercado a mercadoria que pretendia subtrair,
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sendo abordado pelos vigilantes do estabelecimento comercial do lado de fora, correto o reconhecimento do crime de
furto, em sua forma tentada, não havendo falar-se em crime
impossível. O princípio da insignificância não encontra
respaldo no ordenamento jurídico pátrio como excludente de
criminalidade, não havendo como acolher o pleito absolutório. Não há como admitir a coexistência do furto qualificado
com a regra do §2º do art. 155 do CP (furto privilegiado),
porquanto a conduta que é legalmente tipificada como mais
grave, não pode ser, paradoxalmente, também considerada menos grave. Desprovimento do recurso que se impõe
(TJMG, 3ª C.Crim., Ap. nº 1.0024.08.105943-8/001(1),
Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel, j. em 24.03.2009, DOMG
de 27.05.2009) (grifei).

Prosseguindo, incabível a revisão da fração de
redução pela tentativa.
Como é cediço, o critério de redução pela tentativa leva em conta o iter criminis percorrido, ou seja, tanto
maior será a diminuição, quanto mais distante ficar o
agente da consumação, bem como tanto será menor a
diminuição quanto mais se aproximar o autor da consumação do delito.
Na espécie, diante da prova oral colhida, é possível
constatar que os acusados avançaram consideravelmente nos atos de execução, já que chegaram a entrar
na agência bancária e a danificar os equipamentos de
autoatendimento, para tentar inserir o “chupa-cabra”,
não havendo, portanto, que se falar em aplicação da
fração máxima de redução.
Noutro norte, no que tange às penas privativas de
liberdade aplicadas na r. sentença, observa-se que elas
não merecem qualquer retoque, visto que devidamente
fundamentada pelo MM. Juiz a quo a sua fixação um
pouco acima dos mínimos legais, em razão das graves
circunstâncias e consequências do crime.
No entanto, as penas de multa merecem ser reduzidas, já que foram fixadas de forma desproporcional à
pena corporal e se distanciaram dos mínimos legais em
patamar distinto.
Como é cediço, a pena de multa, da mesma forma
que a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao
critério trifásico da dosimetria, devendo ser fixada em
consonância com os arts. 59 e 68 do CP. Assim, considerando que tais reprimendas são dosadas com base
nos mesmos critérios, elas devem guardar relação de
proporcionalidade entre si, devendo a pena de multa, no
caso em apreço, portanto, ser estabelecida em 5 (cinco)
dias-multa para E. e S. e 7 (sete) dias-multa para C.
Feitas essas considerações, rejeito a preliminar
defensiva e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas de multa dos acusados, redefinindo-a em 5 (cinco) dias-multa para E. e S. e 7 (sete)
dias-multa para C., mantendo, no mais, os exatos termos
da r. sentença, por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Custas, na forma da lei.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR DEFENSIVA E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.

...

Dano qualificado e
resistência - Leitura de depoimentos extrajudiciais
em audiência - Nulidade - Não ocorrência Ausência de prejuízo - Art. 563 do CPP - Isenção
de pena - Embriaguez completa - Caso fortuito ou
força maior - Não demonstrados - Voluntariedade Dolo específico - Presença - Tipicidade da conduta Legítima defesa - Prova - Ausência - Crime de
dano - Materialidade comprovada - Autoria Negativa - Testemunhos policiais - Credibilidade Princípio da insignificância - Não
acolhimento - Princípio da consunção - Delitos
autônomos - Inaplicabilidade - Penas Manutenção
Ementa: Apelação criminal. Preliminar: nulidade. Leitura
dos testemunhos policiais em juízo. Inocorrência. Mérito:
crime de resistência. Ação praticada sob suposta influência de álcool. Embriaguez voluntária. Legítima defesa.
Não comprovada. Delito de dano. Materialidade e
autoria comprovadas. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Princípio da consunção. Impossibilidade.
- Somente a embriaguez completa, proveniente de caso
fortuito ou força maior, é capaz de isentar o agente de
pena.
- Para o reconhecimento da legítima defesa, são necessárias provas certeiras sobre a utilização da força para a
repulsa a ato imoderado e injusto.
- Comprovada a materialidade e a autoria delitivas pelo
acervo probante, não se cogita a absolvição.
- Compete à parte fazer prova de suas alegações; se a
acusação trouxer prova robusta acerca da autoria delitiva, fica a defesa encarregada de refutar os elementos
constitutivos da pretensão condenatória.
- O princípio da insignificância não encontra guarida em
nosso ordenamento jurídico penal, que se contenta com
a tipicidade formal, orientado pelos princípios da intervenção mínima e da reserva legal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0261.12.000763-6/001
- Comarca de Formiga - Apelante: M.R. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítimas:
M.M.R. e outro - Relator: DES. CÁSSIO SALOMÉ
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 5 de março de 2015. - Cássio
Salomé - Relator.
Notas taquigráficas
DES. CÁSSIO SALOMÉ - Trata-se de recurso de
apelação interposto por M.R. contra a sentença de
f. 157/168, que o condenou como incurso nas sanções
do art. 163, parágrafo único, III, e art. 329, ambos do
Código Penal, nas penas definitivas de 01 ano e 04
meses de detenção, em regime semiaberto, mais 13
dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
A denúncia narra que, no dia 12.01.2012, por
volta das 12h30min, na Comarca de Formiga/MG, o
apelante, em ato de livre e espontânea vontade, destruiu
coisa alheia pública.
No dia dos fatos, a polícia militar foi acionada para
comparecer à rua X, em Formiga/MG, sendo que as
vítimas N.V.L. e M.M.R. relataram que o recorrente, sem
qualquer motivo, passou a ameaçá-las, dizendo que “era
muito bravo, que, se não lhe servissem bebida a prazo, iria
rodar o pé dentro do estabelecimento, quebrando tudo”.
Segundo a denúncia, o recorrente foi abordado
pelos policiais militares na porta de sua residência,
ocasião em que passou a agredi-los verbalmente e a
desferir “braçadas” sobre os mesmos, opondo-se à
execução de ato legal, mediante violência a funcionário
competente para executá-lo. Diante disso, o recorrente
foi conduzido até a Delegacia de Polícia para registrar o
respectivo boletim de ocorrência.
Consta da peça acusatória, ainda, que, após o
registro, o recorrente foi retirado da sala da delegacia
para ser encaminhado à sala do plantão, quando, subitamente, jogou sua cabeça contra a viatura policial
que estava estacionada no pátio da delegacia, vindo a
quebrar o para-brisa dianteiro da referida viatura.
Encerrada a instrução e prolatada a sentença, as
intimações foram regulares, f. 169-v., 171 e 172.
Pleiteia o apelante, f. 175/187, preliminarmente,
a nulidade das declarações das testemunhas, ao argumento de que o i. Magistrado fez a leitura das declarações prestadas na fase inquisitória, para que as testemunhas, em seguida, as ratificassem. No mérito, quanto ao
crime de resistência, requer o reconhecimento da causa
de isenção de pena do art. 28, § 1º, do CP, bem como
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Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES JÚLIO CÉSAR LORENS e ALEXANDRE VICTOR
DE CARVALHO.

alega ter agido em legítima defesa. Em relação ao crime
de dano, aduz ausência de provas, bem como pugna
pela aplicação do princípio da insignificância em relação
a este delito. Subsidiariamente, requer a aplicação do
princípio da consunção, a redução da pena-base para o
mínimo legal e a substituição da pena de detenção por
restritivas de direito.
Contrarrazões às f. 188/199, em que o Parquet
pugna pelo não provimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 203/205,
manifesta-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade e processamento.
O recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade
das declarações das testemunhas, ao argumento de que
o i. Magistrado fez a leitura das declarações prestadas na
fase inquisitória para que, em seguida, as testemunhas as
ratificassem.
Para que haja o reconhecimento de nulidade processual, é necessário que haja a demonstração de prejuízo
para as partes, entretanto, o recorrente não comprovou a
existência de efetivo prejuízo, o que seria imprescindível,
conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal,
senão veja-se:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Ademais, não há qualquer dispositivo legal que
vede a aludida leitura dos depoimentos extrajudiciais em
audiência, portanto, não há que se falar em nulidade,
mesmo porque acobertados pelo contraditório.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada e
passo a apreciar o mérito do presente recurso.
Do crime de resistência.
No mérito, em relação ao crime de resistência,
requer o recorrente o reconhecimento da causa de
isenção de pena do art. 28, § 1º, do Código Penal.
Conforme dispõe aludido dispositivo, o agente será
isento de pena ou será ela reduzida em razão de embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, razão
pela qual o agente seria inteiramente incapaz ou não
possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ao tempo da ação ou omissão.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de demonstrar
que sua embriaguez se efetivou por caso fortuito ou força
maior, tratando-se, assim, de embriaguez voluntária.
Dessa forma, é inviável que a alegada embriaguez
voluntária, pelo uso de álcool ou drogas, afaste o dolo
específico, pois não tem ela o condão de excluir a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP.
A esse respeito:
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A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal,
mas somente a completa se proveniente de força maior (RT
511/410-411).

Assim, comprovada a tipicidade da conduta
praticada pelo apelante, é de rigor a manutenção do
decreto condenatório.
Noutro ponto, o pedido de absolvição sumária
fulcrado na legítima defesa também não se sustenta.
Em detida análise dos autos, verifica-se que o recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz de
confirmar que ele foi previamente agredido pelos policiais militares.
Ademais, restou comprovado nos autos que o
recorrente resistiu à prisão, sendo necessário o uso de
força física moderada pelos policiais, a fim de efetivar
a prisão, conforme depoimentos de f. 06/08 e 81/82.
Dessa forma, não há que se falar em legítima defesa.
Do crime de dano.
Alega o recorrente a ausência de provas em relação
ao crime de dano.
Contudo, tal alegação não prospera.
A materialidade está consubstanciada pelo APFD,
f. 06/09; BO, f. 16/21; laudo pericial, f. 96; anexos
fotográficos, f. 97/99, em sintonia com o acervo probatório produzido.
A autoria, em que pese a negativa do recorrente e
a tese da defesa de que não existem provas suficientes a
embasar a condenação, restou devidamente comprovada
pelos meios de prova colacionados no feito.
Os relatos judiciais dos policiais militares C.L.N.
e P.E.S. são elementos que satisfazem a incidência do
tipo penal:
[...] que, após o registro, o conduzido foi retirado da sala da
Polícia Militar no prédio da Regional para ser encaminhado à
sala do plantão, sendo escoltado pelos policiais Cb R., Sd T. e
Cb C.; que, de repente, o conduzido jogou sua cabeça contra
a viatura da polícia militar que estava estacionada no pátio
do prédio da Regional vindo a quebrar o para-brisas dianteiro; que, aparentemente, o conduzido não teve nenhuma
lesão. [...] (P.E.S. - APFD, f. 06).
[...] que, de repente, ‘do nada’, o conduzido jogou sua
cabeça contra a viatura da polícia militar que estava estacionada no pátio do prédio da Regional vindo a quebrar o
para-brisas dianteiro; que, aparentemente, o conduzido não
teve nenhuma lesão; que o depoente conhece o conduzido
do meio policial pela prática de vários crimes. [...] (C.L.N. APFD, f. 07).

Verifica-se, ainda, que os policiais militares confirmaram os depoimentos acima transcritos em juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, f. 81/82.
Nesse ponto, observo que o valor probante dos
depoimentos prestados pelos policiais é igual ao de qualquer outra testemunha: o art. 202 do CPP é claro ao
estabelecer que “toda pessoa poderá ser testemunha” e a
condição de agente do Estado não retira a confiabilidade
de suas palavras. Ao contrário, os militares são servidores

[...] Validade do depoimento testemunhal de agentes policiais. - O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas
- que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...]
(STF - HC 73518/SP - Relator: Ministro Celso de Mello - j.
em 26.03.1996).

In casu, os policiais prestaram compromisso com
a verdade e em nenhum momento foram contraditados.
Além disso, não há nos autos provas de que eles tenham
interesse em prejudicar o recorrente, imputando-lhe falsamente a prática da infração.
Além do mais, a versão do recorrente se revela frágil
diante da prova circunstancial produzida, restando, a meu
ver, muito clara a autoria delitiva, uma vez que os policiais
militares presenciaram o exato momento em que o recorrente jogou a cabeça contra a viatura da Polícia Militar.
Nesse contexto, repita-se, por oportuno, que a
negativa de autoria sustentada pela defesa se encontra
isolada no caderno probatório, não tendo sido feita
prova capaz de comprovar suas alegações e refutar a tese
acusatória (art. 156 do CP), restando, pois, descabido o
pleito absolutório.
Quanto à pretensão de incidência do princípio da
insignificância, ao contrário do alegado pela defesa,
entendo que o mesmo não encontra guarida em nosso
ordenamento jurídico, pois importaria no desprestígio da
função preventiva da norma, estimulando a reiteração
de delitos.
Cumpre relembrar que o Direito Penal se guia pela
interferência mínima nas relações sociais, fazendo-se
valer em situações estritamente necessárias; é orientado
também pelo princípio da reserva legal, o qual, previamente, seleciona e tipifica as condutas negativas de maior
relevância, objetivando a pacificação, a harmonização e
a estabilidade no convívio social.
A “insignificância”, assim, é avaliada em momento
anterior à elaboração da lei, servindo como orientadora
do legislador para a seleção de condutas penalmente
relevantes a serem tipificadas conforme o grau de lesividade ao bem jurídico protegido, aos costumes e à moral
da coletividade.
Não cabe, portanto, considerar uma conduta típica
já delineada no ordenamento jurídico, como atípica.

Ao ser tipificada, a norma penal traz em si o caráter
preventivo e punitivo. Na conjectura de pacificação e
harmonização da convivência social, o tipo penal não
pode ser fragmentado ao ponto de seu desrespeito ser
trivializado, sob o infortúnio de se incentivar a prática
delituosa reiterada, gerando insegurança e desarmonia
no seio comunitário.
Assim, a vigorar aludido princípio pela tutela do
Judiciário, além de ofender os princípios constitucionais
da reserva legal, importa em inaugurar incertezas e inseguranças que adentram as esferas morais e patrimoniais.
De outro ângulo, o que é insignificante para um
pode não ser bagatela para outro, haja vista a diversidade socioeconômica dos indivíduos, carecendo o princípio de objetividade em sua incidência.
Dessa forma, entendo que ao Judiciário não cabe
rechaçar condutas penalmente previstas com base na
insignificância. Nesse sentido:
Penal. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Não
acolhimento pelo ordenamento jurídico brasileiro. Princípio
da irrelevância penal do fato. Não aplicação. Prejuízo sofrido
pela vítima. Recurso improvido. - O princípio da insignificância
não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, que se
contenta com a tipicidade formal, porque forjado em realidade distinta, em que a reiteração de pequenos delitos não
se apresenta como problema social a ser enfrentado também
pela política criminal. Recurso improvido. V.v. (Apelação
Criminal 1.0145.04.176014-4/001, Relator: Des. Vieira de
Brito, p. em 04.08.2006).
É impossível o reconhecimento da atipicidade do crime de
furto por aplicação do princípio da insignificância ou de
‘furto de bagatela’, não consagrados pela legislação penal
brasileira, de modo que, violada efetivamente norma penal,
deve ser responsabilizado o agente infrator, não importando
o valor da coisa subtraída e sua insignificância no contexto
econômico ou no patrimônio da vítima ou do réu, não implicando, a ausência de lesão, a descriminação, pois, independentemente de valores reais econômicos, o que se preserva
com a responsabilização do agente que se dispõe a burlar
a lei penal são os valores morais, cobrados pela sociedade
(TACrimSP, AC 1330533/5, Relator: Des. Luís Soares de
Mello, 11ª Câmara, DJ de 11.11.2002).

Nos casos de assenhoramento do patrimônio
alheio, o legislador brasileiro anteviu, além do caráter
econômico, o repúdio moral da sociedade a essas agressões ao direito de propriedade, elevado à tutela constitucional e tão grato à sociedade organizada.
Entendo que é inviável a aplicação do princípio
da insignificância não só no presente caso, que envolve,
inclusive, patrimônio público, que, a meu ver, torna a
conduta ainda mais grave, mas em qualquer hipótese.
Cumpre observar que a ingerência do aludido princípio pelos Tribunais vai de encontro à sua real concepção,
criando requisitos de cunho subjetivos (mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade
social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; inexpressividade da lesão jurídica provoJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015 |
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públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade e seus relatos merecem crédito até prova robusta
em contrário.
Sobre o assunto, já decidiu o Pretório Excelso:

cada: STF) para o reconhecimento da insignificância,
quando, na realidade, sua acepção jurídica - segundo
Claus Roxin - diz respeito estritamente ao tipo penal, pois
afasta a própria tipicidade, ou seja, não considera o ato
praticado como um crime.
Subsidiariamente, requer o apelante a aplicação do
princípio da consunção.
Conforme posicionamento predominante no âmbito
dos Tribunais Superiores, o princípio da consunção não se
aplica automaticamente, pressupondo uma apreciação
das peculiaridades de cada situação concreta.
In casu, conforme se depreende dos autos, os
crimes praticados pelo recorrente não se deram em um
único e exclusivo contexto fático, tratando-se, portanto,
de delitos autônomos.
Conforme se depreende dos autos, em um primeiro
momento, na porta de sua residência, o recorrente resistiu
à prisão, opondo-se à execução de ato legal perpetrado
pelos policiais militares e, em um segundo momento, na
Delegacia Regional, o recorrente desferiu uma cabeçada
no para-brisa da viatura policial, quebrando-o.
Logo, tratando-se de delitos autônomos cuja materialidade e autoria restaram adequadamente comprovadas, a manutenção da condenação do recorrente
como incurso nas sanções do art. 163, parágrafo único,
III, e art. 329, ambos do Código Penal, é medida que
se impõe.
Lado outro, no que tange à fixação das sanções,
observo que o Juiz a quo estabeleceu as penas no mínimo
legal, não carecendo de reparos.
Na segunda fase, o i. Magistrado agravou as penas
em razão da reincidência do recorrente.
Conforme se pode verificar por meio de sua CAC,
às f. 117/132, o recorrente de fato é reincidente. Sendo
assim, não há que se falar em atenuação da reprimenda, devendo a pena ser mantida 01 ano e 04 meses
de detenção, mais pagamento de 13 dias-multa, à
razão mínima.
Mantenho também o regime prisional semiaberto,
tal como fixado na r. sentença.
Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e sursis, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos 44 e 77 do CP
para a concessão das benesses.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Confirmo, in totum, a sentença constituída.
Custas, isentas, conforme sentença.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO e
SÁLVIO CHAVES.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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Denunciação caluniosa - Promotor de
Justiça - Reclamação - Ouvidoria do MP Sindicância - Processo administrativo - Ausência Dolo - Inexistência - Conduta - Atipicidade
Ementa: Apelação criminal. Recurso ministerial. Denunciação caluniosa. Promotor de Justiça. Reclamação na
Ouvidoria do Ministério Público. Ausência da instauração
de sindicância ou processo administrativo. Dolo direto
não comprovado. Atipicidade da conduta. Absolvição
mantida.
- No delito de denunciação caluniosa (art. 339 CP), é
absolutamente indispensável que o agente saiba que o
imputado é inocente, ou seja, que tenha efetiva consciência da falsidade da imputação.
- A investigação administrativa referida no tipo penal do
art. 339 do CPB necessita, no mínimo, de sindicância ou
inquérito administrativo. Inexistindo provas sólidas acerca
da real intenção de se acusar falsamente a suposta vítima
e, ainda, diante da ausência de instauração de, sequer,
inquérito administrativo em desfavor do ofendido, não
pode o apelado suportar uma condenação na esfera
criminal, devendo ser mantida a decisão absolutória.
- Finalmente, observo que o Dr. Procurador de Justiça,
já nominado, posicionou-se contrariamente ao entendimento do Dr. Promotor de Justiça da Comarca de Três
Pontas, firmatário da apelação interposta.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0694.10.003453-7/001 Comarca de Três Pontas - Apelante: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - Apelado: M.P.A. - 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 AO RECURSO MINISTERIAL.
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2015. - Walter Luiz
de Melo - Relator.
Notas taquigráficas
DES. WALTER LUIZ DE MELO - Tratam os autos de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
Estadual contra a sentença de f. 760/762, que absolveu o
apelado M.P.A. da imputação da prática do delito previsto
no art. 339 do CP, com fulcro no art. 386, VI, do CPP.
Narrou a denúncia que, no dia 29.03.2010, o
apelado, consciente e voluntariamente, através de e-mail
remetido à ouvidoria do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, deu causa à instauração de investigação

analisados pelo órgão competente, nem sequer deu
ensejo à abertura de sindicância ou processo administrativo perante o Ministério Público.
Nesse cerne, levando-se em consideração a inadmissibilidade de se ampliarem aludidas hipóteses, que
foram taxativamente previstas no art. 339 do Código
Penal, assim como constatando o não enquadramento
do expediente instaurado em nenhuma delas, é de se
concluir pela não ocorrência, no caso vertente, do delito
de denunciação caluniosa.
Sobre esse tema, preleciona com atual magistério
Guilherme de Souza Nucci que:

Art. 339. Dar causa a instauração de investigação policial, de
processo judicial, instauração de investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra
alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Nesse sentido também é a lição de Heleno Fragoso:

Conforme se percebe pela simples leitura do artigo
supratranscrito, a caracterização do delito de denunciação caluniosa fica adstrita à comprovação de ter o
autor imputado falsamente fato em detrimento de alguém
que sabia ser inocente e, ainda, para a configuração do
crime de denunciação caluniosa é imprescindível que a
conduta do agente dê ensejo à efetiva instauração de
investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa.
A verdade subjetiva (putativa) do fato imputado quando o agente acredita sinceramente na verdade dos
fatos - afasta o dolo e, consequentemente, a tipicidade
do delito.
Ao que parece, tal situação foi exatamente a hipótese dos autos.
Não existem provas de que o apelado M.P., ao dar
causa à instauração de processo investigatório criminal
contra a vítima, era conhecedor de sua inocência. No
meu sentir, não restou demonstrada a má-fé do apelado
em nenhum momento.
No caso em tela, destaque-se, a representação do
apelado deu origem tão somente à abertura de investigação preliminar, que, após terem sido os documentos

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 os meros atos
investigatórios isolados, conduzidos pela autoridade policial
ou seus agentes, proporcionados pelo simples registro de
uma ocorrência. Seria demais atribuir o delito de denunciação
caluniosa a quem não conseguiu efetivamente o seu intento,
vale dizer, a sua narrativa foi tão infundada que a autoridade,
nos primeiros passos da investigação, prescindindo do inquérito, chegou à conclusão de se tratar de algo inadequado
ou impossível. A administração da justiça não chega a ser
afetada, configurando, no mínimo, hipótese de aplicação do
princípio da insignificância (Código Penal comentado. 10. ed.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.179).

A consumação do crime de denunciação caluniosa dá-se
com a instauração de investigação policial (mesmo que não
seja aberto inquérito) ou com a propositura da ação penal
contra a vítima. Evidentemente, se chegou a ser aberto inquérito, somente após o seu arquivamento, será possível qualquer iniciativa no sentido do processo por denunciação caluniosa. Se houve ação penal, somente após o seu término,
com a absolvição irrecorrível do acusado, que, por si só, não
prejulgará o denunciante dado o caráter da absolvição penal
(Lições de direito penal. Bushatsky, 1959, v. 4, p. 1.004).

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
Penal. Processual penal. Denunciação caluniosa. Inquérito
policial. Ausência. Reexame de provas. Impropriedade. - Para
configurar o crime de denunciação caluniosa, é necessário
que o fato descrito na falsa denunciação tenha ensejado a
instauração de inquérito policial ou de processo judicial (STJ,
Relator Ministro Vicente Leal, REsp 277827/MG).

Também nessa senda, a jurisprudência deste TJMG:
Denunciação caluniosa. Representações feitas pelo acusado
contra magistrados na Corregedoria-Geral de Justiça. Direito
de petição. Não configuração do tipo objetivo do art. 339 do
Código Penal. - A mera representação vazada em conteúdo
aleivoso e genérico não tem o condão de sustentar-se como
real sindicância ou procedimento administrativo próprio,
ainda que sustente ação criminosa reflexa, não se amoldando
às condições típicas do art. 339 do Código Penal, mesmo
porque livre o direito de petição e necessário o acolhimento
da pretensão pelo órgão próprio do Tribunal, o que tornaria
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administrativa contra o Promotor de Justiça Dr. I.S.S.,
imputando-lhe crime de que o sabia inocente.
Segundo consta, o apelado remeteu e-mail afirmando que mencionado membro do MP praticou crime
de advocacia administrativa ao ajuizar uma ação civil
pública, citando expressamente o art. 321 do CPB,
estando ciente da falsidade da imputação.
Pleiteia o Ministério Público, apelante, razões de
f. 766/775, a condenação do recorrido, nos termos do
art. 339 do CPB.
Contrarrazões às f. 784/787, em que a defesa do
apelado pugna pela manutenção da sentença recorrida.
Intervindo nos autos, a Procuradoria-Geral de
Justiça, através do parecer do experiente, digno e
honrado Procurador de Justiça, Dr. Ronald Albergaria,
pelo parecer de f. 792/795, opina pelo não provimento
do recurso ministerial.
É o relatório.
Passo ao voto:
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade e processamento, e, inexistindo preliminares suscitadas pelas partes ou a serem analisadas de
ofício, enfrento o mérito.
A discussão, in casu, gira em torno da tipicidade da
conduta - se o recorrido agiu com dolo ou não.
Prevê o art. 339, caput, do Código Penal:

evidente a completa impossibilidade da pretensão deduzida
na denúncia e, ademais, ainda que pudesse ser considerada,
seria de duvidosa possibilidade a integração típica ante a
falta das condições de preparo para a avaliação de inocência
das imputações assacadas, diante do arquivamento prematuro do pedido. Recurso não provido (TJMG, 1ª Câm. Crim.,
Apel. nº 1.0024.07.407202-6/001, Rel. Des. Judimar Biber,
j. em 15.03.2011, p. no DJe de 15.04.2011).
Apelação criminal. Denunciação caluniosa. Ausência da
instauração de procedimento administrativo. Não caracterização do crime. Absolvição que se impõe. Recurso provido.
I - Não havendo a instauração e, por consectário, o encerramento da investigação policial, administrativa, inquérito
civil ou ação de improbidade, ausente um dos requisitos
para a configuração cabal do crime do art. 339 do Código
Penal. II - Recurso provido (TJMG, 4ª Câm. Crim., Apel.
nº 1.0702.08.457024-2/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. em
23.02.2011, p. no DJe de 11.03.2011).
Apelação criminal. Art. 339 do Código Penal. Absolvição.
Possibilidade. Ausência de instauração de inquérito policial. Conduta atípica. Recurso provido. - Tendo em vista que
a representação ofertada não deu causa à instauração de
inquérito policial, não foi atendido o requisito objetivo do tipo
penal previsto no art. 339 do Código Penal, razão pela qual a
conduta da apelante é atípica, sendo imperiosa a sua absolvição (Apelação Criminal nº 1.0002.07.014168-0/001, Rel.
Des. Herbert Carneiro, 4ª Câmara Criminal, julgamento em
18.05.2011, publicação da súmula em 1º.06.2011).

A conduta do acusado não deu causa à instauração de qualquer dos procedimentos previstos em lei
para configuração do delito.
A ausência de um elemento constitutivo do tipo
impede a condenação do apelante nas sanções do crime
descrito pelo art. 339 do Código Penal.
Compartilha desse entendimento, o douto
Procurador de Justiça, Dr. Ronald Albergaria, f. 793:
[...] a instauração de simples investigação preliminar, onde
se conclui de forma sumária pela improcedência da comunicação feita, não configura crime de denunciação caluniosa, ante a ausência de qualquer consequência gravosa em
desfavor do ofendido, fazendo-se evidente a atipicidade do
fato. [...]

Assim, inexistindo provas sólidas acerca da real
intenção de se acusar falsamente a suposta vítima e,
ainda, diante da ausência de instauração de, sequer,
inquérito administrativo em desfavor do ofendido, não
pode o apelado suportar uma condenação na esfera
criminal, devendo ser mantida a decisão absolutória.
Finalmente, observo que o Dr. Procurador de Justiça,
já nominado, posicionou-se contrariamente ao entendimento do Dr. Promotor de Justiça da Comarca de Três
Pontas, firmatário da apelação interposta.
Nessas condições, nego provimento ao recurso
ministerial, pelo que mantida a sentença de primeiro grau
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Custas, na forma da lei.
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Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES KÁRIN EMMERICH e SILAS RODRIGUES VIEIRA.
Súmula
NEGARAM
RECURSO MINISTERIAL.

PROVIMENTO

AO

...

Porte ilegal de munição - Absolvição - Atipicidade
da conduta - Ausência de potencialidade
lesiva - Crime de mera conduta e de perigo
abstrato - Suspensão de direitos políticos Consequência da condenação - Voto vencido
Ementa: Apelação criminal. Recurso do Ministério Público.
Suspensão dos direitos políticos. Necessidade. Consequência da condenação.
- A suspensão dos direitos políticos é consequência da
condenação e possui previsão no art. 15 da Constituição
Federal. Ela se aplicará a toda condenação transitada em
julgado, enquanto perdurarem seus efeitos, independente
da pena cominada, se privativa de liberdade, se restritiva
de direitos ou diante da concessão do sursis.
Recurso da defesa. Porte ilegal de munição. Absolvição.
Atipicidade da conduta. Ausência de lesividade. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato.
- A simples conduta do apelante em portar munição de
arma de fogo amolda-se ao tipo penal do art. 14, caput,
da Lei 10.826/03, independentemente de demonstração
do perigo concreto à sociedade.
- V.v.: - O porte de munição, sem ter o agente ao seu
alcance a respectiva arma, não tem capacidade para
submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma
incriminadora, pois o delito em exame, além da conduta
típica, reclama um resultado normativo que acarrete dano
ou perigo concreto, não bastando para sua configuração
o perigo abstrato, na medida em que este, em potencial
apenas, não é mais tolerado pelos preceitos constitucionais, muito menos subsiste no moderno Direito Penal que
ora se descortina.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0079.11.004071-8/001 Comarca de Contagem - Apelantes: 1º) Ministério Público
do Estado de Minas Gerais; 2º) R.M.A. - Apelados:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, R.M.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

Notas taquigráficas
DESª. DENISE PINHO DA COSTA VAL - Trata-se
de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e por R.M.A. contra a sentença
de f. 119/123, que julgou procedente a denúncia e
condenou o segundo apelante nas sanções do art. 14,
caput, da Lei 10.826/03, às penas de 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária.
Narra a denúncia que, no dia 16 de janeiro de
2011, por volta das 17h, na Comarca de Contagem/
MG, o denunciado transportava munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares, em patrulhamento pela rodovia MG-808, adentraram na rua X, oportunidade em que abordaram o
condutor do veículo Fiat/Uno, identificado como sendo o
acusado, R., e após, procederem à busca no automóvel,
encontraram, no interior do porta-luvas, quatro munições
intactas calibre 38.
Apurou-se, ainda, que, em conversa com milicianos, o acusado informou que tais munições pertenciam a seu irmão e que já as tinha visto no interior do
porta-luvas, não sendo apresentado qualquer documento
autorizando a posse ou mesmo o transporte daquelas.
Consta da denúncia, por fim, que as munições
foram apreendidas e remetidas para perícia, constatando
o expert a potencialidade ofensiva de todas elas (f. 11).
Assim, R.M.A. foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 14, caput, da Lei 10.826/03.
A denúncia foi recebida em 7 de fevereiro de 2011
(f. 38), e o processo seguiu os trâmites legais, culminando com a sentença de f. 119/123, registrada em
27.09.2013 (f. 123-v.), da qual o réu foi pessoalmente
intimado à f. 134.
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso
de apelação à f. 124, e, em suas razões de f. 125/128,
pugnou pela suspensão dos direitos políticos do réu.
A Defesa, por sua vez, interpôs recurso de apelação
à f. 129, requerendo, em suas razões de f. 142/147, a
absolvição do réu, diante da insignificância da conduta,
bem como pela ausência de potencialidade lesiva,
tratando-se de fato atípico.
Contrarrazões do Ministério Público às f. 151/154,
e da defesa às f. 165/166, nas quais pleitearam o não
provimento dos recursos adversos.

Com vista dos autos, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer da lavra do em. Procurador Dr. José
Maria dos Santos Júnior, opinou pelo provimento do
recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo
(f. 169/179).
É o breve relatório.
Conheço dos recursos, porquanto presentes os
pressupostos e as condições de suas admissibilidades.
Não foram suscitadas preliminares, e não verifico
qualquer nulidade que possa ser decretada de ofício.
Recurso da defesa.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente
comprovada pelo APFD de f. 02/05, pelo boletim de
ocorrência de f. 07/09, pelo auto de apreensão de f. 10
e pelo laudo pericial de f. 11.
A autoria também é induvidosa, mormente pela
confissão do acusado quando ouvido sob o crivo
do contraditório:
[...] que admite os fatos descritos na denúncia; que transportava quatro munições; que encontrou as munições na
porta da garagem de sua casa; que o declarante tem vários
amigos que são policiais, e, ao pegar as munições, sua única
intenção era repassar para um desses policiais; que, depois de
ter colocado as munições no porta-luvas, acabou se esquecendo do fato; que sofreu uma abordagem policial, o veículo
foi revistado e as munições encontradas e foi então que o
depoente voltou a se recordar que havia deixado as munições no porta-luvas de seu veículo (fase judicial - f. 108/109).

No mesmo sentido, os policiais militares W.L.S. e
A.M.G. afirmaram que as munições foram encontradas
dentro do porta-luvas do carro que R. conduzia:
[...] que se lembra dos fatos narrados na denúncia; que
confirma sua assinatura e declarações prestadas perante a
autoridade policial, à f. 02; que confirma histórico do BO de
f. 08; que a munição estava dentro do porta-luvas do carro
dirigido pelo acusado; que o carro era do acusado; que o
acusado alegou que o irmão dele era agente penitenciário
e que este teria deixado as munições dentro do porta-luvas
do veiculo; que o acusado afirmou que tinha conhecimento
das munições mas pensava que elas não estavam mais no
porta-luvas do carro; que já teriam sido retiradas pelo seu
irmão (W. - f. 81).
[...] que se lembra dos fatos narrados na denúncia; que
confirma o histórico do BO de f. 08; que a munição foi
encontrada dentro do porta-luvas do veículo; que o carro era
dirigido pelo acusado; que o carro pertencia ao acusado;
que o acusado disse que sabia que a munição estava dentro
do porta-luvas mas pensava que já havia sido retirada pelo
irmão dele (A. - f. 80).

Corroborando os depoimentos dos milicianos, as
testemunhas que se encontravam dentro do carro afirmaram que os militares localizaram as munições no interior do veículo:
[...] que os militares ao realizar a busca no interior do veículo
encontraram quatro cartuchos intactos de calibre 38, que
estavam no porta-luvas do veículo; que, o referido veículo
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DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO, VENCIDA, EM
PARTE, A REVISORA.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Denise Pinho
da Costa Val - Relatora.

pertence ao senhor R.; que o depoente não tinha conhecimento que havia munições dentro do carro; que disse
conhecer a pessoa de R. há aproximadamente três anos e
não tem nenhum conhecimento de que R. possui arma ou
anda armado (H.C.B. - f. 03).
[...] que estava no veículo Uno, junto com o acusado e H.;
que estavam voltando da lagoa Várzea das Flores, ‘quando
a gente tava descendo tinha uma blitz da polícia, aí abordou
o carro, pediu pra gente sair, revistou todo mundo, de uma
revista no carro e encontrou três balas de revólver, três munições, e não tinha revólver nenhum não, só a munição mesmo’;
que estava sentado no banco da frente, do passageiro, sendo
que o veículo era conduzido pelo acusado, que é o proprietário; que a munição foi encontrada dentro do porta-luvas,
próximo ao painel do veículo; que, depois que a munição
foi encontrada, todos os ocupantes do veículo foram algemados, mas o acusado disse aos militares que a munição lhe
pertencia, de modo que os demais ocupantes foram apenas
conduzidos até a Depol e liberados (W.S.A. - f. 91).

Importante se faz consignar que os crimes da Lei
nº 10.826/03 são de perigo abstrato e, como tal, possuir
ou portar arma de fogo ou munição, seja de uso permitido ou de uso restrito, por si só, já é suficiente para causar
perigo à comunidade, não se exigindo a ocorrência de
nenhum resultado naturalístico para a sua consumação.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Arma desmuniciada. Irrelevância. Posse de munição. Abolitio criminis temporária. Ausência de interesse. Atenuante da confissão. Reconhecimento. Compensação com a agravante da reincidência.
Possibilidade. Regime prisional e substituição da pena. Prejudicialidade. 1. O porte de arma de fogo desmuniciada ou,
isoladamente, de munição, é crime de perigo abstrato, cujo
bem jurídico tutelado é a incolumidade pública, sendo irrelevante a demonstração de efetivo caráter ofensivo. Precedentes
do STJ e do STF. 2. Não merece acolhimento a pretensão da
defesa em ver reconhecida a abolitio criminis temporária da
posse de munição, porque a atipicidade da conduta em nada
alteraria a situação do réu, já que condenado, no mínimo
legal, por duas condutas: a) cessão onerosa de arma de fogo
(fato hígido) e b) posse de duas munições. 3. A confissão,
ainda que parcial, se utilizada para embasar a condenação,
enseja o reconhecimento da circunstância atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal. 4. Encontra-se pacificado
no âmbito da Terceira Seção desta Corte, por meio do REsp n°
1.341.370/MT, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que
devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente
preponderantes. 5. Prejudicado o writ em relação ao estabelecimento de regime prisional menos gravoso e à substituição
da pena reclusiva imposta aos pacientes, já que se encontram
em livramento condicional. 6. Ordem parcialmente concedida (HC 182.406/RJ, Relator: Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, j. em 1º.10.2013, DJe de 11.10.2013).

Saliente-se, ainda, que o laudo de eficiência de f. 11
atesta a potencialidade lesiva das munições apreendidas:
Com os cartuchos foram realizados disparos, mostrando-se
os mesmos eficientes para os fins a que se destinam, podendo
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servir para ferir a integridade física ou até mesmo tirar a vida
de alguém - grifei.

Assim, dúvida não resta, de que o denunciado
praticou o crime de porte ilegal de munições, uma vez
que foram encontradas no veículo que ele dirigia 04
munições intactas de arma de fogo calibre 38.
Dessa forma, não há como se afastar a tipicidade
da conduta perpetrada pelo apelante, a qual se encontra
inserida no citado tipo legal do art. 14 da Lei 10.826/03.
Quanto à pena imposta, tenho que foi fixada observando-se os requisitos legais e em quantum necessário e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não
havendo qualquer reparo a ser feito.
Recurso do Ministério Público.
Requer o Órgão Ministerial a suspensão dos direitos
políticos do acusado.
Razão lhe assiste.
Isso porque a determinação de suspensão dos
direitos políticos está prevista na própria Constituição
Federal, in verbis:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja
perda ou suspensão só se dará nos casos de: [...] III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem
seus efeitos.

E a Carta Magna não faz distinção de quando será
aplicado este efeito da condenação.
Além do mais, de acordo com a Súmula 09 do
Tribunal Superior Eleitoral, a suspensão perdurará até o
cumprimento ou extinção da pena aplicada.
Conclui-se, assim, que a suspensão dos direitos
políticos se aplicará a toda condenação transitada em
julgado, enquanto perdurarem seus efeitos, independentemente da pena cominada, se privativa de liberdade, se
restritiva de direitos ou diante da concessão do sursis.
Nessa senda é entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
Ementa: Constitucional. Direitos políticos. Suspensão em
decorrência de condenação criminal transitada em julgado.
Art. 15, III, da Constituição Federal. Consequência que independe da natureza da sanção. Recurso improvido. I - A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não impede a suspensão dos direitos políticos. II - No julgamento do RE 179.502/SP, Relator Ministro Moreira Alves,
firmou-se o entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão
de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade
expresso na condenação. III - Agravo regimental improvido
(STF - RE 577012 AgR/MG - Minas Gerais - Agravo regimental no recurso extraordinário - Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski - j. em 09.11.2010 - Órgão Julgador: Primeira
Turma - DJe 056 divulg. 24.03.2011, p. em 25.03.2011
Ement vol-02489-02 p.00415, REVJMG v. 61, n° 195, 2010,
p. 356-358).

Assim, suspendo os direitos políticos de R.M.A.
enquanto durarem os efeitos das penas restritivas de

DES.ª LUZIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO
BARBOSA LIMA (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA) Ouso divergir da douta Relatora em seu judicioso voto,
por entender que, no presente caso, assiste razão à defesa
do apelante em seu recurso, ao arguir a tese de atipicidade da conduta para configuração do crime descrito no
art. 14 da Lei 10.826/2003.
É que, tratando-se de munição apreendida, na
ausência de apreensão, também, de alguma arma,
passível de ser utilizada com a respectiva munição,
conforme se depreende do caso em apreço, torna-se
impossível a vinculação desse artefato como objeto material do tipo descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003.
Conforme se depreende dos autos, a munição
apreendida estava no porta-luvas do veículo do apelante,
e, na ocasião, nenhuma arma foi encontrada em sua
posse, tendo, inclusive, a polícia efetuado, também, busca
na sua residência à procura da arma que supostamente
pudesse ser municiada com aquela munição apreendida
em seu veículo. Ocorre, entretanto, que nenhuma arma
foi encontrada.
Com efeito, tem-se que a munição apreendida, na
ausência de arma passível de funcionar com ela, é totalmente inócua para o fim específico do risco descrito no
tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003.
Cediço que o tipo penal do art. 14 da Lei
10.826/2003 é de mera conduta, contudo, este somente
se aperfeiçoa, como preceito penal passível de punição,
quando traz em sua essência o risco de dano, situação
inocorrente se a munição não estiver em uma arma que
possa provocar um resultado lesivo a alguém, pois, em
tais circunstâncias, a potencialidade lesiva dessa munição
é totalmente nula.
Nesse sentido, já temos posicionamento jurisprudencial neste Tribunal. Vejamos:
Apelação criminal. Porte ilegal de munição de uso permitido.
Inconstitucionalidade do art. 610 do Código de Processo
Penal. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Atipicidade da
conduta. Ausência de potencialidade lesiva. Absolvição.
Cabimento. Recurso provido em parte. [...]. - O simples porte
de munição sem ter ao alcance a respectiva arma, não tem
capacidade para submeter a risco o bem jurídico tutelado
pela norma incriminadora, pois o delito em exame, além da
conduta, reclama um resultado normativo que acarrete dano
ou perigo concreto, já que o perigo abstrato, sem qualquer
concretude, não resiste mais à adequada filtragem constitucional nem às modernas teorias do Direito Penal (Apelação

Criminal 1.0145.08.440552-4/001, Relator: Des. Agostinho
de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. em 08.08.2013, p. em
21.08.2013).

O posicionamento acima transcrito possui total relevância quando cotejado com o caso concreto descrito
nestes autos. Isso, porque, toda conduta prescrita em lei
busca a preservação de um bem jurídico que não deve
ser ofendido.
O moderno Direito Penal, para efeitos de condenação, reclama para sua aplicabilidade um resultado
decorrente da conduta do agente que implique ferimento
do bem jurídico protegido pela norma penal, pois esse
direito, na condição de última ratio, não deve ser usado
como instrumento de punição simplesmente, sem a considerada análise acurada do caso concreto para verificação do risco iminente.
Nesse contexto, mesmo se tratando aqui de crime de
mera conduta, porém com implicação, em sua essência,
de um resultado concreto, se ausente este, impossível a
aferição do tipo para condenação do agente.
Trazendo tal questão para a esfera do delito descrito
no art. 14 da Lei 10.826/2003, tem-se que o bem jurídico tutelado na referida norma é a preservação da integridade física da pessoa humana que corre o risco de ser
alvejada pelo artefato - munição.
Portanto, o porte de munição, sem ter o agente
ao seu alcance a respectiva arma, não tem capacidade
para submeter a risco o bem jurídico tutelado pela norma
incriminadora, pois o delito em exame, além da conduta
típica, reclama um resultado normativo que acarrete dano
ou perigo concreto, não bastando para sua configuração
o perigo abstrato, na medida em que este, em potencial
apenas, não é mais tolerado pelos preceitos constitucionais, muito menos subsiste no moderno Direito Penal que
ora se descortina.
Dessarte, como a munição por si só é incapaz de
ferir a integridade física de alguém, só o fazendo se utilizada por meio de uma arma que provoque tal resultado,
logicamente, munição sem arma não tem o condão de
lesionar ninguém. Com efeito, sua posse na ausência de
arma, é conduta totalmente atípica.
Isso posto, repiso, rogando vênia à em. Desembargadora Relatora, com quem raramente divirjo, conheço do
recurso dando-lhe provimento, para absolver o apelante,
por atipicidade de sua conduta, fazendo-o nos termos do
art. 386, inciso, III, do Código de Processo Penal.
É como voto.
DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - De acordo
com a Relatora.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO
RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO AO SEGUNDO
RECURSO, VENCIDA, EM PARTE, A REVISORA.

...
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direitos, conforme art. 15, III, da Constituição Federal
de 1988.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso
da defesa e dou provimento ao recurso ministerial para
suspender os direitos políticos de R.M.A. enquanto
durarem os efeitos das penas restritivas de direitos,
mantendo, no mais, a r. sentença monocrática.
Custas, ex lege.
É como voto.

Roubo majorado - Concurso de pessoas Emprego de arma de fogo - Ação única - Vítimas
diversas - Patrimônios distintos - Concurso
formal - Configuração - Bens subtraídos - Posse
mansa e pacífica - Desnecessidade - Posse
desvigiada - Consumação - Caracterização
Ementa: Roubo majorado pelo concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo na forma tentada. Delitos
praticados mediante uma só ação, contra diversas
vítimas. Patrimônios distintos. Concurso formal configurado (art. 157, § 2º, I e II, c/c art.14, II, c/c art. 70 do
CP). Recurso ministerial. Condenação pelo crime consumado. Viabilidade. Posse mansa e pacífica da res furtiva.
Desnecessidade. Redução da fração de aumento relativa à majorante. Necessidade. Ausência de fundamentação concreta. Redução do quantum de aumento em
razão do concurso formal. Critério objetivo, vinculado ao
número de vítimas. Redução do número de dias-multa.
Necessidade. Desproporcionalidade com o quantum de
pena corporal fixada. Extensão dos efeitos. Concurso de
agentes. Possibilidade. Circunstâncias de caráter objetivo.
Recurso ministerial provido.
- Com base no iter criminis, verifica-se que, após cessada
a grave ameaça, os acusados ficaram na posse desvigiada dos bens subtraídos, passando a tê-los a sua disposição, ainda que brevemente, sendo irrelevante que essa
posse tenha sido mansa e pacífica, restando, pois, induvidoso que o delito se consumou.
- A exasperação em razão da presença de mais de uma
majorante requer fundamentação concreta, apta a justificar maior incremento no quantum de aumento, sendo,
pois, insuficiente a simples menção ao número de causas
de aumento presentes. Inteligência da Súmula 443 do
Superior Tribunal de Justiça. Redução de ofício.
- Resta caracterizado o concurso formal quando praticado
o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas
distintas e forem atingidos patrimônios diversos, o que
impõe a aplicação do art. 70 do Código Penal.
- A doutrina e a jurisprudência pacificaram os seguintes
parâmetros para a eleição da fração de aumento em
razão do concurso formal de crimes: a) dois crimes, acréscimo de 1/6; b) três delitos, acréscimo de 1/5; c) quatro
crimes, acréscimo de 1/4; d) cinco delitos, acréscimo de
1/3; e) seis crimes, acréscimo de metade; e f) sete delitos
ou mais, acréscimo de 2/3. In casu, considerando que foi
05 o número de vítimas, a sanção deve ser elevada em
1/3 (um terço). Redução de ofício.
- O aumento do número de dias-multa deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. A
quantidade de dias-multa, portanto, não pode ser fixada
256

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015

ao livre arbítrio do julgador, devendo ser condizente com
os parâmetros determinados pelo legislador, levando-se em conta a quantidade mínima (10 dias-multa), nos
termos do art. 49 do Código Penal.
- Constatada a identidade fático-processual entre a
situação dos apelados beneficiados e a do corréu, não
há como adotar tratamento diferenciado, razão pela qual
a extensão dos efeitos é medida que se impõe, nos termos
do art. 580 do Código de Processo Penal.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0105.14.004886-6/001 Comarca de Governador Valadares - Apelante: Ministério
Público do Estado de Minas Gerais - Apelados: A.F.P.S.,
B.B.O.S., P.H.S., W.R. - Vítimas: Z.V.G.B. e outro - Relatora:
DES.ª KÁRIN EMMERICH
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E, DE
OFÍCIO, REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA E AS FRAÇÕES
DE AUMENTO REFERENTES À MAJORANTE DO
CONCURSO DE PESSOAS E AO CONCURSO FORMAL
DE CRIMES E ESTENDER OS EFEITOS DA DECISÃO
AO CORRÉU.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Kárin
Emmerich - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª KÁRIN EMMERICH - O Ministério Público do
Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra A.F.P.S.,
P.H.S., B.B.O.S. e W.R., imputando-lhes a prática do delito
previsto no art.157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
pelos seguintes fatos delituosos:
No dia 15.02.2014, por volta das 01h40min, no estabelecimento comercial denominado X, situado na Rua Afonso Pena,
Centro, Governador Valadares/MG, A.F.P.S., P.H.S., B.B.O.S.
e W.R., de forma livre, voluntária e consciente, em unidade
de desígnios, sendo certo que a conduta de cada um foi relevante para a consumação do crime, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para
o proveito de todos, coisas alheias móveis, consistentes no
numerário em espécie de R$1.212,00 (um mil, duzentos e
doze reais), quatro aparelhos celulares, sendo que o numerário e um telemóvel da marca Nokia pertencem à vítima
Z.V.G; um telemóvel marca Samsung Trios pertencente à
vítima M.J.C.; um telefone celular pertencente à vítima V.A.M.
e um aparelho celular pertencente ao ofendido J.S.S.E.
Na data dos fatos, A.F.P.S., P.H.S., B.B.O.S. e W.R., aproveitando que o estabelecimento comercial X já havia encerrado
o atendimento ao público, mas continuava aberto, adentraram no restaurante e, exibindo armas de fogo, anunciaram o roubo com os seguintes dizeres: “é um assalto, é um
assalto, não olha pra gente, olhe pra baixo senão a gente vai
matar todo mundo”.

A denúncia foi recebida em 11.03.2014 (f. 69).
Após regular tramitação do feito foi proferida
sentença de f. 213/219, que condenou A., P.H., B. e
W. como incursos no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14,
II, c/c, na forma do art. 70, todos do Código Penal, às
seguintes sanções:
A., P.H. e B.: penas idênticas de 3 (três) anos de
reclusão, em regime aberto, e 36 (trinta e seis) dias-multa;
W.: 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em
regime aberto, e 37 (trinta e sete) dias-multa
Inconformado, o Ministério Público interpôs o
presente recurso de apelação. Nas razões de f. 242/254,
pugna pela reforma da sentença, para que os acusados
sejam condenados pelo roubo consumado, alegando
que a res furtiva saiu da esfera de vigilância e domínio
das vítimas.
Contrarrazões do acusado B., às f. 257/258, e dos
acusados W. e P.H., às f. 261/263, pelo não provimento
do recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça, em parecer de f. 280/283, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.
É o breve relatório.
Passo ao voto.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento e, ausentes
preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo ao
exame de mérito.
Requer o Ministério Público, exclusivamente, que
seja reconhecido o roubo consumado, alegando que a
res furtiva saiu da esfera de vigilância e disponibilidade
das vítimas, ainda que por breve tempo.
Tenho que razão assiste ao Parquet. Senão vejamos.
O crime restou consumado, já que clara a ocorrência da inversão da posse, bem como a saída da res
da esfera de vigilância das vítimas, não sendo imprescindível a tranquilidade da posse para a consumação, esta
concretizada com a disponibilidade do bem pelo agente.
No caso dos autos, verifica-se que, depois de
cessada a grave ameaça, os acusados ficaram na posse
desvigiada dos bens, passando a tê-los a sua disposição
por um breve momento, sendo irrelevante que essa posse

tenha sido mansa e pacífica, restando, pois, induvidoso
que o delito se consumou.
Os próprios acusados confessam que, após subtrair
os bens, saíram caminhando e que a prisão se deu nas
proximidades do local do roubo. Nesse sentido, o relato
feito em juízo por A., P.H., B. e W. Confira-se:
A.F.P.S.: “[...] saíram de lá com dinheiro e celulares
e iam para o ponto de táxi do Hospital Regional, mas no
caminho foram abordados e presos [...]” (f. 208).
P.H.S.: “[...] saíram de lá com destino ao ponto de
táxi próximo ao Hospital Regional, mas foram abordados
e presos no caminho [...]” (f. 209).
B.B.: “[...] de lá levaram dinheiro e celulares; iam
para o ponto de táxi do Hospital Regional, mas foram
abordados no caminho [...]” (f. 210).
W.R.: “[...] levaram dinheiro e celulares e iam para o
ponto de táxi do Hospital Regional, mas foram abordados
e presos [...]” (f. 211).
As declarações prestadas pelos acusados espancam
qualquer dúvida acerca da consumação do roubo, na
medida em que afirmaram terem saído do local na posse
do dinheiro e dos celulares roubados, vindo a ser presos
adiante, quando se dirigiam a um ponto de táxi próximo
ao Hospital Regional, o que comprova que eles tinham
a posse desvigiada dos bens, passando a tê-los a sua
disposição, ainda que por breve período de tempo.
De acordo com a testemunha, M.V.A.J., policial que
participou da prisão dos acusados, somente após abordagem de uma das vítimas é que saiu à procura dos
acusados, consoante depoimento prestado na fase judicial, às f. 206:
[...] passava com a viatura e foi parado por uma das vítimas,
que narrou terem 04 rapazes entrado no estabelecimento e,
usando armas, anunciaram o assalto e levaram dinheiro do
estabelecimento e os celulares de 04 funcionários; foi indicado terem os rapazes seguido pela Rua Osvaldo Cruz em
direção ao Hospital Regional; então, seguiu o rumo indicado
e avistou 04 rapazes caminhando juntos na calçada, tendo
eles imediatamente se dispersado ao perceberem a viatura
[...] (f. 206).

Corroborando com o testemunho acima transcrito, têm-se as declarações prestadas pelas testemunhas,
M.T.S.J. e H.S.R. A saber:
M.T.S.J.: “[...] a depoente pegou seu aparelho
celular e ligou para a Polícia Militar e narrou o ocorrido; que pouco tempo depois a Polícia Militar pediu a
depoente que reconhecesse os indivíduos presos [...]”
(f. 04).
H.S.R.: “[...] estima ter passado no máximo 05
minutos da notícia do fato à abordagem [...]” (f. 205).
Os testemunhos comprovam que os acusados, após
cessada a grave ameaça, efetivamente, tiveram, por breve
período de tempo, a posse desvigiada da res furtiva, o que
resta suficiente para a consumação do delito de roubo,
haja vista a desnecessidade de ser essa posse tranquila.
Nessa esteira, a jurisprudência:
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Ato contínuo, A.F.P.S., P.H.S., B.B.O.S. e W.R. apoderaram-se
do numerário existente no caixa, bem como dos aparelhos celulares das vítimas, evadiram-se do local dizendo às
vítimas: ‘não vem ninguém atrás não, que a gente vai atirar’.
A Polícia Militar foi acionada e, com as informações das
características dos autores, iniciou um rastreamento, localizando A.F.P.S., P.H.S., B.B.O.S. e W.R. na posse dos bens
subtraídos, sendo eles prontamente reconhecidos pela vítima.
A autoria delitiva restou sobejamente demonstrada nas declarações das vítimas e das testemunhas, todas ouvidas em
sede administrativa.
Por sua vez, a materialidade do delito está estampada no
APFD de f. 02/10, no boletim de ocorrência de f. 15/22,
no auto de apreensão de f. 34, nos termos de restituição de
f. 35/38 e laudo pericial de determinação de eficiência de
arma de fogo e munição de f. 41 (f. 01d/04d).

Penal e processo penal. Agravo regimental no agravo em
recurso especial. Ofensa ao art. 14, II, do CP. Aplicação
da causa de diminuição pela tentativa. Posse mansa e pacífica da res furtiva. Desnecessidade. Acórdão em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.
Violação ao art. 5º, LIV, da CF. Matéria constitucional. Não
cabimento. Agravo regimental a que se nega provimento.
1. ‘A jurisprudência da Terceira Seção deste STJ é firme no
sentido de que se considera consumado o crime de roubo
com a simples posse, ainda que breve, do bem subtraído, não
sendo necessário que a mesma se dê de forma mansa e pacífica, bastando que cessem a clandestinidade e a violência.’
(AgRg no HC 224.346/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe de 27.11.2013). [...] 3.. Agravo regimental a que
se nega provimento. (AgRg no AREsp 394.973/MG, Rel.ª
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 19.08.2014, DJe de 29.08.2014.)
Apelação criminal. Crimes de roubo. Desclassificação para
a forma tentada. Inviabilidade. Roubo consumado. Condenação mantida. Isenção de custas. Juízo da execução. O delito do art. 157 do Código Penal consuma-se com a
simples inversão da posse, ou seja, quando o agente retira
a coisa da esfera de vigilância da vítima, mediante violência
ou grave ameaça, e passa a tê-la à sua disposição, ainda
que brevemente. [...]. Recurso a que se nega provimento.
(TJMG - Apelação Criminal nº 1.0024.12.054598-3/001,
Rel. Des. Silas Vieira, 1ª Câmara Criminal, julgamento em
27.11.2012, publicação da súmula em 19.12.2012.)
[...] II - A consumação 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, 1ª Câmara Criminal,
julgamento em 25.02.2014, publicação da súmula em
07.03.2014.)

Isso posto, o roubo restou consumado, tendo o iter
criminis sido percorrido em sua totalidade, visto que os
acusados, mediante violência ou grave ameaça, retiraram
a res furtiva da esfera de vigilância das vítimas, passando
a tê-la a sua disposição, ainda que brevemente, sendo
irrelevante que essa posse tenha sido mansa e pacífica.
Assim, reformo a sentença de primeiro grau para
condenar os acusados pelo roubo consumado (art. 157,
§ 2º, incisos I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal).
Quanto à dosimetria da pena, ressalto que, na
primeira fase, há que ser mantida a análise das circunstâncias judiciais, bem como o quantum de exasperação
da pena privativa de liberdade, esta proporcional e
razoável, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais negativas.
Entretanto, a pena pecuniária deve ser reduzida, o
que faço de ofício, haja vista que o aumento do número
de dias-multa deve ser proporcional ao quantum da pena
privativa de liberdade, o que não se verificou na espécie.
A quantidade de dias-multa não pode ser fixada ao
livre arbítrio do julgador, devendo ser condizente com os
parâmetros determinados pelo legislador, levando-se em
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conta a quantidade mínima (10 dias-multa), nos termos
do art. 49 do Código Penal.
Na segunda fase, nenhum reparo a fazer, devendo
ser mantido o reconhecimento e aplicação das atenuantes
da menoridade e confissão espontânea em relação aos
acusados A., P. e B. e apenas esta última em relação ao
acusado W.
Na terceira fase, há que se fazer pequeno reparo
na fração de aumento eleita em razão da incidência das
majorantes, o que faço de ofício. Senão vejamos.
Com efeito, cumpre ressaltar que a presença de
mais de uma causa de aumento de pena no crime de
roubo não é razão obrigatória de majoração da sanção
em patamar acima do mínimo previsto, a menos que o
julgador, levando em conta as particularidades do caso
concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade do aumento, o que não foi verificado in casu.
Conforme se extrai da sentença primeva, o Magistrado exasperou a pena em 1/2 (metade) em razão da
presença de uma majorante (concurso de pessoas), já
que utilizou a outra (uso de arma) para desvalorar as
circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria
da pena. Tal fração de aumento, contudo, foi eleita sem
qualquer fundamentação, o que impõe sua redução.
Senão vejamos.
A exasperação em razão da presença de mais de
uma majorante requer fundamentação concreta, apta
a justificar maior incremento no quantum de aumento,
sendo, pois, insuficiente a simples menção ao número de
causas de aumento presentes. Tal entendimento foi, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula nº 443. O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação
a mera indicação do número de majorantes.

Nessa esteira, vale colacionar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:
Recurso especial. Penal. Roubo majorado. Absolvição.
Crime impossível. Não configuração. Impropriedade relativa do objeto. Crime complexo. Inexistência de dinheiro com
a vítima. Irrelevância. Dosimetria. Majorantes. Quantum de
acréscimo. Súmula nº 443 desta Corte. Ilegalidade manifesta. Tentativa. Fração de redução. Iter criminis percorrido. Acórdão recorrido. Fundamentação concreta. Inexistência. Regime inicial fechado. Motivação. Ausência. Recurso
parcialmente provido. [...] 3. Em se tratando de roubo com
a presença de mais de uma causa de aumento, o acréscimo
requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo,
não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes presentes para o aumento da fração. Súmula nº 443
desta Corte. Ilegalidade flagrante. [...]. (REsp 1340747/RJ,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 13.05.2014, DJe de 21.05.2014.) Grifos.

Dessarte, o julgador não fica adstrito à quantidade de majorantes para aplicar a fração de aumento da
reprimenda e pode, inclusive, ainda que diante da existência de apenas uma majorante, elevar a pena acima do
mínimo (1/3), desde que o faça de forma fundamentada.
In casu, verifica-se que a eleição da fração de
aumento se deu sem qualquer fundamentação concreta.
Além disso, tendo o Magistrado de primeiro grau utilizado
uma das causas de aumento (emprego de arma) para
desvalorar as circunstâncias do crime na primeira fase,
restando apenas uma majorante (concurso de pessoas)
para ser considerada na terceira fase, o quantum de
aumento não pode se afastar do mínimo.
Isto posto, de ofício, reduzo a fração de aumento
referente à majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do
Código Penal, para o mínimo de um terço (1/3).
Por fim, no caso dos autos, restou caracterizado o
concurso formal de crimes, pois os acusados, armados,
cometeram o delito de roubo, mediante uma única ação,
contra um número considerável de vítimas, atingindo,
pois, patrimônios diversos.
No que se refere ao quantum de aumento decorrente do concurso formal próprio de crimes, em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário
sobre a matéria, a fração a ser empregada deve guardar
relação com o número de infrações cometidas.
Assim, o art. 70, caput, do Código Penal, fixa
o critério de elevação de pena pelo concurso formal,
variável de um sexto até metade da pena, devendo a
fração de aumento variar de acordo com a quantidade
de resultados.
A doutrina e a jurisprudência pacificaram os
seguintes parâmetros para a eleição da fração de
aumento em razão do concurso formal de crimes: a) dois
crimes, acréscimo de 1/6; b) três delitos, acréscimo de
1/5; c) quatro crimes, acréscimo de 1/4; d) cinco delitos,
acréscimo de 1/3; e) seis crimes, acréscimo de metade;
e f) sete delitos ou mais, acréscimo de 2/3. Confira-se:
Penal. Habeas corpus. Art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70 do
Código Penal. [...] Acréscimo pelo concurso formal. Número
de crimes. Critério objetivo não observado. (5) Não conhecimento. Ordem de ofício. [...] 4. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, o aumento decorrente do concurso formal deve
se dar de acordo com o número de infrações, critério não
observado pelas instâncias de origem. Na espécie, a pena foi
exasperada em 1/3 (um terço) pelo concurso formal, todavia
o acréscimo correspondente ao número de três infrações é
a fração de 1/5 (um quinto). 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do
paciente para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias

de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, mantidos os demais
termos da sentença e do acórdão (HC 294.143/SP, Rel.ª
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 16.09.2014, DJe de 29.09.2014). Grifos.
Penal. Habeas corpus. Roubo duplamente circunstanciado.
Pena-base acima do mínimo legal. Maus antecedentes.
Fundamentação idônea. Participação de menor importância. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Concurso formal. Quantum de aumento. Três infrações. Percentual de 1/5 (um quinto). Precedentes desta Corte.
Constrangimento ilegal configurado. [...] 6. ‘O percentual de
aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do
CP) deve ser aferido em razão do número de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP [...]’ (HC 136.568/DF, Rel.
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 13.10.2009). 7.
Na hipótese em exame, verificada a prática de roubo contra
três vítimas, em concurso formal, a pena deve ser aumentada
na fração de 1/5. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, apenas para reduzir o percentual a título
de concurso formal para 1/5, devendo o Juízo da Vara de
Execuções redimensionar a pena imposta aos pacientes. (HC
227.874/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma,
julgado em 25.11.2014, DJe de 03.12.2014). Grifos.

In casu, o Magistrado de primeiro grau, em razão
do concurso formal de crimes, aumentou a pena em
metade (1/2). Entretanto, considerando que foi 5 (cinco) o
número de vítimas, C.M.; Z.V.G.; M.J.C.; V.A.M. e J.S.E.,
de acordo com o entendimento pacificado, a sanção
deve ser elevada em 1/3 (um terço)
Assim, também de ofício, reduzo a fração de
aumento relativa ao concurso formal de crimes, fixando-a
em 1/3 (um terço).
Feitas essas considerações, passo à reestruturação
das penas dos acusados:
Inicialmente, vale registrar que a fixação das penas
de cada um dos acusados, em relação a cada uma das
vítimas, foi feita de forma idêntica, razão pela qual utilizarei apenas uma como parâmetro, que se aplicará
a todas.
P.H.S.
Na primeira fase, mantenho a análise feita pelo
Magistrado, bem como a pena-base, esta fixada de forma
idêntica em relação a cada uma das vítimas, no mesmo
patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Entretanto, a pena de multa deve ser reduzida,
o que faço de ofício, haja vista que não obedeceu à
proporção de aumento da pena corporal e foi fixada
em 54 dias-multa. Assim, seguindo o mesmo critério da
pena privativa de liberdade, deve ser fixada em 10 (dez)
dias-multa.
Assim, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 11
dias-multa, restando a pena-base, fixada de forma idêntica em relação a cada uma das vítimas, em 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, mantida a redução operada pelo
Magistrado de 06 meses, 03 em razão da atenuante da
menoridade relativa e 03 em virtude da confissão esponJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015 |
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[...] Para se chegar à fração a ser utilizada em razão de causas
de aumento, deve se analisar as circunstâncias que envolveram o delito, não havendo uma tabela com frações predeterminadas. [...]. (Apelação Criminal 1.0016.11.0107204/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal,
julgamento em 30.04.2013, publicação da súmula em
13.05.2013). Grifos.

tânea, restando a pena provisória em 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, em decorrência da majorante do
concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço),
restando a pena de cada um dos crimes em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal.
Em razão do concurso formal, considerando que foi
05 (cinco) o número de vítimas, a sanção deve ser elevada
em 1/3 (um terço), aumento que aplico à pena de um dos
crimes, já que idênticas, tornando a reprimenda definitiva
em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal.
Tendo em vista o quantum da reprimenda, fixo o
regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do
Código Penal.
B.B.O.S.
Na primeira fase, mantenho a análise feita pelo
Magistrado, bem como a pena-base, esta fixada de forma
idêntica em relação a cada uma das vítimas, no mesmo
patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Entretanto, a pena de multa deve ser reduzida,
o que faço de ofício, haja vista que não obedeceu à
proporção de aumento da pena corporal e foi fixada
em 54 dias-multa. Assim, seguindo o mesmo critério da
pena privativa de liberdade, deve ser fixada em 10 (dez)
dias-multa.
Assim, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 11
dias-multa, restando a pena-base, fixada de forma idêntica em relação a cada uma das vítimas, em 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, mantida a redução operada pelo
Magistrado de 06 meses, 03 em razão da atenuante da
menoridade relativa e 03 em virtude da confissão espontânea, restando a pena provisória em 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, em decorrência da majorante do
concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço),
restando a pena de cada um dos crimes em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal.
Em razão do concurso formal, considerando que foi
5 (cinco) o número de vítimas, a sanção deve ser elevada
em 1/3 (um terço), aumento que aplico à pena de um dos
crimes, já que idênticas, tornando a reprimenda definitiva
em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal.
Tendo em vista o quantum da reprimenda, fixo o
regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do
Código Penal.
W.R.
Na primeira fase, mantenho a análise feita pelo
Magistrado, bem como a pena-base, esta fixada de forma
idêntica em relação a cada uma das vítimas, no mesmo
patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
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Entretanto, a pena de multa deve ser reduzida,
o que faço de ofício, haja vista que não obedeceu à
proporção de aumento da pena corporal e foi fixada
em 54 dias-multa. Assim, seguindo o mesmo critério da
pena privativa de liberdade, deve ser fixada em 10 (dez)
dias-multa.
Assim, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 11
dias-multa, restando a pena-base fixada de forma idêntica em relação a cada uma das vítimas em 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, mantida a redução operada pelo
Magistrado de 03 em razão da atenuante da confissão
espontânea, restando a pena provisória em 04 (quatro)
anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, em decorrência da majorante do
concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço),
restando a pena de cada um dos crimes em 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
no mínimo legal.
Em razão do concurso formal, considerando que foi
5 (cinco) o número de vítimas, a sanção deve ser elevada
em 1/3 (um terço), aumento que aplico à pena de um
dos crimes, já que idênticas, tornando a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal.
Tendo em vista o quantum da reprimenda, fixo o
regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do
Código Penal.
Em relação ao acusado A.F.P.S., estendo os efeitos
da decisão.
Provido o recurso ministerial para condenar os
acusados pelo roubo consumado, necessária a extensão
dos efeitos quanto às alterações operadas de ofício nesta
instância recursal aplicadas aos córreus, todas de caráter
objetivo, quais sejam a redução da pena pecuniária e das
frações de aumento referentes à majorante do concurso
de pessoas e ao concurso formal de crimes, fixadas em
1/3 (um terço).
Assim, não havendo razões para adotar tratamento diferenciado, a extensão dos efeitos ao corréu A.,
por se encontrar na mesma situação fático-processual
dos apelados P.H., B. e W., é medida que se impõe, nos
termos do art. 580 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
Habeas corpus. Pedido de extensão. Concurso de agentes.
Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição prevista
no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Afastamento pela
Corte estadual. Falta de requisitos subjetivos. Conclusão
pela ocorrência de dedicação a atividade criminosa. Negativa injustificada. Constrangimento ilegal demonstrado.
Ordem concedida para a corré. Restabelecimento da minorante. Similitude fático-processual. Exegese do art. 580 do
CPP. Pleito de extensão deferido. [...] 4. Constatada a identidade fático-processual entre a situação da paciente beneficiada e a do corréu no que tange à exclusão da referida
minorante pela Corte Estadual e que a decisão concessiva
de habeas corpus, que determinou a incidência da benesse

dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete)
dias-multa, no mínimo legal; B.B.O.S.: 7 (sete) anos, 1
(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal, W.R.:
7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, no
mínimo legal e A.F.P.: 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete)
dias-multa, no mínimo legal.
Sem custas, ante o resultado do julgamento.

Feitas essas considerações, passo a redimensionar
a pena de A.F.P.
Na primeira fase, mantenho a análise feita pelo
Magistrado, bem como a pena-base, esta fixada de forma
idêntica em relação a cada uma das vítimas, no mesmo
patamar de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Entretanto, a pena de multa deve ser reduzida,
o que faço de ofício, haja vista que não obedeceu à
proporção de aumento da pena corporal e foi fixada
em 54 dias-multa. Assim, seguindo o mesmo critério da
pena privativa de liberdade, deve ser fixada em 10 (dez)
dias-multa.
Assim, de ofício, reduzo a pena pecuniária para 11
dias-multa, restando a pena-base fixada de forma idêntica em relação a cada uma das vítimas em 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, mantida a redução operada pelo
Magistrado de 06 meses, 03 em razão da atenuante da
menoridade relativa e 03 em virtude da confissão espontânea, restando a pena provisória em 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira fase, em decorrência da majorante do
concurso de pessoas, aumento a pena em 1/3 (um terço),
restando a pena de cada um dos crimes em 5 (cinco) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal.
Em razão do concurso formal, considerando que foi
05 (cinco) o número de vítimas, a sanção deve ser elevada
em 1/3 (um terço), aumento que aplico à pena de um dos
crimes, já que idênticas, tornando a reprimenda definitiva
em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal.
Tendo em vista o quantum da reprimenda, fixo o
regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do
Código Penal.
Isso posto, dou provimento ao recurso ministerial,
condenando os acusados pelo crime de roubo duplamente
majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal)
e, de ofício, reduzo a pena pecuniária e as frações de
aumento referentes à majorante do concurso de pessoas
e ao concurso formal de crimes, fixando-as em 1/3 (um
terço), estendendo os efeitos da decisão ao acusado
A.F.P., restando as sanções dos acusados nos seguintes
patamares: P.H.S.: 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez)

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES SILAS RODRIGUES VIEIRA e ALBERTO
DEODATO NETO.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL E, DE OFÍCIO, REDUZIRAM A PENA PECUNIÁRIA E AS FRAÇÕES DE AUMENTO REFERENTES
À MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E AO
CONCURSO FORMAL DE CRIMES E ESTENDERAM OS
EFEITOS DA DECISÃO AO CORRÉU.

...

Latrocínio - Condenação - Art. 157, § 3º, I e II,
do CP - Aplicação do art. 29, § 2º, do CP - Crime
menos grave - Mentor do crime - Impossibilidade
Ementa: Embargos infringentes. Latrocínio. Pleito de reconhecimento da participação em crime menos grave. Art.
29, § 2º, segunda parte, do CP. Impossibilidade. Réu que
se afigurou como o mentor do crime. Embargos conhecidos e rejeitados.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº
1.0324.12.005379-2/002 - Comarca de Itajubá Embargante: A.S.S. - Embargado: Ministério Público
do Estado de Minas Gerais - Interessado: J.P.P., P.O.S. Relatora: DES.ª LUZIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO
BARBOSA LIMA (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES, VENCIDO O
DES. 2º VOGAL.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Luziene
Medeiros do Nascimento Barbosa Lima (Juíza de Direito
convocada) - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª LUZIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO
BARBOSA LIMA (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA) Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015 |
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pleiteada redimensionando a reprimenda definitivamente
aplicada, não se encontra fundada em motivos de caráter
pessoal, aplica-se o disposto no art. 580 do CPP. 5. Pedido
deferido, para estender ao requerente os efeitos do julgado
no presente habeas corpus, concedendo-se a ordem em seu
favor para aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
no patamar de 1/4 (um quarto), restando a sanção do requerente definitiva em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,
mantidos, no mais, a sentença e o aresto combatidos. (PExt
no HC 253.732/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 22.10.2013, DJe de 06.11.2013). Grifos.

Trata-se de embargos infringentes interpostos pela defesa
de A.S.S., em face do acórdão de f. 434/453, que, por
maioria de votos, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público, para condená-lo nas iras
do art. 157, § 3º, do CP, restando vencido parcialmente o
Desembargador Relator Jaubert Carneiro Jaques.
Postula o embargante a prevalência do voto minoritário, que negava provimento ao recurso ministerial e
reduzia a reprimenda do acusado A.S.S. (f. 461/469).
A Procuradoria-Geral de Justiça posicionou-se pelo
não provimento dos embargos (f. 472).
É o breve relatório.
Conheço dos embargos, presentes os pressupostos
condicionantes de sua admissibilidade.
Pede o embargante a prevalência do voto minoritário que determinava a manutenção da sentença prolatada em primeira instância, no tocante à aplicação do
disposto no art. 29, § 2º, última figura, condenando o
embargante nas iras do art. 157, § 2º, I e II, do CP.
Restringindo o exame, como exige o art. 609, parágrafo único, parte final, do Código de Processo Penal, à
matéria objeto da divergência, qual seja a condenação
do acusado pelo delito de latrocínio ou roubo majorado,
observo que os embargos não merecem provimento.
Vislumbro que os elementos coligidos nos autos
estão perfeitamente aptos a ensejar um decreto condenatório com relação ao crime constante do art. 157, § 3º,
do Código Penal.
O Juiz sentenciante entendeu restar caracterizada,
no caso em análise, a segunda figura do art. 29, § 2º do
CP. Vejamos:
[...] Consta dos autos, por incrível que pareça, que o próprio
pai do menor G., o acusado A.S., foi ao encontro do filho
para planejamento e execução do assalto, dirigindo os dois
ao bairro Novo Horizonte, onde encontraram com o outro
acusado P. e posteriormente com J.P., sendo que este último
possuía arma de fogo (revólver) e se dispôs a participar da
empreitada. [...] os acusados A.S. e J.P., tinha (sic) deliberado
sobre o assalto, estavam em um veículo próximo do local,
porém ausentes diretos da cena do crime, não existindo nada
nos autos que apontasse alguma deliberação ou mesmo
contribuição direta para o evento morte, mas deveriam ter a
previsibilidade do resultado morte, pois sabiam que o corréu
P. estava armado e assim devem responder pela figura do
art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 29, § 2º, última
figura, todos do Código Penal. É a aplicação da ‘cooperação
dolosamente distinta’ entre os acusados. [...] (f. 307/325).

Destaco, neste ponto, que, a despeito do compreendido pelo Magistrado de primeiro grau e em face do
robusto conjunto probatório acostado aos autos, observo
que o acusado A. participou e tinha plena autonomia da
ação delituosa, afigurando-se como mentor do crime,
tendo, sobretudo, combinado com os demais corréus,
momentos antes, como se daria a empreitada delitiva,
sendo sabedor, ainda, da circunstância de que um deles
estaria armado.
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Ora, tratando-se do mentor do crime, inviável
a incidência da figura de que trata o art. 29, § 2º, do
Código Penal, ou seja, não deve ser aventada a participação em crime menos grave. É da jurisprudência:
Em tema de latrocínio não se de deve reconhecer a cooperação dolosamente distinta, agasalhada pelo art. 29, § 2º,
do CP, se todos os envolvidos na empreitada criminosa dela
participaram ativamente, ainda que não tenham executado
materialmente o homicídio, pois evidentemente assumiram o
risco da produção do resultado mais grave (TJMG - Processo
nº 1.0024.01.599211-8/001 - Rel. Des. Reynaldo Ximenes
Carneiro - data do julgamento: 22.04.2004).

Nesse contexto, entendo que não lhe assiste razão,
devendo permanecer sua incursão no crime de latrocínio.
Na tentativa de livrar-se da acusação mais gravosa, a
defesa do acusado tenta imputar a prática dos atos de
violência que ceifaram a vida da vítima ao corréu, já que
o embargante não teria entrado na joalheria.
Nesse tópico, vislumbro que quem se associa a
outro para assaltar, participando ativamente do desenrolar dos fatos, como ocorreu no caso dos autos em
relação ao embargante, que inclusive chamou seu filho
menor para participar do evento delituoso, ainda que não
tenha efetuado disparos contra a vítima, ou mesmo adentrado no local, ficando do lado de fora para dar fuga
aos comeliantes, assume o risco, pelo concurso, de ser
acusado de roubo ou latrocínio, pouco importando de
quem tenha efetivamente partido o disparo que ceifou a
vida da vítima. Sem funções e tarefas distintas, o resultado deve ser debitado a cada um dos envolvidos, pois
estavam vinculados entre si e em união de desígnios para
o mesmo desiderato criminoso.
Portanto, não há que se falar em participação
em crime menos grave ou de menor importância,
pois a atuação dos apelantes foi determinante para a
consecução do resultado penalmente relevante. Certamente, sem o veículo para proporcionar a fuga ao autor
dos disparos, bem como para conduzir os indivíduos até
o local do delito, os autores nem sequer teriam iniciado
os atos de execução. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial:
Latrocínio. Agente que se associa a comparsa para a prática
de roubo, resultando a violência em morte da vítima. Coautoria caracterizada, ainda que não tenha sido o autor do
disparo fatal ou sua participação, na execução do delito,
tenha sido de menor importância (Ac. unân. 1ª Câmara do
TJSP de 09.03.1998, na Ap. Crim. 236839-3/6, Rel. Des.
Andrade Cavalcanti; RT 753/595).
Latrocínio. Concurso de pessoas. Alegação de participação
de menor importância. Inadmissibilidade. Aquele que participa de roubo, assume o risco do evento morte. Inexistência
de dolo direto, mas de dolo eventual. Inocorrência de qualquer razão para se diminuir a reprimenda. Evento morte que
não se pode considerar como simples acidente (Ac. unân. 1ª
Câm. do TJSP de 06.03.95, na Ap. Crim. 176.350-3/8, Rel.
Des. Fortes Barbosa; RT 721/412).

Estando o agente no cenário do latrocínio, a ela adere conscientemente, pouco importando se a morte da vítima foi
causada por um dos comparsas, pois havia previsibilidade do
resultado em virtude da utilização de arma de fogo na prática
do delito (TJSP - RT 776/576).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça, conheço dos embargos
infringentes e nego-lhe provimento, nos termos supradelineados.
Custas, na forma da lei.
DES. RUBENS GABRIEL SOARES - De acordo com
a Relatora.
DES. FURTADO DE MENDONÇA - De acordo com
a Relatora.
DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Acolho os
embargos infringentes, mantendo o mesmo entendimento
sustentado por mim no voto de apelação.
DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - De acordo
com a Relatora.
Súmula - REJEITARAM OS EMBARGOS INFRINGENTES, VENCIDO O DES. 2º VOGAL.

...

Incêndio - Embriaguez voluntária - Imputabilidade Crime de perigo comum - Desclassificação
do crime - Dano qualificado
Ementa: Apelação criminal. Crime de incêndio. Absolvição. Embriaguez voluntária. Impossibilidade. Fragilidade da prova quanto à efetiva situação de perigo para
a vida, a incolumidade física ou o patrimônio de outrem.
Desclassificação para crime de dano. Possibilidade.
- A ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos
análogos não exclui a imputabilidade penal.
- O crime de incêndio é de perigo comum contra a incolumidade pública, logo, não basta, para que ele se configure, o simples atear fogo em alguma coisa, sendo necessário que o fogo ateado tenha, efetivamente, de modo
concreto, causado perigo à vida, à integridade física ou
ao patrimônio de número indeterminado de pessoas.

- Sendo frágil a prova, tanto a pericial quanto a testemunhal, quanto à efetiva situação de perigo comum para
a incolumidade pública, mas restando demonstrado que
o agente, dolosamente, por motivo egoístico, utilizando-se de substância inflamável, ateou fogo na residência
da vítima, danificando-a, conduta devidamente narrada
na denúncia, impõe-se a desclassificação do crime de
incêndio para o de dano qualificado.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0073.13.005412-2/001
- Comarca de Bocaiuva - Apelante: J.A.J.O. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima:
M.F.P. - 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 DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Maria Luíza
de Marilac - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - J.A.J.O., inconformado com a sentença (f. 119/129), que o condenou
à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, regime aberto,
e treze (13) dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do
crime do art. 250, § 1º, II, a, do Código Penal, interpôs,
através de defensor constituído, o presente recurso de
apelação, requerendo a absolvição por ausência de dolo
ou por atipicidade da conduta. Em caso de entendimento
diverso, requer a desclassificação do delito para incêndio
culposo (f. 131/135).
Contrarrazões do Ministério Público, pelo conhecimento e não provimento do recurso (f. 140/142). Nesse
sentido também se manifestou a d. Procuradoria-Geral de
Justiça (f. 148/155).
Quanto aos fatos, narra a denúncia que
[...] na noite de 15 de outubro de 2013, por volta das
19h40, [...] nesta cidade de Bocaiúva, o denunciado causou
incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de M.F.P.. Segundo se apurou,
o denunciado conviveu em união estável com A.P.S., filha da
vítima, por aproximadamente nove anos, tendo essa relação
gerado quatro filhos, todos ainda com tenra idade. Inconformado com o término do relacionamento e motivado por
um ciúme doentio, o denunciado passou a proferir seguidas
ameaças contra a integridade física da ex-companheira e do
seu núcleo familiar, vindo a consumar as promessas de mal
injusto e grave na data em questão. Naquela noite, sob o
pretexto de utilizar o banheiro, J.A., plenamente cônscio de
que lá residia a vítima e sua ex-amásia, adentrou as dependências da casa, onde se apossou de uma caixa de fósforos
e se pôs a atear fogo nos sofás, conseguindo incendiá-los,
tendo as chamas se alastrado pela habitação e danificado
suas telhas. E os prejuízos seriam maiores, só não atingindo
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Em sede de coautoria, quem de qualquer modo contribui
para o crime incide nas penas a este cominadas, de sorte que
no crime de latrocínio é irrelevante a circunstância de não ter
sido o autor do disparo fatal ou o grau de participação na
execução do delito (TJMT - RT 772/634).

a totalidade da residência porque o fogo foi contido a tempo
pela ofendida.

Denúncia recebida em 06.11.2013 (f. 62) e a
sentença publicada em 23.07.2014 (f. 130).
O processo transcorreu nos termos da sentença,
que ora adoto, tendo sido o apelante intimado por
mandado (f. 137).
Vistos e relatados, passo ao voto.
Conheço do recurso, pois previsto em lei, cabível,
adequado e presente o interesse recursal, bem como
foram obedecidas as formalidades devidas à sua admissibilidade e processamento.
Ao exame dos autos, verifico que não se implementou nenhum prazo prescricional. Também não
vislumbro qualquer nulidade que deva ser declarada, de
ofício, bem como não há preliminares a serem enfrentadas. Assim, passo ao exame do mérito.
A materialidade do fato está demonstrada pelo
laudo pericial (f. 73/76), em consonância com o auto de
prisão em flagrante (f. 02/05) e boletim de ocorrência
(f. 14/16).
Há também provas suficientes da autoria imputada
ao apelante.
É certo que, tanto na fase inquisitiva quanto em
juízo, o apelante negou ter provocado o incêndio,
alegando que tudo não passou de um acidente:
[...] ontem (15.10.2013), por volta de 11 horas, eu tava
no bar ingerindo bebida alcoólica na companhia de minha
ex-sogra; que juntos fizemos uso de pinga, cachaça e cerveja,
instante em que me deu vontade de usar o banheiro e fui a
casa onde moram minha ex-mulher e minha ex-sogra; que
essa casa é minha e deixei para meus filhos ali viverem; que,
chegando no imóvel, deitei no sofá que fica pelo lado de fora,
na área externa da casa e adormeci; que ocorre que deixei
o cigarro cair e ele acabou por queimar o sofá; que não é
verdade que três sofás tenham sido incendiados, somente este
no qual eu deitei é que se queimou e não foi de forma intencional, tudo aconteceu por um acidente; que eu acordei e
retornei ao bar, só que o cigarro ficou caído dentro do sofá;
que depois voltei para a casa de minha ex-sogra e ela passou
a me xingar, dizendo que eu havia queimado o sofá, daí
chamou a Polícia para mim [...] (Depol - f. 05).
[...] que não aceita como verdadeira a acusação que lhe é
feita na denúncia; que quem provocou o incêndio no local
foi o interrogando; que o interrogando estava bêbado, deitou
no sofá, cochilou e deixou cair o cigarro que fumava; que o
interrogando fumava um cigarro da marca Bil; que a polícia
não achou o maço de cigarro com o interrogando; que o
interrogando não ameaçou atear fogo no imóvel objeto da
denúncia; que não sabe porque a vítima e a ex-companheira
do interrogando disseram que o interrogando ameaçou
várias vezes de atear fogo no imóvel; que também não é
verdade que o interrogando tenha retornado para atear fogo
no imóvel pela segunda vez; que o interrogando admite ter
retornado ao imóvel após o incêndio, mas o fez tão somente
porque pretendia buscar o celular e o maço de cigarro que
havia esquecido na residência; que o interrogando admite
que trazia consigo um frasco de acetona para sua filha A.,
acolhida institucionalmente no abrigo desta cidade; que a
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filha do interrogando tem 12 anos de idade; que ninguém
viu o interrogando cochilar no sofá enquanto fumava; que
a vítima viu o interrogando fumar quando estavam ambos
juntos no bar; que antes do incêndio, o interrogando tomou
cerveja e pinga com a vítima e com G.; que o imóvel onde
ocorreu o incêndio era de propriedade da esposa do interrogando, a qual já faleceu; que a vítima passou a morar no
local porque o interrogando ‘deu o imóvel para ela morar’;
que o interrogando resolveu se mudar do local porque o filho
da vítima, W.P., estava ‘roubando’ o interrogando; que o interrogando aceitou bem o fim do relacionamento com A.P.; que
a vítima e sua filha nunca fizeram nada de errado com o interrogando; [...] que confirma o interrogatório prestado na fase
inquisitiva à f. 05; que o interrogando não viu o incêndio
começar, uma vez que acordou antes de o sofá pegar fogo;
que o interrogando saiu do imóvel sem olhar para o sofá
onde dormiu; [...] que o interrogando teve uma recaída ‘feia’
e ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos; que o interrogando, ao levantar do sofá, ainda estava embriagado [...]
(em juízo - f. 99/100).

Entrementes, a versão do apelante restou isolada
nos autos.
M.F.P., proprietária da casa atingida pelo fogo,
informou, em juízo (f. 92):
[...] que confirma a ocorrência do fato narrado na denúncia;
que a declarante não estava em casa quando o fato ocorreu:
que a declarante estava sentada à porta de um bar a poucos
metros de sua residência; que o acusado sentou perto de
onde estava a declarante, oportunidade em que deixou cair
de seu bolso um frasco de acetona; que a declarante estava
conversando com seu conhecido de prenome G. e lhe disse
que o acusado estava ‘com má intenção’, em virtude de ter
visto o frasco de acetona com o acusado, haja vista que o
denunciado havia dito anteriormente que atearia fogo na residência da declarante; que a declarante se apoderou do frasco
de acetona que o acusado trazia consigo; que o acusado se
levantou na sequência e foi para a casa da declarante; que a
declarante não viu o momento em que o acusado ingressou
na residência da declarante; que, em seguida, o acusado
voltou até onde estava a declarante e lhe disse que se precisasse dele, ele estaria no bar do P.; que a declarante achou
melhor ir para sua casa, uma vez que ficou com a impressão
de que o acusado iria atear fogo em sua residência; que, de
longe, viu o fogo em seu imóvel; que, na época do incêndio,
a filha da declarante residia com o acusado; que a filha da
declarante ficava uns dias na casa do acusado e outros na
casa da declarante; que o acusado só visitava a casa da
declarante quando eslava bêbado e queria importuná-la:
que confirma as declarações prestadas na fase inquisitiva à
f. 23-v.; que foram incendiados dois sofás, a parede, porta
e telhado; que as casas no quarteirão onde reside a declarante, ficam todas muito próximas umas das outras, de modo
que, se o incêndio não tivesse sido contido rapidamente, teria
alastrado para as casas vizinhas; que a declarante tem medo
de o acusado ser solto e lhe causar mal, uma vez que [...]
prometeu matar uma mulher quando for solto: que a declarante imagina que a mulher referida pelo acusado é a própria
declarante; [...] que o acusado estava ‘bem bêbado’ quando
ateou fogo na residência da declarante; que o acusado tem
o costume de beber e deitar no sofá da casa da declarante;
[...] que o acusado disse que o incêndio foi provocado por
um cigarro que ele fumava e caiu no sofá, mas a declarante
não acreditou na versão do acusado, porque tudo aconteceu muito rápido, isto é, no máximo em três minutos entre o

A.P.S., sob o crivo do contraditório (f. 94), confirmou
que J.A. já tinha ameaçado de incendiar a casa:
[...] que confirma a ocorrência do fato narrado na denúncia;
que a informante não presenciou o momento em que o
acusado ateou fogo na residência de sua genitora; que, ao
chegar à residência de sua mãe, encontrou um sofá meio
queimado, assim como o telhado e a parede; que, segundo
a vítima e G., o acusado ateou fogo com gasolina, uma vez
que a vítima se apoderou de um frasco de acetona que ele
trazia consigo; que, na data do fato narrado na denúncia, a
informante estava separada do acusado; que a informante já
ouviu o acusado ameaçar atear fogo em sua residência; que
o acusado não se conformou com o fim do relacionamento;
que confirma as informações prestadas na fase inquisitiva às
f. 33/33-v.; [...] que a casa incendiada é de propriedade da
genitora da informante e do acusado, os quais receberam
o imóvel a titulo de herança; que a parte do imóvel incendiada é de propriedade do acusado; que, no dia dos fatos, o
acusado estava bêbado; que o acusado ameaçava atear fogo
no imóvel em questão havia dois dias; que o acusado costumava ingerir bebida alcoólica e ir para o móvel em questão
[...] - (grifei).

O policial militar J.A.S. declarou, em juízo (f. 96):
[...] que o depoente atendeu a ocorrência que deu ensejo
à instauração da presente ação penal e percebeu a existência de dois sofás queimados (um inteiro e outro parcialmente queimado), parte da estrutura de madeira do telhado,
vidros da porta quebrados e paredes chamuscadas; que o
acusado foi abordado no local do incêndio, deitado com uma
caixa de fósforo no bolso; que o acusado havia ateado fogo,
e saiu do local, oportunidade em que o incêndio foi contido
por terceiros; que o acusado, diante disso, retornou ao local;
que as pessoas comentaram com o depoente que o acusado
estava jogando palitos de fósforos no outro sofá para tentar
incendiar novamente a residência; que o acusado foi encontrado pelo depoente dormindo no sofá parcialmente incendiado; que confirma o teor histórico do boletim de ocorrência de f. 15-v.; que confirma o depoimento prestado na
fase inquisitiva à f. 02; [...] que o depoente não se recorda de
ter sido acionado para atender outra ocorrência envolvendo
o acusado; que desconhece o envolvimento do acusado com
outro fato de caráter criminoso [...] - (grifei).

O laudo pericial de f. 73/76 atesta os danos
causados no imóvel, indicando o local do incêndio e a
direção da propagação das chamas.
Diante do conjunto probatório, tenho que não há
que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo.
Ao contrário do que alega a i. defesa, tenho que as
provas coligidas aos autos são suficientes para demonstrar que J.A. provocou o fogo que atingiu a residência
de M.F., pois sua versão de que tudo não passou de um
acidente restou isolada nos autos.
Conforme visto linhas acima, M.F. viu J.A. portando
um vidro de acetona, o qual deixou cair, tendo aquela
tomado posse do objeto, justamente por já desconfiar da

intenção do apelante, que, em outras oportunidades, já
tinha ameaçado atear fogo na casa.
É certo que o apelante alegou que a acetona seria
para sua filha, entretanto, tal fato não restou comprovado
nos autos. Além de não comprovada, tal justificativa é
frágil, uma vez que sua filha não residia naquela casa,
constando do interrogatório que ela estava “acolhida
institucionalmente no abrigo desta cidade” (f. 99).
Além disso, M.F. esclareceu que “[...] tudo aconteceu muito rápido, isto é, no máximo em três minutos
entre o momento em que o acusado passou pela declarante, rumou à sua casa e quando dela retornou e passou
por [onde] estava sentada a declarante” (f. 92).
Como se não bastasse, também nos chama
atenção o fato de que, conforme auto de apreensão de
f. 17, somente foi apreendido em poder do apelante uma
caixa de fósforos. Aliás, o próprio apelante afirmou em
seu interrogatório que “[...] a polícia não achou o maço
de cigarros com o interrogando” (f. 99).
Assim, diversamente do que sustenta a douta
defesa, não há que se falar em absolvição por ausência
de dolo ou reconhecimento da forma culposa, visto que,
repita-se, a prova dos autos é suficiente para comprovar
que J.A. ateou propositalmente fogo na residência de
M.F.P.
Alega também o i. defensor que “a embriaguez é
a perda total ou parcial da capacidade de autodeterminação em razão do uso de droga lícita ou ilícita” (f. 133),
razão pela qual passo a analisar a tese de inimputabilidade penal.
Dispõe o art. 28, § 1º, do Código Penal, que:
É isento de pena o agente que, por embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo
da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o
caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.

Dessa forma, somente a embriaguez completa,
proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta de
pena o agente, e esta não é a hipótese dos autos.
Sem prova, a cargo do apelante, de que o uso de
álcool resultou de condições fisiológicas até então dele
desconhecidas, não se torna viável a isenção de pena
nos moldes do art. 28, § 1º, do Código Penal. Afinal de
contas, a lei não socorre aquele que, de forma voluntária
ou culposa, faz uso de bebida alcoólica e sai por aí praticando condutas ilícitas.
Assim, não há que se falar em inimputabilidade
e, por conseguinte, em isenção de pena, nos termos do
art. 28, § 1º, do Código Penal, e tampouco em semi-imputabilidade penal.
Por outro lado, tenho que razão assiste à i. defesa
ao afirmar que não estão presentes os elementos essenciais do crime de incêndio (f. 134).
É que, para caracterizar a conduta descrita no
art. 250 do Código Penal, é imprescindível demonstrar
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momento em que o acusado passou pela declarante rumo à
sua casa e quando dela retornou e passou por [onde] estava
sentada a declarante [...] - (grifei).

que o agente agiu com o chamado “dolo de perigo”,
consistente na “vontade de gerar um risco não tolerado
a terceiros” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal
comentado. 10. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010).
Assim, tratando-se de crime contra a incolumidade pública, para a tipicidade do delito de incêndio,
não basta a mera comprovação da existência de perigo
com a potencialidade de propagação do fogo. Deve-se
demonstrar de forma inequívoca que o réu agiu com
dolo (vontade e consciência) de provocar perigo para um
número indeterminado de pessoas ou patrimônios. Em
outras palavras, a efetiva exposição a risco de dano não
é suficiente para a caracterização do tipo penal descrito
no art. 250, devendo também ser comprovada a vontade
consciente do agente referente à causação de incêndio,
que acarreta perigo comum.
O elemento subjetivo do injusto penal em análise
não é, portanto, somente a vontade livre e consciente de
atear fogo, mas sim a vontade de, com tal ato, criar uma
situação de perigo comum e concreto para a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas.
No caso sob exame, o acervo probatório e as
circunstâncias envolvendo o fato não oferecem sólidos
elementos para caracterização do elemento subjetivo do
tipo penal reconhecido na sentença, isto é, que o apelante
agiu com dolo de perigo, consistente na consciência de
que o incêndio poderia atingir coisas outras ou pessoas
não individuadas, que não o imóvel da vítima.
A meu aviso, a demonstrar que o apelante não
queria criar situação de risco para a vida e a integridade
física da vítima é o fato de que ele se aproveitou de que a
residência estava vazia para atear fogo no imóvel.
Além disso, o laudo pericial (f. 73/76) também não
atesta que o incêndio poderia atingir coisas outras ou
pessoas não individuadas, que não o imóvel da vítima.
Não se olvida que a vítima informou que “[...] as
casas no quarteirão onde reside a declarante ficam muito
próximas umas das outras, de modo que, se o incêndio
não tivesse sido contido rapidamente, teria alastrado
paras casas vizinhas” (f. 92). Entretanto, a meu sentir, o
relato da vítima não é suficiente para embasar a condenação do apelante, porque se trata de mera presunção,
não comprovada pela prova pericial.
Repita-se: o laudo de f. 73/76 não traz qualquer
indicação de que o fogo poderia ter atingido outras residências e, com isso, provocado perigo para um número
indeterminado de pessoas ou patrimônios.
As fotografias constantes do laudo também não
demonstram a probabilidade de o fogo se espalhar, ao
contrário, mostram que ficou restrito a um dos cômodos
da residência, não chegando a se espalhar nem mesmo
pela casa de M.F., demonstrando, mais uma vez, que
não há nos autos qualquer prova de que o ato praticado
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pelo apelante poderia atingir proporções superiores ao
incêndio causado unicamente na residência da vítima.
Na esteira desse raciocínio, em que pese ter restado
claro que o apelante ateou fogo na casa de M.F., inexiste
prova ou indício de prova acerca da situação de perigo
concreto contra a integridade física ou o patrimônio de
um número indeterminado de pessoas, elementos indispensáveis para a configuração do crime de incêndio.
Como assegura Celso Delmanto,
[...] não basta, todavia, que o agente dê causa ao incêndio,
devendo haver a exposição a perigo à vida, à integridade
física ou ao patrimônio de outrem. [...] Deve haver potencialidade de expansão do dano a outras coisas e a pessoas indeterminadas (DELMANTO, Celso. Código Penal comentado. 7.
ed. Renovar, p. 654 e 656).

Na esteira desse raciocínio, imperiosa se mostra
a desclassificação da conduta do apelante para
aquela prevista no art. 163, parágrafo único, II e IV, do
Código Penal.
Nesse sentido:
[...] Na esteira da jurisprudência dominante em nossos
Pretórios, tratando-se de delito que deixa vestígios como o
incêndio, mostra-se imprescindível a feitura de laudo pericial,
comprovando o perigo comum de pessoas ou coisas, sem o
que, é de rigor a sua absolvição por falta de prova da materialidade delitiva. 2. Recurso improvido (TJMG - Apelação
Criminal 1.0515.03.006662-2/001 - Relator: Des. Antônio
Armando dos Anjos, p. em 30.03.2010).
[...] Torna-se imperiosa a desclassificação do fato, do delito
de incêndio para o de dano qualificado, quando as circunstâncias do caso concreto indicam não ter havido exposição
a perigo concreto da vida ou patrimônio de pessoas indeterminadas (TJMG - Apelação Criminal 1.0697.11.0010207/001, Relator: Des. Corrêa Camargo, j. em 11.09.2013, p.
em 18.09.2013).
[...] O incêndio, capitulado entre os crimes contra a incolumidade pública, só se configura diante da existência de
perigo comum. Quando tal não acontece, o fato de atear
fogo em objetos, no interior de um quarto, com a intenção
de destruí-los e de causar prejuízo a alguém, caracteriza o
dano, capitulado entre os crimes contra o patrimônio (TJMG Apelação Criminal 1.0148.08.054532-7/001, Relator: Des.
Eduardo Brum, j. em 02.03.2011, p. em 23.03.2011).

Dessarte, impõe-se a reforma da sentença guerreada, valendo ressaltar que pode o Juiz, em estrita
consonância com o disposto no art. 383 do CPP, dar ao
fato definição jurídica diversa da que constar da queixa
ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de
aplicar pena mais grave.
Cumpre-me registrar o cabimento dessa medida
em segundo grau de jurisdição, consoante orientação do
Supremo Tribunal Federal:
A Súmula 453 não inibe que, no juízo de apelação, independentemente de recurso da acusação, se dê nova definição
jurídica ao fato, desde que não se aplique pena mais grave,
atendidos os arts. 383 e 617 do CPP (STF RT 601/418).

tiva de direitos. Importa ressaltar que qualquer violência
contra mulher, que tenha ocorrido dentro da família ou
unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou tenha convivido
no mesmo domicílio que ela, configura violência contra
a mulher, ensejando aplicação dos dispositivos da Lei
Maria da Penha.
Por outro lado, tenho que o apelante faz jus ao benefício do sursis, pois, além de não haver na Lei 11.340/06
qualquer vedação ao referido instituto, é ele primário
(CAC de f. 79/80), e os antecedentes, a conduta social, a
personalidade foram considerados favoráveis, quando da
análise do art. 59 do Código Penal. Assim, ele preenche
os requisitos do art. 77 do Código Penal, in verbis:
A execução da pena privativa de liberdade, não superior a
2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no
art. 44 deste Código.

Nesse sentido:
Embora vedada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, não há óbices à concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (art. 77/CP), ainda que o delito
tenha sido praticado sob a égide da Lei nº 11.340/2006 - Lei
Maria da Penha -, desde que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos preconizados para essa finalidade (TJMG Apelação Criminal 1.0498.08.012307-4/001 - Relator: Des.
Antônio Armando dos Anjos - p. em 02.09.2011).
Nos crimes previstos na Lei da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, cabível o sursis em favor do réu não reincidente em crime doloso e desde que obedecidos os demais
requisitos elencados no art. 77 do Código Penal (TJMG Apelação Criminal 1.0209.10.007821-8/001 - Relator: Des.
Fortuna Grion - p. em 24.05.2012).

Dessa forma, reconheço em favor do apelante o
direito ao benefício a que se refere o art. 77 do Código
Penal, pelo que determino a suspensão da execução da
pena privativa de liberdade ora irrogada em seu desfavor,
pelo prazo que estabeleço em 2 (dois) anos.
Durante o primeiro ano do período de prova, o
apelante deverá prestar serviços gratuitos à comunidade ou a entidade pública, a ser designada pelo Juízo
da Execução, 8 (oito) horas semanais, aos domingos e
feriados ou em dias úteis, desde que não prejudique a sua
jornada normal de trabalho.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para desclassificar a conduta do apelante para aquela
prevista no art. 163, parágrafo único, II e IV, do Código
Penal, condenando-o à pena de 6 (seis) meses de
detenção, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, concedendo-lhe o benefício do sursis.
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As qualificadoras previstas no art. 163, parágrafo
único, II e IV, do Código Penal também restaram devidamente comprovadas nos autos, não havendo dúvidas
de que o crime foi praticado “com emprego de substância inflamável”, por “motivo egoístico”, e ainda “com
prejuízo considerável para a vítima”, que teve vários bens
danificados.
A alegação defensiva de que a casa incendiada
pertence ao apelante (f. 134) não tem o condão de
afastar o crime de dano.
Não se olvida que a testemunha A.P.S., filha da
vítima e ex-companheira do apelante, afirmou, em juízo,
que “[...] a parte do imóvel incendiado é de propriedade
do acusado” (f. 94).
Entretanto, embora se possa ter dúvidas sobre quem
é o verdadeiro proprietário do imóvel atingido, não há
discussão de que os sofás atingidos são de propriedade de
M.F., uma vez que J.A. nem sequer residia naquela casa.
Consigne-se, ainda, que, a despeito de operada
a desclassificação da conduta, não há que se falar em
aplicação do disposto no art. 383, § 1º, do Código de
Processo Penal, in verbis: “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”.
É que, conforme se depreende dos autos, o crime
em análise foi praticado no âmbito da Lei 11.340/06,
que em seu art. 41 dispõe: “Aos crimes praticados com
violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n° 9.099,
de 26 de setembro de 1995”. A esse respeito, foram,
inclusive, requeridas as medidas protetivas previstas na
citada lei, conforme termo de f. 22.
Dessarte, impõe-se a condenação do apelante pela
prática do crime do art. 163, parágrafo único, II e IV, do
Código Penal.
Atenta às diretrizes consignadas nos arts. 59 e 68
do Código Penal, passo à fixação da pena:
Na primeira fase, adotando a análise favorável
das circunstâncias judiciais feitas na sentença (f. 128),
fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10
(dez) dias-multa. Na segunda fase, não há circunstâncias
atenuantes ou agravantes a serem aplicadas. Na terceira
fase, não há causas de aumento ou de diminuição de
pena a serem aplicadas. Assim, fica o apelante condenado às penas concretas e definitivas de 6 (seis) meses de
detenção e 10 (dez) dias-multa.
A pena corporal será cumprida em regime
aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, c, do
Código Penal.
Tendo em vista que a motivação do crime de
dano foi o fato de o apelante não se conformar com o
fim do casamento, ou noutras palavras, comprovado o
nexo causal entre a conduta praticada pelo apelante e a
relação de intimidade que existia com a vítima, incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restri-

Custas, na forma do art. 804 do Código de
Processo Penal.
Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI
e ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL.
Súmula AO RECURSO.

DERAM

PARCIAL

PROVIMENTO

...

Dispensa de licitação - Exceção à
regra - Hipóteses - Arts. 24 e 25 da Lei 8.666/93 Ciência da necessidade do procedimento - Réus
confessos - Alegada situação de calamidade
do município - Requisitos - Prova inequívoca Publicação de decreto do Executivo - Publicidade Ausência - Art. 89 da Lei de Licitações - Crime
formal - Ocorrência de resultado naturalístico Efetivo prejuízo ao erário - Prescindibilidade
Ementa: Apelações criminais. Crime licitatório. Artigo 89,
caput, da Lei n° 8.666/93. Descaracterização de dolo.
Impossibilidade. Réus que sabiam tratar-se de crime.
Hipótese de calamidade pública. Dispensa de licitação.
Inocorrência. Ausência de comprovação. Prejuízo ao
erário. Prescindibilidade. Crime formal.
- Comprovadas autoria e materialidade delitivas, não há
falar em absolvição por ausência de dolo, quando ciente
o agente de que sua conduta configura ilícito penal.
- Não há confundir os percalços a que todo e qualquer
ente federado ordinariamente está sujeito com a efervescência que dimana das expressões emergência e calamidade pública, configuradoras de hipóteses de dispensa de
procedimento licitatório: situações que devem ser declaradas previamente por idôneo decreto executivo.
- O crime previsto no artigo 89 da Lei de Licitações é
formal, não reclamando, à sua configuração, a ocorrência de qualquer resultado naturalístico.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0009.05.006406-3/001 Comarca de Águas Formosas - Apelantes: 1º) A.S.F.; 2º)
J.H.B. - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas
Gerais - 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
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Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Belo Horizonte, 5 de março de 2015. - Paulo
Calmon Nogueira da Gama - Relator.
Notas taquigráficas
DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Trata-se de recurso de apelação manejado por A.S.F. e
J.H.B. contra a r. sentença de f. 363/376, que, julgando
procedente o pedido feito em denúncia, os condenou, pela
prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, às
penas, respectivamente, de 03 anos de detenção e pagamento, a título de multa, de R$594,92, em regime aberto,
e 03 anos e 06 meses de detenção, em regime aberto,
e pagamento, também a título de multa, de R$743,66.
Ambas as reprimendas foram substituídas por alternativas
de direitos.
Consta da denúncia que, nos meses de janeiro,
fevereiro e março de 2001, o apelante J.H.B., à época
prefeito do município de Águas Formosas - gestão ocorrida entre os anos de 2001 e 2004 -, prevalecendo-se
de seu cargo, dispensou, ou inexigiu, licitação fora das
hipóteses previstas nos arts. 24 e 25 da Lei de Licitações, firmando contratos com a empresa SS Ltda., de
que é proprietário o corréu A.S.F., situada na cidade de
Águas Formosas.
Extrai-se, ainda, da denúncia que, referenciados
contratos, todos para a locação de veículos destinados
a diversos setores da Prefeitura, deveriam ser necessariamente precedidos de licitação. O também denunciado
A.S.F., proprietário da empresa SS Ltda. - ME, concorreu
à consumação da ilegalidade, porque se beneficiou da
dispensa do certame, a fim de celebrar contrato com o
Poder Público.
A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2007,
f. 310/311.
A sentença foi publicada no dia 15 de março de
2011, f. 376-v., tendo as partes sido devidamente intimadas, f. 376-v., 388 e 390.
Inconformada, a d. defesa de A.S.F. interpôs recurso
de apelação, f. 377, requerendo, em suas razões recursais, seja o réu absolvido do ilícito, sob os argumentos
de que não lhe era exigível saber dos casos em que
dispensável a licitação; de que a licitação, no vertente
caso, não era de fato necessária, porque o município, à
época, passava por situação de calamidade, a reclamar,
portanto, serviços emergenciais; de que a conduta de A.
não foi dolosa, mas culposa, elemento subjetivo que não
teria respaldo no art. 89 da Lei n° 8.666/93, porque ele
não comporta modalidade culposa; e de que o réu agiu
de boa-fé, ao que se soma não ter sua conduta causado
qualquer prejuízo ao erário.
Também inconformada, a i. defesa de J.H. interpôs,
à f. 386, recurso de apelação, aduzindo, em suas razões
recursais, a tese de que o município, à época, passava por

tação pública. Licitação que, também em regra, deve ser
levada a efeito mediante formal e prévio procedimento
legal. Assim, óbvio que, se licitação é regra, há exceções a ela, estas previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n°
8.666/93.
Posto assim, passo à análise da prova.
Prova do crime que, em juízo, foi oralmente exposta
pelos próprios e confessos apelantes, sabedores da necessidade de formal e prévio procedimento licitatório. O réu
A.S., às f. 316/317, disse haver sido procurado, à época,
pelo prefeito J.H., ora coapelante, a fim de que prestasse
serviços ligados à limpeza da cidade, bem como disse que
sabia da obrigação de se proceder à licitação. Também o
apelante J.H., às f. 318/319, admitiu a prática do crime,
porque disse que sabia da necessidade de licitação.
A.B., funcionário da prefeitura, ouvido em juízo,
f. 326/327, além de ter dito que o apelante A.S. havia
apoiado a campanha eleitoral do réu J.H., afirmou que
não houve necessário procedimento de dispensa de licitação - do qual, geralmente, resulta a configuração de
uma das hipóteses constantes nos artigos 24 e 25 da Lei
n° 8.666/93, todas dispensadoras de licitação.
Assim, fora de dúvida que ambos os apelantes
sabiam da necessidade de prévio procedimento licitatório,
como também da ilegalidade do contrato celebrado.
A justificativa apresentada pelo apelante A.S., à
aceitação da proposta realizada pela Prefeitura Municipal, foi a mesma de que se valeu o ex-prefeito para
a realização da ilegal contratação, qual seja a de que
o município passava por situação de calamidade, a
reclamar, portanto, supostamente, serviços emergenciais.
No entanto, não consta dos autos qualquer informação
que, concretamente, pudesse atestar, lastreando-a, tal
alegação. Ora, não se deve confundir mero percalço a
que todo e qualquer ente federado está ordinariamente
sujeito com a efervescência que dimana das expressões
emergência e calamidade pública. Expressões que, além
de seu significado legal, por sua própria acepção linguística, quando cotejadas com uma dada situação ocorrente
numa comunidade de pessoas, dão conta de anômala
situação social.
Ou seja, tratando-se de institutos que têm efeitos
e contornos jurídico-constitucionais - situação de emergência e situação de calamidade pública - para fins de
dispensa de procedimento licitatório, reclamam demonstração inequívoca, possuem contornos próprios, bem
como exigem formalidades para geração de efeitos
válidos, em especial, o prévio decreto emanado do
executivo.
A situação de emergência ou de estado de calamidade pública terá sua publicidade concretizada com
a publicação de um decreto. A expedição desse ato é
necessária, inclusive, para que o município tenha sua
situação reconhecida por outros entes (Estado e União) e
possa receber recursos provenientes destes para recuperação das áreas atingidas.
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situação de calamidade, a reclamar, portanto, serviços
emergenciais. Sustenta, ainda, ter agido sem dolo.
O Ministério Público, às f. 404/410, apresentou
contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, às f. 415/419,
recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
Conheço do recurso, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
Não vislumbro nulidades ou irregularidades a serem
sanadas de ofício, bem como inexistem preliminares
arguidas, pelo que passo ao exame do mérito.
Há pontos de convergência que ligam algumas
teses recursais constantes em cada um dos apelos. São
assim as teses de que (i) o município, à época, passava
por situação de calamidade, a reclamar, portanto,
serviços emergenciais; e (ii) de que a conduta de ambos
os réus não foi informada pelo elemento subjetivo doloso.
Essas teses serão primeiramente perscrutadas, ao cabo
da apreciação das quais analisarei as demais. Registro
que as teses ora especificadas esgotam os temas recursais trazidos pela d. defesa de J.H.
De pronto, oportuno pontuar que o feito vertente
não foi originariamente julgado por este Tribunal de
Justiça apenas pelo fato de o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADIN 2.797/DF, haver declarado
inconstitucionais os §§ 1º e 2º do art. 84 do Código de
Processo Penal, a significar que a ação penal atinente a
crime praticado por ex-prefeito durante seu mandato deve
ser julgada por juiz singular.
Quanto às referidas teses recursais convergentes,
não vejo como acatá-las.
Quanto à materialidade do crime, dela dão conta
as variadas notas de empenho emitidas pela Prefeitura
(de que são exemplos - e são muitas - as encartadas
às f. 09, 11, 31, 33 e 43), bem assim as notas fiscais
(f. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 38,
42 e 44), estas emitidas pela empresa SS Ltda., de que é
proprietário o réu A.S. Também atestam a materialidade
os contratos de locação de veículo firmados entre o município e a empresa acima referida, e o quadro comparativo de valores, à f. 58.
Também a autoria do crime ressaiu plenamente demonstrada.
Antes de apresentar os motivos probatórios que me
levam a crer ter a conduta dos apelantes de fato configurado ilícito penal, destaco o anunciado no art. 89 da
Lei de Licitações, cujo caput estatui: “dispensar ou inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar
de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade”.
Aos administradores públicos e aos que com eles
contratam, não é dado desconhecer que, em regra, em
se tratando de Poder Público, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de lici-

E não consta dos autos qualquer notícia de tal expediente declaratório emanado do Poder Executivo. Expediente esse - o decreto executivo - que se revela como
condição, qual dito acima, à validação dos efeitos naturalmente oriundos dessa específica situação de abalo
social. Do contrário, ressai a ilicitude da dispensa, pois o
comportamento injurídico se encaixa na tipologia trazida
no art. 89 da Lei de Licitações. Corresponde a dizer: a
existência de prévio decreto atestando o estado de calamidade é essencial para que se possa, ainda que em tese,
falar em ausência de ilicitude de uma ação típica (art. 89
da citada lei) e culpável.
Noutro giro, a tese levantada pelos apelantes
de que o prefeito anterior à gestão de J.H., desde que
perdera as eleições, não mais determinou o recolhimento
do lixo urbano, revela-se, a meu ver, insuficiente por si só,
ausente concreto elemento probatório em que pudesse
lastrear-se a caracterização de emergência e de calamidade pública a que se reporta o inciso IV do art. 24 da
Lei de Licitações.
Não estou a verbalizar, no entanto, que a coleta de
lixo, de cuja ausência nasce sua insalubre acumulação, é
expediente urbano desimportante ou jamais configurador
de situação de emergência; mas a ajuizar que, in casu,
ausentes comprovação processual e decreto executivo, a
tese em questão, deduzida em ambos os apelos defensivos, não tem o condão de isentar os apelantes de
responsabilidade penal subjetiva, exigível que lhes deveria
afigurar prévio procedimento licitatório.
Quanto às demais teses, todas elas levantadas pela
d. defesa de A.S., a saber, a de que não se pode exigir
dele conhecimento acerca das hipóteses em que prescindível licitação e de que sua conduta, ainda que configuradora de crime, não causou prejuízo ao erário, entendo,
outrossim, que nenhuma delas merecem ser acatadas.
No que tange à segunda tese, cumpre frisar que o
crime previsto no art. 89 da Lei de Licitações é formal.
Ou seja, para sua configuração, não se exige a ocorrência de qualquer resultado naturalístico. Donde prescindível, para sua caracterização penal, qualquer prejuízo
ao erário, porque sua tipologia se perfaz com a tão só
dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei.
Assim, o Superior Tribunal de Justiça:
Penal e processual penal. Habeas corpus. Ação penal. Art.
89, caput, da Lei nº 8.666/93. Trancamento. Elemento subjetivo do tipo penal que se esgota no dolo. Crime que se perfaz
independentemente da verificação de qualquer resultado
naturalístico. - [...]. III - Ainda, o crime se perfaz, com a mera
dispensa ou afirmação de que a licitação é inexigível, fora
das hipóteses previstas em lei, tendo o agente consciência
dessa circunstância. Isto é, não se exige qualquer resultado
naturalístico para a sua consumação (efetivo prejuízo para
o erário, por exemplo) (Precedente). Ordem denegada (HC
94.720/PE, Relator: Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
em 19.06.2008, DJe de 18.08.2008) (grifei).

Também este egrégio Tribunal de Justiça:
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Apelação criminal. Crimes cometidos na condição de
prefeito municipal e chefe do departamento de contabilidade do município. Imputação de fraude em procedimento
licitatório. Condenação. Pedido absolutório. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente demonstradas.
Dolo evidenciado. Prescindibilidade da demonstração do
prejuízo ao erário. Recursos conhecidos e desprovidos (TJMG
- 1.0348.07.000512-2/001 - 1ª Câmara Criminal - Relatora: Des.ª Márcia Milanez - p. em 30.01.2009).

Relativamente às penas, para além de não terem
sido objeto de irresignação defensiva, entendo que elas
não estão a carecer de retoque, porque bem e idoneamente dosadas, afigurando-se suficientes à implementação dos fins a que se destinam as reprimendas criminais, em que se incluem os expressos no artigo 59 do
Código Penal.
Dessarte, nego provimento aos recursos, em ordem
a manter o ato sentencial recorrido.
Custas, ex lege.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS e
CÁSSIO SALOMÉ.
Súmula - NEGARAM
RECURSOS À UNANIMIDADE.

PROVIMENTO

AOS

...

Condenação criminal - Direitos políticos Suspensão - Efeito automático - Art. 15, lll, da
CF - Pena aplicada - Natureza - Irrelevância
Ementa: Apelação criminal. Violência doméstica. Lesões
corporais. Suspensão dos direitos políticos. Efeito da
condenação. Autoaplicabilidade.
- A suspensão dos direitos políticos é efeito automático da
condenação, independentemente da pena aplicada, se
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, nos termos
do que dispõe o art. 15, III, da Constituição Federal.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0433.12.017349-0/001 Comarca de Montes Claros - Apelante: Ministério Público
do Estado de Minas Gerais - Apelado: C.S.P. - Vítima:
A.S.P. - 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 RECURSO.
Belo Horizonte, 30 de abril de 2015. - Silas Rodrigues Vieira - Relator.

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se de recurso
de apelação interposto em face da sentença de f. 80/82,
por meio da qual o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Montes Claros julgou procedente o pedido
contido na denúncia para condenar C.S.P. como incurso
no delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.
Pelas razões recursais de f. 84/87, o Parquet afirma
a necessidade da suspensão dos direitos políticos do réu,
por ser um efeito automático da condenação, independentemente da natureza da pena aplicada.
Contrarrazões às f. 89/92.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (f. 98/100).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Narra a denúncia que, no dia 3 de junho de 2012,
por volta das 15h30min, na residência situada na Rua X,
cidade de Montes Claros, C.S.P., agindo de forma voluntária, livre e consciente, ofendeu a integridade corporal
de sua genitora, quebrando o seu braço. Consta ainda
da inicial acusatória que:
No dia mencionado, o denunciado chegou à residência
de sua genitora visivelmente alterado em virtude do uso de
bebida alcoólica, ocasião em que iniciou uma discussão com
a vítima, vindo a agredi-la, torcendo o seu braço, causando
a sua quebra.
A vítima foi atendida pelo serviço médico local, que engessou
o seu braço e relatou ser necessária, em razão da lesão provocada, a realização, no futuro, de procedimento cirúrgico.
Assim, havendo provas da existência dos fatos típicos e indícios veementes de sua autoria, presente a justa causa para
deflagração da ação penal (f. 01d/02d).

Após trâmite regular da ação penal sobreveio a
sentença, por via da qual o réu foi condenado pela prática
do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.
A controvérsia reside em verificar se é possível
decotar dos efeitos da condenação a suspensão dos
direitos políticos do recorrido.
Na r. sentença, o douto Magistrado a quo não
suspendeu os direitos políticos de C.S.P. por entender ser
incompatível com a suspensão do cumprimento da pena.
Não obstante, com a devida vênia, entendo que o
art. 15, inciso III, da Constituição Federal, é expresso ao
dispor que a suspensão se dará em virtude de condenação criminal transitada em julgado, devendo vigorar
pelo tempo em que perdurarem os efeitos dessa condenação. Significa dizer, trata-se de consequência do próprio
decreto condenatório, já que decorre de preceito constitucional autoaplicável, que exige, para sua ocorrência,
apenas o trânsito em julgado da condenação criminal.
Para a aplicação do aludido dispositivo, não
importa qual espécie de sanção foi imposta na sentença,
se privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Havendo

condenação - independentemente da segregação ou não
do apenado -, seus direitos políticos ficarão suspensos
enquanto perdurarem os efeitos da condenação.
O excelso Supremo Tribunal Federal, sobre o
assunto, já teve oportunidade de decidir:
Constitucional. Direitos políticos. Suspensão em decorrência
de condenação criminal transitada em julgado. Art. 15, III, da
Constituição Federal. Consequência que independe da natureza da sanção. Recurso improvido. I - A substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não impede
a suspensão dos direitos políticos. II - No julgamento do RE
179.502/SP, Rel. Min. Moreira Alves, firmou-se o entendimento no sentido de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade expresso na condenação. III - Agravo regimental improvido. (RE 577012 AgR,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado
em 09.11.2010, DJe 056, divulg. em 24.03.2011, p. em
25.03.2011, Ement. 2489-02, p. 00415, REVJMG v. 61, n.
195, 2010, p. 356-358).

Nesse mesmo sentido, também há jurisprudência neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais:
Tráfico de drogas. Causa de aumento de pena do art. 40,
VI, da Lei de Drogas. Caracterização. Agente que se utilizava de adolescente para a mercancia ilícita. Suspensão
dos direitos políticos. Efeito da condenação criminal transitada em julgado. Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos. Irrelevância. Isenção das custas
processuais. Matéria afeta ao juízo da execução. Recurso não
provido. - Comprovada a realização da mercancia ilícita com
o auxílio de menor, cujo envolvimento se dê por influência do
agente responsável pelo tráfico, deve ser aplicada a causa de
aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06. - Para a suspensão
dos direitos políticos do sentenciado, basta a existência de
condenação criminal transitada em julgado, nos termos do
art. 15, III, da CR/88, sendo irrelevante a forma de execução
da pena e o regime fixado. - A condenação nas custas é
uma consequência natural da sentença penal condenatória,
conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo
da execução, quando exigível o encargo (TJMG, Apelação
Criminal nº 1.0024.13.426059-5/001, Rel. Des. Alberto
Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. em 25.11.2014,
publicação da súmula em 04.12.2014).
Embargos infringentes. Suspensão dos direitos políticos.
Necessidade. Efeito imediato da condenação criminal transitada em julgado. 01. Conforme disposto no art. 15, inciso III,
da Constituição Federal, qualquer condenação criminal, com
trânsito em julgado, independentemente da espécie de pena
aplicada, seja privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
suspende, automaticamente, os direitos políticos do apenado
(Emb. Infring. e de Nulidade nº 1.0079.11.030981-6/002.
Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich. DJe de 13.05.2013).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso ministerial
para determinar a perda dos direitos políticos de C.S.P.,
pelo prazo da condenação imposta na r. sentença vergastada, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição
Federal de 1988.
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Notas taquigráficas

Sem custas.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ALBERTO DEODATO NETO e FLÁVIO
BATISTA LEITE.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Violência doméstica - Medida protetiva prevista
na Lei nº 11.343/06 - Descumprimento - Conduta
atípica - Absolvição quanto ao crime previsto
no art. 330 do Código Penal - Necessidade
Ementa: Apelação criminal. Descumprimento à medida
protetiva prevista na Lei 11.343/06. Conduta atípica.
Absolvição quanto ao crime previsto no art. 330 do CP.
Necessidade. Recurso provido.
- De acordo com a Lei 11.340/06, aquele que descumprir medida protetiva de urgência poderá ser sujeitado a
sanções administrativo-judiciais, tais como multa (art. 22,
§ 4º, da Lei 11.340/06) e prisão preventiva (art. 313,
inciso III, do CPP), não havendo ressalva expressa no
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 do CP, o que
impede a atuação do Direto Penal, em obediência ao seu
caráter subsidiário, como último recurso para a resolução
das questões sociais.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0027.13.039930-9/001
- Comarca de Betim - Apelante: A.F.A. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima:
L.S.P. - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Júlio
César Lorens - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - 1 - Relatório.
Perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Betim/MG, A.F.A., alhures qualificado, foi denunciado
como incurso no art. 147 e art. 330, na forma do art. 70,
todos do CP.
Noticia a denúncia que, no dia 18.12.13, por volta
das 22h, o denunciado ameaçou causar mal injusto e
grave a sua ex-companheira L.S.P., bem como desobedeceu à ordem legal de funcionário público.
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Após o regular trâmite, foi proferida sentença
(f. 84/89) para absolver o réu da imputação de prática do
crime previsto no art. 147 do CP, bem como condená-lo
nas sanções do art. 330 do CP, à pena de 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicial aberto.
Inconformado, a tempo e modo, apelou o réu
(f. 94/95). Em suas razões recursais (f. 96/104), busca
a absolvição pela configuração do erro de proibição.
Requer, ainda, a isenção das custas.
Contrarrazões apresentadas (f. 106/107), o Parquet
pugnou pelo não provimento do recurso defensivo.
Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (f. 112/114).
É o relatório.
2 - Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processamento, conheço do recurso.
3 - Fundamentação.
Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que condenou o réu pela prática do crime
de desobediência.
Inexistindo questionamentos preliminares e não
vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo ao exame
do mérito recursal.
E, no mérito, a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição pelo erro de proibição.
Após detido exame dos autos, verifico que o réu
deve, de fato, ser absolvido, mas por motivos diversos.
É bem verdade que já me manifestei anteriormente
no sentido de que aquele que descumpre medida protetiva de urgência praticaria o crime de desobediência,
capitulado no art. 330 do CP.
Contudo, após melhor refletir sobre a matéria e
acompanhando entendimento dominante do Superior
Tribunal de Justiça, reposiciono-me para considerar tal
conduta atípica.
Isso porque aquele que descumprir medida protetiva de urgência poderá ser sujeitado a sanções administrativo-judiciais, tais como multa (art. 22, § 4º, da
Lei 11.340/06) e prisão preventiva (art. 313, inciso III,
do CPP), não havendo ressalva expressa no sentido da
aplicação cumulativa do art. 330 do CP, o que impede
a atuação do Direto Penal nas hipóteses de descumprimento da decisão judicial que determinou a imposição das medidas, em obediência ao seu caráter subsidiário, como último recurso para a resolução das questões sociais.
Sobre o tema, Cezar Roberto Bitencourt ensina que:
Quando a lei extrapenal comina sanção civil ou administrativa, e não prevê cumulação com o art. 330 do CP, inexiste

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
Desobediência. Descumprimento de medida protetiva de
urgência prevista na Lei 11.340/2006. Lei Maria da Penha.
Conduta atípica. Existência de sanções específicas na Lei de
Regência. Constrangimento ilegal não caracterizado. 1 - A
jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que para a caracterização do crime de desobediência não
é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial,
sendo necessário que não exista previsão de sanção específica. 2 - A Lei 11.340/2006 determina que, havendo descumprimento das medidas protetivas de urgência, é possível a
requisição de força policial, a imposição de multas, entre
outras sanções, não havendo ressalva expressa no sentido
da aplicação cumulativa do delito de desobediência. 3 Ademais, há previsão no art. 313, inciso III, do Código de
Processo Penal quanto à admissão da prisão preventiva para
garantir a execução de medidas protetivas de urgência nas
hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. 4 Assim, em respeito ao princípio da intervenção mínima, não
há falar em tipicidade da conduta atribuída ao paciente, na
linha dos precedentes deste Sodalício. 5 - Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o
trancamento da ação penal em tela com relação ao descumprimento das medidas protetivas impostas ao paciente com
fundamento na Lei 11.340/2006, em razão da sua atipicidade (STJ, HC 298138/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em
06.11.2014).

No caso sub judice, o acusado, ao se aproximar da
vítima, sua ex-companheira, descumpriu a medida protetiva deferida em favor desta, a qual determinava que ele
mantivesse a distância mínima de 200 (duzentos) metros,
bem como proibia que entrasse em contato com ela e

frequentasse lugares onde a vítima pudesse se encontrar
(f. 15).
Assim, o descumprimento da medida protetiva, por
si só, não caracteriza crime, motivo pelo qual a conduta
imputada ao réu é atípica.
4 - Dispositivo.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para
absolver o réu da imputação de prática do crime descrito
no art. 330 do CP, nos termos do art. 386, III, do CPP.
Custas, ex lege. Assim como voto.
Votaram de acordo com o Relator os Desembargadores ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO e PEDRO
COELHO VERGARA.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Corrupção de menores - Crime material - Recurso
especial - Interposição - Art. 543-C, § 7º, II,
do Código de Processo Civil - Inteligência Acórdão - Contrariedade ao entendimento do
Superior Tribunal de Justiça - Não vinculação
dos demais tribunais - Turma julgadora Reapreciação da matéria - Entendimento mantido
Ementa: Apelação criminal. Corrupção de menores. Crime
material. Recurso especial. Interposição. Art. 543-C,
§ 7º, II, do Código de Processo Civil. Acórdão. Contrariedade ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Não vinculação dos demais tribunais. Turma Julgadora.
Reapreciação da matéria. Entendimento mantido.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0701.12.046024-4/001
- Comarca de Uberaba - Apelante: L.J.F.C. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítimas:
J.S.N., C.A.M. e outro, M.A.C. - 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 MANTER O
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO.
Belo Horizonte, 3 de março de 2015. - Alexandre
Victor de Carvalho - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - I
- Relatório.
Ao relatório de f. 309/309-v.-TJ acrescento que,
em sessão de julgamento realizada no dia 13.05.2014,
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crime de desobediência. Sempre que houver cominação
específica para o eventual descumprimento de decisão judicial de determinada sanção, doutrina e jurisprudência têm
entendido, com acerto, que se trata de conduta atípica,
pois o ordenamento jurídico procura solucionar o eventual
descumprimento de tal decisão no âmbito do próprio direto
privado. Na verdade, a sanção administrativo-judicial afasta
a natureza criminal de eventual descumprimento da ordem
judicial. Com efeito, se pela desobediência for cominada,
em lei específica, penalidade civil ou administrativa, não se
pode falar em crime, a menos que tal norma ressalve expressamente a aplicação do art. 330 do CP. Essa interpretação
é adequada ao princípio da intervenção mínima do direto
penal, sempre invocado como ultima ratio. Solução idêntica
ocorre com as decisões judiciais que cominem suas próprias
sanções no âmbito do direto privado, como sói acontecer nas
antecipações de tutela, liminares ou ações civis públicas, com
apenas uma diferença: o Judiciário, ao cominar sanções civis
ou administrativas, nesses casos, não pode ressalvar a aplicação cumulativa da pena correspondente ao crime de desobediência, por faltar-lhe legitimidade legislativa. Essa sanção
administrativo-judicial afasta a natureza criminal de eventual descumprimento da decisão referida, e a manutenção ou
acréscimo do caráter penal a esse descumprimento não é atribuição do Poder Judiciário (Código Penal comentado. 7. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012).

esta Quinta Câmara Criminal deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por L.J.F.C., para
absolvê-lo do delito do art. 244-B da Lei 8.069/90
(f. 311/315-v.).
O Ministério Público de Estado de Minas Gerais
interpôs recurso especial com fundamento no art. 105,
III, a, da Constituição da República, com o objetivo de
confirmar a sentença que condenava os apelantes por
corrupção de menores, ao argumento de que se trata de
delito formal (f. 339/349).
As contrarrazões defensivas foram juntadas às
f. 354/360.
A Terceira Vice-Presidência deste egrégio Tribunal
determinou o retorno dos autos a esta Câmara, para
cumprimento do determinado no art. 543-C, § 7º, II, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
II - Juízo de retratação.
Registro, inicialmente, que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando pacificada, não
vincula os demais tribunais.
Nesse sentido:
Recurso especial. Juízo de retratação nos embargos infringentes. Decisão conflitante com orientação do Superior Tribunal de Justiça. Determinação do art. 543-C, § 7º,
II, do Código de Processo Civil. Manutenção da decisão.
Corrupção de menores. Crime material. Menor já corrompido. Embargos infringentes mantidos. - A despeito da orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais 1.112.326/
DF e 1.127.954/DF, julgados pela sistemática prevista no
art. 543-C do CPC, nos quais ficou decidido que o crime
de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e,
portanto, para a sua configuração não é necessário provar
a corrupção do menor, abalizada corrente doutrinária e
jurisprudencial entende que esse delito é material e, como
tal, exige para sua tipificação a comprovação da efetiva
corrupção ou facilitação da corrupção do menor. Assim, não
obstante a decisão do STJ, que não tem efeito vinculante, se
ficar demonstrado que, à época dos fatos, o menor já era
corrompido, não há que se falar em condenação (TJMG.
Embargos Infringentes nº 1.0433.07.230427-5/003, Rel.
Des. Flávio Leite, publicado em 13.04.12).

Portanto, mantenho o entendimento adotado no
julgamento da apelação, no sentido que o crime em
questão é de natureza material, pois, para sua configuração, além de o agente ter que realizar uma das condutas
descritas no tipo, necessária se mostra a comprovação de
que o envolvimento do menor na ação delitiva o haja
corrompido de forma a alterar suas características morais.
Nesse sentido:
Apelação criminal. Associação para o tráfico. Condenação.
Impossibilidade. Mero concurso de agentes. Corrupção de
menores. Crime material. Absolvição. Necessidade. Tráfico
ilícito de entorpecentes. Circunstâncias judiciais reanalisadas.
Pena-base reduzida. Patamar de redução do privilégio. Alteração. Regime prisional diverso do fechado e substituição
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da pena corporal por restritivas de direitos. Possibilidade.
Recurso ministerial parcialmente provido e, de ofício, reduzida a pena, alterado o regime prisional e substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. [...] (TJMG.
Apelação Criminal nº 1.0145.13.006958-9/001, Rel. Des.
Júlio César Lorens, Quinta Câmara Criminal, julgamento em
1º.04.2014, publicação da súmula em 07.04.2014).
Penal. Corrupção de menores. Absolvição. Necessidade.
Ausência de prova da corrupção. Meros indícios. Delito
material. In dubio pro reo. Roubo majorado. Desclassificação para furto. Descabimento. Participação de menor
importância. Inocorrência. Confissão espontânea. Reconhecimento da atenuante. Possibilidade. Redução da pena. Cabimento. Reprimenda exacerbada. Alteração do regime. Necessidade. Recurso parcialmente provido. 1 - Impõe-se a absolvição do apelante pela prática do delito de corrupção de
menores quando há dúvida se o menor já era ou não corrompido ao tempo do crime, sendo o delito material. [...] (TJMG.
Apelação Criminal nº 1.0452.13.001303-3/001, Rel. Des.
Pedro Vergara, Quinta Câmara Criminal, julgamento em
25.03.2014, publicação da súmula em 31.03.2014).
Embargos de declaração em apelação criminal. Corrupção
de menores. Crime material. Alegada omissão no
acórdão. Inexistência. Nova discussão de mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados (Embargos de Declaração
nº 1.0024.07.543265-8/002, Rel. Des. Flávio Leite, Primeira
Câmara Criminal, julgamento em 11.03.2014, publicação
da súmula em 21.03.2014).
Apelação criminal. Roubo. Art.157, § 2º, I e II, do CPB.
Absolvição. Provas suficientes de autoria e materialidade.
Reconhecimento do réu pelas vítimas. Conduta tipificada
no art. 244-B da Lei 8.069/90. Natureza. Crime material. Condenação. Admissibilidade no caso concreto. [...]
3 - O crime de corrupção de menores é de natureza material, exigindo, para a sua configuração, a prova de que o
menor se tenha efetivamente corrompido em razão do
envolvimento na prática delitiva (TJMG. Apelação Criminal
nº 1.0079.12.068562-7/001, Rel. Des. Walter Luiz, Primeira
Câmara Criminal, julgamento em 18.02.2014, publicação
da súmula em 28.02.2014).

III - Conclusão.
Ante o exposto mantenho o entendimento
do acórdão.
Remetam-se os autos à Terceira Vice-Presidência.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PEDRO COELHO VERGARA e
ADILSON LAMOUNIER.
Súmula - MANTIVERAM
DO ACÓRDÃO.

...

O

ENTENDIMENTO

Ementa: Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Testemunhas presenciais contraditórias. Laudo
pericial inconclusivo. In dubio pro reo. Absolvição decretada. Recurso provido.
- Se a prova produzida não autoriza concluir, com a
necessária certeza, haver o réu avançado sinal de trânsito
vindo a atingir a vítima, ocasionando-lhe o óbito, forçosa
a edição de decreto absolutório, vigendo no processo
penal a máxima in dubio pro reo.
- Não há razões de ordem jurídica que justifiquem a
gradação valorativa dos depoimentos se ambas as testemunhas prestaram o compromisso na forma da lei,
deixando o Parquet de contraditá-las em momento oportuno, ex vi do disposto no art. 214 do CPP.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.12.052821-1/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: A.C.M. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima:
A.C.A. - Relator: DES. MATHEUS CHAVES JARDIM
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em dar
provimento ao recurso.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Matheus
Chaves Jardim - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de
recurso de apelação interposto por A.C.M., no qual se
insurge contra a condenação imposta na sentença de
f. 121/127, a lhe aplicar a pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de detenção, ulteriormente substituída por
duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática da
infração prevista no art. 302, parágrafo único, II, do CTB.
Invoca o apelante, ab initio, o princípio constitucional da não culpabilidade, não se delineando dos
autos, de forma inequívoca, a culpa atribuída ao apelante
em denúncia.
Com efeito, a negação de autoria empreendida
pelo réu em juízo fora corroborada pelo depoimento da
testemunha presencial A.C.A., devidamente compromissada, não se havendo atribuir maior credibilidade aos
relatos da testemunha W.S., arrolada pela acusação.

Ainda consoante fundamentação recursal, a prova
técnica fora inconclusiva, limitando-se o perito a efetuar o
estudo do local sem, contudo, descrever a dinâmica fática
e atribuir a culpa do fatídico ao recorrente, circunstância
a exigir maior cautela na análise da prova testemunhal.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da pena
relativa à suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, circunstância impeditiva do exercício da atividade profissional pelo réu.
Em contrarrazões de f. 137/140, propugna o MP
pela manutenção do decreto condenatório.
Parecer da Procuradoria de Justiça às f. 151/154-v.
pelo improvimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
sua admissibilidade.
Examinando-se atentamente o conjunto probatório,
tem-se por duvidosa a prova da culpabilidade imputada ao recorrente em denúncia, afigurando-se temerária
a edição de decreto condenatório se a prova testemunhal não é segura quanto à inobservância do dever de
cuidado, pelo réu, ao conduzir motocicleta.
Com efeito, as duas testemunhas presenciais,
ambas arroladas pela acusação (f. 02) e pela defesa
(f. 64), apresentaram versões absolutamente antagônicas ao descreverem a dinâmica dos fatos. A.C.A., na
condição de passageira do motociclo, assim se pronunciou sob o crivo do contraditório:
que a motocicleta trafegava na Via do Minério, no sentido
Vale do Jatobá; que, seguindo seu trajeto, o réu seguiria em
frente, não viraria à esquerda; que, no momento do acidente,
havia um ônibus para fazer a conversão à esquerda, como
ilustrado na fotografia de nº 03, juntada pela defesa; que
o pedestre passou à frente do ônibus e adentrou a pista, na
frente da motocicleta; que o semáforo à esquerda da pista
estava no foco vermelho, e o semáforo no alto da pista estava
no foco verde; que o réu não estava correndo porque tinha
passado a poucos metros do quebra-molas [...] (f. 76).

De sua vez, a testemunha W.S.B., prostrado à
margem direita da via na qual ocorrera o fatídico, trouxe
aos autos a seguinte versão fática:
[...] que não se recorda da fisionomia do réu, se era o
condutor da motocicleta devido ao tempo decorrido; que
reconhece o local do acidente nas fotografias constantes à
f. 77; que o depoente, posicionado à direita na fotografia
quatro, pouco antes do local onde está mostrado o poste
e o muro à direita; que reconhece na fotografia três semáforos que estavam fechados no momento do acidente; que
no momento do acidente havia um ônibus da linha 30 à
esquerda da pista, parado em respeito ao semáforo fechado;
que a vítima passou pela frente do ônibus e quando estava
mais ou menos no meio da pista foi atingido; que há um
quebra-molas antes do local do acidente, a uma distância de
uns dois postes; que estava olhando na direção do semáforo,
pois aguardava sua namorada que viria da Estação Diamante
[...] (f. 103).

Por outro lado, o laudo instrutório do feito fora
inconclusivo quanto à imprudência do condutor, assim
consignando o expert: “ante a carência de evidências
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Homicídio culposo na direção de veículo
automotor - Testemunhas - Compromisso e
advertência nos termos da lei - Depoimentos
conflitantes - Versões antagônicas - Laudo
técnico inconclusivo - In dubio pro reo Absolvição - Possibilidade

físicas, não dispõe o perito de meios técnicos capazes
de uma definição relativa ao mecanismo do acidente em
apreço, cabendo aos demais meios de provas os necessários esclarecimentos” (f. 16/17).
Diante desse quadro fático, a asserção contida
em sentença, segundo a qual o depoimento de A.C.A.
se mostra parcial e tendencioso, afigura-se equivocada,
concessa venia, porquanto a testemunha fora devidamente compromissada e advertida nos termos da lei,
como se colhe do termo de f. 76, inexistindo razões
de ordem jurídica a lhe reduzirem a credibilidade em
confronto com as declarações prestadas por outra testemunha. Aliás, cumpre ressaltar, ainda uma vez, que a
depoente fora arrolada pelo MP em denúncia, deixando
o Parquet de contraditar a sua oitiva em momento oportuno, ex vi do disposto no art. 214 do CPP.
A par de tais elementos de convicção, frise-se não
viger, em seara penal, a máxima in lege aquilia et levissima culpa venit, afigurando-se divergente a abordagem
da ilicitude nas searas cível e criminal: no crime a responsabilidade por culpa é exceção, socorrendo-se o apelante
com a máxima in dubio pro reo. Confira-se em relação
ao tema:
Apelação criminal. Crime de trânsito. Homicídio culposo
na direção de veículo automotor. Absolvição. Necessidade. - Não havendo elementos concretos a alicerçarem
um decreto condenatório, existindo, pelo contrário, dúvida
quanto à culpa do apelante, o melhor caminho a se trilhar é
o da absolvição, uma vez que melhor atende aos interesses
da justiça absolver um suposto culpado do que condenar
um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação
do brocardo in dubio pro reo (TJMG - Apelação Criminal
nº 1.0024.08.269366-4/001, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de
Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 29.08.2014,
publicação da súmula em 03.09.2014).
Crime de trânsito. Homicídio culposo. Art. 302, caput, do
CTB. Culpa não comprovada. Laudo pericial. Conclusão que
não vincula o magistrado. Absolvição. Possibilidade. Recurso
provido. - Inexistindo provas que apontem, com a necessária certeza, a responsabilidade do denunciado no fatídico
acidente que culminou com a morte das vítimas, impõe-se
a absolvição do acusado, esta amparada no princípio do in
dubio pro reo, já que, em direito penal, a dúvida é sempre
interpretada em favor deste (TJMG - Apelação Criminal
nº 1.0005.06.018280-4/001, Rel. Des. Sálvio Chaves, 7ª
Câmara Criminal, julgamento em 26.06.2014, publicação
da súmula em 04.07.2014).

Ante ao exposto dou provimento ao recurso defensivo para absolver o recorrente das imputações constantes em denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Comunique-se.
Custas, ex lege.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES CATTA PRETA e BEATRIZ PINHEIRO CAIRES.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...
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Furto simples consumado - Desclassificação
para a modalidade tentada - Teoria da amotio
ou apprehensio - Inversão da posse do bem
subtraído - Pena-base - Fixação - Patamar
mínimo - Maus antecedentes - Configuração Circunstância judicial desfavorável - Circunstância
atenuante - Confissão espontânea - Redução
da pena abaixo do mínimo legal - Súmulas
231 do STJ e 42 do TJMG - Impossibilidade Circunstância agravante - Reincidência Circunstâncias igualmente preponderantes Compensação - Regime de cumprimento de
pena - Réu reincidente específico e portador
de maus antecedentes - Regime aberto Inviabilidade - Regime mais gravoso - Princípio
da non reformatio in pejus - Observância
Ementa: Apelação criminal. Furto simples. Art. 155, caput,
do CP. Autoria e materialidade incontroversas. Desclassificação para a modalidade tentada. Impertinência.
Inversão da posse do bem subtraído. Teoria da amotio ou
apprehensio. Fixação da pena-base no patamar mínimo
legal. Impossibilidade. Maus antecedentes configurados.
Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Redução da pena base aquém do mínimo legal.
Impossibilidade. Súmula nº 231 do STJ. Regime aberto.
Impertinência. Gratuidade da justiça. Concessão em
primeira instância. Pleito prejudicado.
- Conforme estabelece a consagrada teoria do amotio,
não há que se falar em desclassificação do furto consumado para tentativa quando há efetiva retirada do bem
da esfera de disponibilidade da vítima, passando o agente
a exercer sobre ele a posse, mesmo que por curto espaço
de tempo.
- Impossível se cogitar a fixação da pena-base no patamar
mínimo estatuído pela lei penal se subsiste circunstância
judicial do art. 59 do CP desfavorável ao réu, qual seja
os maus antecedentes.
- Apesar de devidamente reconhecida, a circunstância
atenuante da confissão espontânea não tem o condão
de reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme
entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante,
embasado na consagrada Súmula nº 231 do STJ.
- Em se tratando de réu reincidente específico, inviável se
faz a concessão do regime aberto, conforme preleciona o
art. 33, §2º, c, do CP.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.13.047968-6/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: A.W.P. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima:
A.M.A. - 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 AO RECURSO.
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2015. - Jaubert
Carneiro Jaques - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Pela sentença
de f. 96/104, o MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca
de Belo Horizonte condenou A.W.P. como incurso nas
sanções do art. 155, caput, do CP, aplicando-lhe a pena
corporal de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser
cumprida em regime inicialmente semiaberto e 20 (vinte)
dias-multa, estes à razão unitária de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por fim,
restou isentado do pagamento das custas processuais.
Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia
17 de janeiro de 2013, por volta das 10h07min, na
Olegário Maciel, n° 216, Bairro Centro, nesta capital,
o acusado, agindo imbuído de animus furandi, subtraiu
para si a quantia pecuniária de R$240,00 (duzentos e
quarenta reais) e uma carteira funcional, nº de inscrição
MG-CD-37685, em detrimento da vítima A.M.A.
Segundo se apurou, no dia e hora dos fatos, o ofendido encontrava-se no consultório odontológico no qual
trabalha, quando o denunciado, ora paciente, chegou
ao local.
Ato contínuo, a vítima entrou para chamar a dentista
E.F.G., que atenderia o denunciado, tendo esquecido, por
descuido, sua carteira em cima do balcão da recepção,
ocasião na qual o denunciado permaneceu sozinho
no local.
Ao retornar à recepção, a vítima verificou sua
carteira e sentiu falta da quantia ali constante, bem como
de sua carteira funcional, tendo, por isso, acionado a
Polícia Militar, que, momentos após, compareceu ao local
dos fatos.
Ao efetuarem busca pessoal no denunciado, os
policiais encontraram a res furtiva dentro de sua meia, e,
diante da apreensão, o denunciado foi preso em flagrante.
Finda a instrução processual, o réu foi condenado
nos exatos termos da exordial acusatória.
Inconformada, a defesa interpôs recurso de
apelação, aduzindo, em suas razões recursais de

f. 109/113-v., que a pena-base há de ser fixada no
patamar mínimo legal porquanto todas as circunstâncias
judiciais são favoráveis ao acusado; que a atenuante da
confissão espontânea é preponderante, devendo, pois,
conduzir a pena aquém de seu patamar mínimo legal;
que a tentativa há de ser reconhecida em seu patamar
máximo de 2/3 (dois terços), pois o agente não teve a
posse mansa e tranquila da res furtiva, a qual nem sequer
saiu da esfera de vigilância da ofendida. Roga, caso seja
reduzida a reprimenda, pela fixação do regime aberto.
Por fim, requer a gratuidade da justiça.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais
apresentou contrarrazões (f. 115/123) requerendo o total
desprovimento do recurso defensivo, aos argumentos de
que a pena-base restou fixada com acerto diante dos
maus antecedentes ostentados pelo réu; que a atenuante
da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal e, ainda, que não é exigível
para a consumação do delito de furto a posse tranquila
da res.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
(f. 128/131), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade.
A materialidade delitiva restou devidamente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito de
f. 02A/09, boletim de ocorrência de f. 12/14, auto de
apreensão de f. 15 e pelo termo de restituição de f. 16.
A autoria, da mesma forma, encontra-se estampada
nos autos pelas declarações testemunhais prestadas ao
longo da instrução processual, mormente pela confissão
judicial do acusado (f. 72), não havendo, nesse ponto,
inclusive, qualquer irresignação recursal.
Da desclassificação para a modalidade tentada.
A defesa, no entanto, pugna pela desclassificação
do delito de furto consumado para a sua forma tentada.
Razão, contudo, não lhe assiste, data maxima venia.
Conforme se extrai da prova oral coligida aos autos,
o recorrente chegou a efetivamente subtrair e esconder
em sua meia os pertences da vítima, segundo se extrai do
depoimento abaixo colacionado:
[...] que o declarante assume a autoria dos fatos; que, na
manhã de hoje, o declarante foi em um consultório odontológico na Av. Olegário Maciel, no centro desta cidade, a fim de
realizar um tratamento dentário; que o declarante percebeu
que um dentista havia deixado certa quantia em dinheiro
em cima do balcão de atendimento, que fica na recepção;
que o declarante se aproveitou de um minuto de desatenção
do dentista e subtraiu o dinheiro, juntamente com a carteira
profissional do dentista, colocando ambos dentro de uma das
meias; que o dentista continuou atendendo o declarante e
instantes depois a polícia chegou e revistou o declarante, que
foi conduzido até esta delegacia [...] (depoimento inquisitorial
do réu de f. 08 - grifos nossos).
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- Resta prejudicado o pedido de gratuidade da justiça se
a isenção das custas processuais já restou concedida em
primeira instância.

[...] Que confessa espontaneamente os fatos narrados na
denúncia [...] que efetivamente na ocasião dos fatos subtraiu
da vítima uma carteira funcional e R$240,00 [...] (interrogatório judicial do réu de f. 72 - grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, eis as assertivas do policial
A.P.R., condutor do flagrante delito:
[...] que, ao chegar ao local, a vítima, que é dentista, informou
que havia deixado a carteira de bolso em cima do balcão
de atendimento e se ausentou por alguns minutos; que, ao
retornar, deu falta de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) e
de sua carteira profissional; que havia apenas uma pessoa na
sala além da vítima; que foi realizada uma busca pessoal no
suspeito, ocasião em que os produtos do furto, os R$240,00 e
a carteira profissional, foram encontrados dentro da meia do
autor [...] (depoimento inquisitivo de f. 02A/03, confirmado
perante o Juízo, à f. 71 - grifos nossos).

A vítima A.M.A., por sua vez, salientou que, apenas
algum tempo depois da subtração, quando o réu já estava
sendo atendido por outra dentista, é que sentiu falta da
sua carteira funcional, bem como da quantia de dinheiro
que se encontrava em sua carteira de bolso deixada no
balcão da recepção, sendo certo que o réu deteve a res,
mesmo que durante curto espaço temporal. In verbis:
[...] que o declarante afirma que A.W., o qual já é paciente
do mencionado consultório, chegou ao local, momento em
que o declarante entrou para chamar a outra dentista para
atendê-lo; que o declarante esqueceu sua carteira em cima
do balcão da recepção e A. ficou sozinho no local, enquanto
o declarante entrou para chamar a outra dentista chamada E.;
que, no momento em que o declarante retornou, lembrou-se
de que havia esquecido a carteira em cima do balcão e,
ao olhar em seu interior, percebeu que faltava a quantia de
R$240,00 e sua carteira funcional, inscrição MG-CD-37685;
que A. já estava sendo atendido pela dentista E.; que o declarante acionou os policiais militares que compareceram ao
local e efetuaram busca pessoal em A., pois este era o único
que estava aguardando atendimento enquanto o declarante
entrou para chamar a dentista E.; que os policiais localizaram
a quantia de R$240,00 e a carteira funcional do declarante
dentro de uma das meias que A. estava usando [...] (depoimento inquisitorial de f. 06, ratificado em Juízo, à f. 68 - grifos
nossos).

Nota-se, pois, dos relatos mencionados acima que
o acusado, após subtrair os pertences, logrou êxito em
retirar, efetivamente, a res furtiva da posse do ofendido
A.M.A., tanto é verdade que apenas fora abordado pelos
policiais militares momentos após o furto, quando já
estava sendo atendido pela dentista E.
Nesse ponto, abro um parêntese para salientar que
o crime de furto se consuma com o mero apossamento
da res furtiva pelo agente, não interessando se por breve
prazo temporal. Tal caso comporta fértil aplicação da
consagrada teoria do amotio ou apprehensio, que estabelece que a consumação do furto se dá no momento em
que a res furtiva passa para o poder do agente, independentemente de qualquer deslocamento ou de exercício da
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posse mansa e pacífica, mesmo que esta ocorra por curto
espaço de tempo.
Em se tratando do presente furto, a dinâmica do
delito praticado nos conduz à conclusão de que o agente
deteve a posse da res furtiva, ainda que por um breve
momento, com a posterior recuperação. Daí se infere
que houve a inversão da coisa furtada no momento da
subtração, o que, por si só, já enseja a consumação do
crime que se discute.
Sobre o assunto, assim vem sendo decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça:
Ementa: Apelação criminal. Preliminar. Incidente de insanidade mental. Rejeição. Furto qualificado. Concurso de
agentes. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para forma tentada. Inaplicabilidade ao caso. Pedido
de isenção de custas processuais. [...] - Ao contrário do que
pretende a defesa, não há como reconhecer a tentativa,
pois o crime de furto consuma-se com a simples inversão da
posse, ou seja, quando o agente retira a coisa da esfera de
vigilância da vítima e passa a tê-la à sua disposição, ainda
que brevemente, sendo irrelevante, portanto, que em curto
período de tempo o réu seja surpreendido e preso pela Polícia
na posse da res, como ocorreu no caso em exame. [...]. (Rel.
Des. Silas Vieira, 1ª Câmara Criminal, j. em 20.08.2013, p.
em 23.08.2013.)

Nessa mesma linha de raciocínio, trago à baila
o entendimento jurisprudencial majoritário do colendo
Superior Tribunal de Justiça:
Penal. Furto. Momento consumativo. Prescindibilidade
da posse tranquila da res furtiva. Precedentes. Incidência
da atenuante da menoridade e da confissão espontânea.
Pena-base abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Enunciado nº 231 da súmula desta Corte. Recurso provido. 1. O
direito penal brasileiro, ao perfilhar a expressão ‘subtrair’,
adotou a teoria da apprehensio ou amotio, em que o delito
de furto se consuma quando a coisa subtraída passa para o
poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo,
independente de a res furtiva permanecer sob a posse tranquila do agente. 2. A incidência da atenuante da menoridade
não pode conduzir a pena-base aquém do mínimo legal.
Enunciado nº 231 da súmula desta Corte. 3. Recurso provido
(REsp nº 718005/RS - Recurso Especial nº 2005/0005922-6,
Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 6ª Turma do STJ, DJe de
29.09.2008.)

Diante do que esposado, havendo a inversão da
posse do bem subtraído, ainda que por breve tempo,
alternativa não nos resta senão concluir pela consumação
do delito de furto.
Logo, incabível a pretendida desclassificação.
Da pena aplicada.
Noutro norte, quanto à sanção penal aplicada,
pugna a defesa pela fixação da pena-base no patamar
mínimo legal, o que, no meu modesto sentir, não tem
razão de ser.
Não creio que, conforme apontado pela combativa defesa, tenham os “motivos do crime” sido o real
motivo pela exasperação da pena-base, uma vez que o
d. Magistrado os considerou como “de somenos impor-

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o
bis in idem na fixação da pena somente se configura quando
o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior é considerado como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator
de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do
Código Penal). Precedentes. 3. Nada impede que condenações distintas deem ensejo a valorações distintas, porquanto
oriundas de fatos distintos. 4. Não se verifica constrangimento
ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma
condenação definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a outra como agravante da
reincidência, inexistindo bis in idem. 5. Habeas corpus denegado (STF - Segunda Turma - HC 99044/SP - Rel. Min. Ellen
Gracie - j. em 27.04.10.)

Daí que, em razão dos conspurcados antecedentes
ostentados pelo réu, mantenho a pena-base em patamar
acima do mínimo legal, porém, por verificar excesso,
procedo a ligeira redução, passando a defini-la, agora,
em 2 (dois) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.
Na segunda etapa, presentes a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência,
e, sendo essas circunstâncias igualmente preponderantes, acertadamente promoveu-se a compensação
entre ambas.
Nesse viés, abro parênteses para, além discordar
da combativa defesa acerca da natureza preponderante
da atenuante da confissão espontânea, esclarecer que a
doutrina e jurisprudência mais abalizada não reconhecem
a possibilidade de se reduzir a pena para aquém do
mínimo legal pela aplicação de tal minorante, conforme
orientação pretoriana emanada da Súmula nº 231 do
Superior Tribunal de Justiça, que determina que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Sobre tal matéria, abro parênteses para trazer
à baila os ensinamentos do renomado jurista Júlio
Fabbrini Mirabete:

Prevê o art. 65 quais as circunstâncias do crime que devem
atenuar a pena, ou seja, os dados objetivos ou subjetivos
que, por seu aspecto positivo, levam à diminuição da reprimenda. Em todas as hipóteses previstas no dispositivo, a
redução é obrigatória, levando-se em conta, evidentemente,
as demais circunstâncias do delito, que podem agravar a
sanção (item 7.5.7). Ao contrário das causas de diminuição
da pena, porém, não se permite, com o reconhecimento das
atenuantes, a redução da pena abaixo do mínimo previsto na
lei (item 7.5.7) (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito
penal. Parte geral. Arts. 1º a 120 do CP. São Paulo: Atlas,
2007, v. 1, p. 314) (grifo nosso).

Igualmente, é o entendimento defendido pelo
respeitado doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo
preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena
(art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria
possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar
alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o
condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando
passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de
alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum
modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do
mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo
incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal,
de modo que não têm o condão de promover a redução da
pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em
abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz
a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer
causas de aumento ou de diminuição (NUCCI, Guilherme de
Souza. Manual de direito penal: parte geral, parte especial.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 436-437)
(grifo nosso).

Não diferentemente, já se manifestou este egrégio
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através de Súmula
nº 42, aprovada à unanimidade pelo Grupo de Câmaras
Criminais, in verbis:
Súmula nº 42 - Nenhuma circunstância atenuante pode
reduzir a pena aquém do mínimo legal, como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo cominado.

Sobre o assunto em debate, inclusive, já se pronunciou o colendo Supremo Tribunal Federal, colocando um
ponto final em eventual controvérsia existente em torno
da matéria:
Habeas corpus. Penal. Dosimetria da pena. Pena-base fixada
no máximo legal. Insuficiência de fundamentação. Confissão
espontânea. Fixação da pena abaixo do mínimo legal: impossibilidade. I - Insuficiência de fundamentação da sentença
condenatória que fixou a pena-base no máximo legal. II - O
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não
tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal.
Precedente: HC 70.883/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
24.6.94. III - O habeas corpus não é a via adequada para
correção da dosagem da pena. IV - Habeas corpus conhecido
de ofício. Ordem parcialmente concedida (Apelação Criminal
nº 2.0000.00.477311-5/000, Rel. Des. Antônio Armando
dos Anjos, 5ª Câmara Criminal do TJMG, 09.08.2005) HC
87263/MS - Mato Grosso do Sul - Habeas corpus, Relator
Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 04.08.2006, p. 00056,1ª
Turma do STF) (grifo nosso).
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tância”, sendo certo que, de fato, “a obtenção de lucro
fácil em prejuízo alheio” consiste em elemento ínsito ao
próprio tipo penal, não podendo justificar eventual recrudescimento da reprimenda.
Não obstante, ainda assim, entendo que o aumento
da pena-base acima do patamar mínimo legal se justifica, já que o acusado é portador de maus antecedentes.
Ao que se denota da vasta CAC de f. 84/89, o
recorrente ostenta sete condenações transitadas em
julgado, algumas, inclusive, por delitos patrimoniais,
sendo certo que uma delas deverá ser utilizada a título
de agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, enquanto que as outras seis servirão para macular
a presente circunstância judicial, não havendo, por essa
razão, falar-se em bis in idem. O que não se admite é a
valoração de um mesmo fato, em momentos distintos, o
que não é o caso dos autos. Nesse sentido, assim já foi
decidido pelo STF:

Dessa forma, impossível que a circunstância
atenuante da confissão espontânea conduza a pena
para aquém do patamar mínimo legal, consoante determinação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de
Justiça e, ainda, da Súmula nº 42 deste egrégio Tribunal
de Justiça.
Na terceira fase, à míngua de causas de diminuição e aumento, concretizo a reprimenda em 2 (dois)
anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, estes à
razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Apesar de entender que as circunstâncias pessoais
do acusado, que é reincidente específico e portador de
maus antecedentes, não estariam a recomendar a sua
inserção em meio semiaberto, deixo de modificar esse
comando sentencial, em respeito ao princípio do non
reformatio in pejus. Nesse diapasão, rechaço o pleito
defensivo de fixação de regime aberto, com fulcro no
art. 33, §2º, do CP.
Diante da reincidência específica do réu em crime
patrimonial, deixo de conceder-lhe as benesses da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos e
a sursis.
Por fim, no que toca ao pedido de concessão da
gratuidade da justiça, tenho que a d. Sentenciante já
isentou o réu do pagamento das custas processuais, por
estar amparado pela Defensoria Pública (f. 103), restando
tal pleito, pois, prejudicado.
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para reduzir a reprimenda cominada para o
patamar de 2 (dois) anos de reclusão no regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa.
Custas isentas, nos termos da sentença (f.103).
DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - Acompanho
o voto do eminente Relator quando ele mantém condenação de A.W.P. pelo crime de furto consumado, pedindo
vênia, no entanto, para fazer uma ressalva quanto ao
momento consumativo do furto.
É que entendo que, para a consumação do crime
de furto, é necessário que a coisa subtraída saia da esfera
de vigilância da vítima e ingresse na posse do agente.
Assim, não basta a simples inversão da res furtiva,
devendo a posse da coisa ser mansa, pacífica e desvigiada, ainda que por pouco espaço de tempo, como no
caso em tela.
Com essas pequenas considerações, acompanho o
voto do em. Relator.
É como voto.
DES.ª LUZIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO
BARBOSA LIMA (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA) - De
acordo com o Relator.
Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.
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Casa de prostituição - Art. 229 do Código
Penal - Tipicidade - Princípio da adequação
social - Inaplicabilidade - Autoria e materialidade Prova - Crime configurado - Condenação
Ementa: Apelação criminal. Casa de prostituição.
Sentença absolutória. Inconformismo do parquet. Inaplicabilidade do princípio da adequação social. Conduta
típica. Autoria e materialidade comprovadas. Situação
de exploração sexual configurada pela prova dos autos.
Condenação imposta. Recurso provido.
- O princípio da adequação social, por si só, não tem o
condão de revogar tipos penais incriminadores.
- Mesmo que haja tolerância quanto à prática de algumas
infrações penais, não há que se falar em atipicidade do
fato praticado, mormente quando o legislador, tendo a
oportunidade de extirpar a norma do ordenamento, opta
por apenas alterar a redação do dispositivo, mantendo a
reprovação da conduta na esfera criminal.
- Tendo restado comprovado, pelas evidências dos autos,
que os apelados mantinham, auferindo lucro, estabelecimento destinado à exploração sexual de mulheres, a
condenação mostra-se de rigor.
Recurso provido.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0713.06.062389-7/001
- Comarca de Viçosa - Apelante: Ministério Público do
Estado de Minas Gerais - Apelado: J.I.V., V.P.V. - Vítima:
L.P. - 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 DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2015. - Eduardo
Brum - Relator.
Notas taquigráficas
DES. EDUARDO BRUM - V.P.V. e J.I.V., já qualificados
nos autos, foram denunciados junto à Vara Criminal, da
Infância e da Juventude da Comarca de Viçosa como
incursos nas sanções do art. 229 do Código Penal, pois
mantinham, almejando lucro, estabelecimento destinado
à exploração sexual de mulheres.
Transcrevo o teor da exordial acusatória de f. 02/03:
[...] Consta no incluso auto de inquérito policial que, no dia
26 de junho de 2006, no estabelecimento denominado [...],
situado na BR-120, zona rural de Viçosa/MG, os denunciados
mantinham, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros libidinosos, havendo
intuito de lucro.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz de Direito
julgou improcedente o pedido inicial, absolvendo os réus,
nos termos do art. 386, inciso III, do CPP (f. 448/453).
Intimações de praxe à f. 453-v. (Ministério Público),
457/457-v. (V.), 464/465 (J.I.), 466 (defesa constituída
de J.I.) e 469-v. (Defensoria Pública, por V.).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de
Minas Gerais interpôs recurso de apelação à f. 454,
pugnando, em razões apresentadas às f. 459/462-v.,
pela condenação dos acusados nos termos da denúncia
e pela suspensão de seus direitos políticos.
Em respectivas contrarrazões de f. 467/469 e
470/476, os apelados J.I. e V. combatem os argumentos
recursais e pugnam pela manutenção da absolvição.
Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (f. 483/488).
Conheço do recurso, presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Da leitura da r. sentença de f. 448/453, depreende-se
que, após examinar as provas dos autos, afirmar inexistirem dúvidas acerca da autoria do ilícito e declinar suas
pessoais convicções sobre o assunto (e sobre outros mais),
o il. Sentenciante assim conclui seu decisum:
[...] O crime de ‘manter’ casa de prostituição perdeu a
razão de ser. De há muito se esvaiu o colorido do drama das
mulheres (muitas adolescentes) obrigadas ao sexo por cafetina ou cáften. No início dos anos quarenta, século passado,
berço do Decreto-lei n. 2.848, o Código Penal, a sociedade
e os princípios eram completamente diferentes. Naquela
época, tentava-se preservar, já com algum penar, a moralidade e os valores familiares. A prostituição, como toda ação
ligada ao sexo, feria os ‘bons costumes’.
[...]
O artigo 229 do CP morreu e se esqueceu de cair.
[...]
Para o prevalecimento da justiça, se querem condenar J.I. e
V., a sociedade há de pedir à polícia o fechamento de todos
os motéis do Brasil.
[...]
Perora-se: a denúncia, desatenta à vida, não percebeu o
singular envelhecimento e morte do tipo penal.
Isto posto, V.P.V. e J.I.V. ficam absolvidos. A eles não se pode
recomendar - sem que a outros milhares também calhe - o
artigo 229 do Código Penal. O juízo concede-lhes a púrpura
do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. [...]

Ao contrário do il. Julgador, não vejo como declarar
a atipicidade de um dispositivo penal que não foi expressamente revogado pelo Poder Legislativo.
Conforme doutrina de Rogério Greco:
[...] embora sirva de norte para o legislador, que deverá ter
a sensibilidade de distinguir as condutas consideradas socialmente adequadas daquelas que estão a merecer a reprimenda do Direito Penal, o princípio da adequação social, por
si só, não tem o condão de revogar tipos penais incriminadores. Mesmo que sejam constantes as práticas de algumas
infrações penais, cujas condutas incriminadas a sociedade já
não mais considera perniciosas, não cabe aqui a alegação,
pelo agente, de que o fato que pratica se encontra, agora,
adequado socialmente. Uma lei somente pode ser revogada
por outra, conforme determina o caput do art. 2º da Lei de
Introdução ao Código Civil (Curso de direito penal. Parte
Geral. 8. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, p. 58).

Ademais, teve o legislador, recentemente, a oportunidade de convalidar o entendimento esposado na
instância primeva, porém, assim não optou. Do contrário,
a reforma promovida em 2009 na redação do art. 229 do
CP tornou, em verdade, mais abrangente o tipo penal em
testilha. Quisesse a sociedade extirpar referida norma do
ordenamento, teria o legislador simplesmente revogado
o tipo, sem se limitar à mera alteração de sua redação.
Outrossim, a meu sentir, a alegada tolerância das
autoridades ou mesmo da sociedade não elide o crime
insculpido no referido dispositivo, sobretudo quando o
objetivo da norma é tutelar a moralidade sexual e os bons
costumes e combater a exploração sexual.
A propósito:
Recurso especial. Art. 229 do Código Penal. Princípio da
adequação social. Inaplicabilidade. Tipicidade material da
conduta. 1 - O princípio da adequação social é um vetor geral
de hermenêutica segundo o qual, dada a natureza subsidiária
e fragmentária do direito penal, se o tipo é um modelo de
conduta proibida, não se pode reputar como criminoso um
comportamento socialmente aceito e tolerado pela sociedade, ainda que formalmente subsumido a um tipo incriminador. 2 - A aplicação deste princípio no exame da tipicidade deve ser realizada em caráter excepcional, porquanto
ao legislador cabe precipuamente eleger aquelas condutas
que serão descriminalizadas. 3 - A jurisprudência desta Corte
Superior orienta-se no sentido de que eventual tolerância de
parte da sociedade e de algumas autoridades públicas não
implica a atipicidade material da conduta de manter casa de
prostituição, delito que, mesmo após as recentes alterações
legislativas promovidas pela Lei nº 12.015/2009, continuou
a ser tipificada no art. 229 do Código Penal. 4 - De mais
a mais, a manutenção de estabelecimento em que ocorra a
exploração sexual de outrem vai de encontro ao princípio da
dignidade da pessoa humana, sendo incabível a conclusão
de que é um comportamento considerado correto por toda a
sociedade. 5 - Recurso especial provido para restabelecer a
sentença condenatória, apenas em relação ao crime previsto
no art. 229 do Código Penal (STJ - REsp 1435872/MG, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para o acórdão Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 03.06.2014, DJe de
1º.07.2014) - destaquei.
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Segundo apurou-se, a Polícia Militar foi acionada para averiguar notícia de eventual cometimento de furto ocorrido no
local denominado [...].
Ao chegarem ao local os milicianos apuraram que se tratava
de casa de prostituição, comprovando-se que o estabelecimento era destinado à exploração sexual de mulheres.
Restou apurado que o primeiro denunciado, com plena consciência da atividade desenvolvida no local, alugou o imóvel
para que o segundo denunciado explorasse a prostituição.
Nesse sentido, o primeiro denunciado, que já compareceu
ao local, auferia lucro com o recebimento de aluguel pago
pelo segundo denunciado. Em contrapartida, o segundo
denunciado conservava o local para a prática de prostituição.
Apurou-se que as prostitutas repassavam parte dos lucros
auferidos com a prostituição ao segundo denunciado. [...]

Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Casa de
prostituição. Aplicação dos princípios da fragmentariedade
e da adequação social: impossibilidade. Conduta típica.
Constrangimento não configurado. 1 - No crime de manter
casa de prostituição, imputado aos pacientes, os bens jurídicos protegidos são a moralidade sexual e os bons costumes,
valores de elevada importância social a serem resguardados
pelo Direito Penal, não havendo que se falar em aplicação
do princípio da fragmentariedade. 2 - Quanto à aplicação
do princípio da adequação social, esse, por si só, não tem
o condão de revogar tipos penais. Nos termos do art. 2º da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (com alteração da Lei nº 12.376/2010), ‘não se destinando à vigência
temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue’. 3. Mesmo que a conduta imputada aos pacientes
fizesse parte dos costumes ou fosse socialmente aceita, isso
não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor. 4.
Habeas corpus denegado (STF - HC 104467/RS - Primeira
Turma - Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - j. em 08.02.2011 - DJe
de 09.03.2011) - destaquei.

Diante disso, após examinar atentamente o feito,
entendo com razão o apelante.
A materialidade do delito restou evidente pelo auto
de prisão em flagrante delito de f. 04/08, pelo teor do
boletim de ocorrência de f. 10/14, pelos anexos fotográficos de f. 432/433 e pelas declarações e depoimentos
colhidos sob o crivo do contraditório.
A autoria, como bem ressaltou o il. Magistrado,
também é indiscutível.
V., policial civil aposentado e proprietário do
espaço, malgrado defenda sua desvinculação da administração do local, a qual seria exercida exclusivamente
pelo corréu J.I., confirma sua ciência e anuência acerca
da atividade em prática no estabelecimento e a cobrança
do aluguel dos quartos para a prostituição:
[...] que há aproximadamente 20 anos é proprietário de um
sítio localizado no local conhecido por [...], BR-120, zona
rural de Viçosa, local onde tem um imóvel que é alugado
para o Sr. J.I.V. há mais de três anos; que o depoente sabe
que J.I. mantém uma boate no local; [...] (V.P.V., à f. 35).
[...] que é o proprietário do imóvel referido na inicial e antes
de assumir o seu posto de policial civil em Ponte Nova fez
funcionar uma mercearia no dito imóvel; [...] realmente ouviu
dizer onde (sic) alugou para I. havia aluguel de quartos para
prostituição; [...] (V.P.V., à f. 414) - destaquei e grifei.

J.I., por sua vez, confessou livremente em sede policial, na qualidade de responsável direto pela administração do local, a cobrança de aluguel dos quartos, destinados exclusivamente para a realização de programas
sexuais com as garotas que lá se encontravam à disposição dos clientes:
[...] que esclarece o declarante que trabalha em tal local,
como responsável, pois ali mantém um bar; que o local é de
propriedade de V.P., o qual trabalhou na Delegacia de Polícia
de Ponte Nova, já aposentado; que, quanto aos fatos, esclarece que desde sexta-feira, dia 23/06/06, se encontra no
local L.P., a qual passou a ficar no local a convite de J.A.S.M.,
mulher que faz programa em tal local, onde funciona uma
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casa noturna, com aluguel de quartos para programas
sexuais; [...] (J.I.V., à f. 08).

Já em juízo (f. 416), o increpado retrata-se,
alegando ser o local um bar destinado à venda de bebidas
e salgados, que, coincidentemente, era também frequentado por mulheres. A meu sentir, tal retratação deu-se de
forma contraditória, desprovada e, principalmente, dissociada dos demais elementos de convicção.
Nesse sentido, tanto os policiais militares como as
testemunhas civis confirmaram que o local era notoriamente conhecido como prostíbulo (sob a denominação
[...], o estabelecimento era adornado com publicidade
ostentando uma imagem de mulher seminua e os dizeres
“momentos de prazer e lazer” - f. 432/433) e que ambos
os acusados tinham ciência e auferiam lucro com tal atividade. Observe-se:
[...] que, nesta data, foram solicitados a comparecer no
local conhecido por [...], prostíbulo localizado nas margens
da Rodovia BR-120, para atender ocorrência com denúncia
tráfico de drogas e receptação; [...] (C.L.C.F., policial militar,
à f. 04).
[...] no local foi encontrado I., o proprietário, que confessou
explorar não só a venda de bebidas como, também, a prostituição, em quartos existentes no mesmo prédio onde funciona
o bar; [...] (C.L.C.F., policial militar, à f. 379) - destaquei
e grifei.
[...] esteve no local descrito na denúncia e lá encontrou o
segundo acusado, proprietário daquele estabelecimento,
onde funcionava o que popularmente se chama de ‘zona’;
naquele dia em que lá esteve foram encontradas mulheres
que se prostituíam, e segundo notícias elas faziam programas
sexuais e davam parte do dinheiro para o proprietário do
local; [...] soube pelo primeiro denunciado, depois, que o
imóvel onde funcionava a referida zona era de propriedade
dele; [...] no local funcionava também um bar, como de
resto são encontrados em todas as casas de prostituição; [...]
(M.S.O., policial militar, à f. 338).
[...] o Sr. I., proprietário, tem um bar naquela localidade
e no mesmo ambiente, em quartos, é que realizam-se os
programas sexuais; o lugar é conhecido como prostíbulo, é
fato público e notório; [...] (P.A.B., policial militar, à f. 380).
[...] é vizinho da [...], mora a uns duzentos metros do estabelecimento; [...] para os moradores do local, região campesina,
o local a que se refere a denúncia é conhecida por ‘zona’, ou
seja, lugar de prostituição; [...] é sabido que V. é o proprietário do terreno onde está a [...] (S.G.R., à f. 382).

Indubitável, pois, que os réus mantinham casa de
prostituição, auferindo lucro com a utilização dos quartos
pelas garotas de programa. O cerne da questão, contudo,
como bem apontou o douto Procurador de Justiça em seu
parecer à f. 486, ao dissertar sobre a recente alteração
legislativa, é saber se havia exploração sexual no estabelecimento. E, nesse ponto, vênia ao entendimento do il.
membro do Parquet, vislumbro flagrante a presença de tal
elementar do tipo penal.

[...] o depoente trabalha na referida boate que pertence a
um tio, I.; acordou com os policiais batendo nas portas dos
quartos, arrombando, já que ali, além da boate, são oferecidas mulheres; [...] na boate referida, nos finais de semana,
aparecem mulheres de Juiz de Fora; I. aluga os quartos a
dez reais cada meia hora, ficando remuneração por conta
daquele que vai utilizar a camarinha; [...] (F.A.S., à f. 298).
[...] que o dono do imóvel era e continua sendo o primeiro
acusado, e quem explorava o negócio à época era o segundo
acusado, esclarecendo que ele não lá se encontra, visto que
o bem já foi alugado para terceiro, mas pelo que ouviu dizer,
está fechado, pois foi interditado pela vigilância sanitária; [...]
que sempre tinha garota de programa no local, mas ficavam
só uns dois dias, depois vinham outras; [...] (F.A.S., à f. 400).

As testemunhas J. e V., garotas de programa,
confirmam as palavras de F. e confessam que parte da
renda auferida com a venda de seus corpos era necessariamente repassada aos réus, em pagamento do quarto
em que residiam ou permaneciam temporariamente:
[...] que desde abril do corrente ano faz programas no local
conhecido por [...], localizado nas margens da rodovia
BR-120, nesta cidade, local de propriedade de J.I.V.; [...]
(J.A.S.M., à f. 05).
[...] Que cobrava a quantia de R$30,00 (trinta reais) por
programa, sendo que R$10,00 (dez reais) era para pagar o
aluguel do quarto, o qual era repassado para a pessoa de
J.I.V. e, quanto ao restante, R$ 20,00 (vinte reais), era seu;
Que alega que trabalhou na boate de J.I. por aproximadamente quatro meses, informando que atualmente encontra-se
residindo nesse município sem trabalhar; [...] (J.A.S.M., à
f. 44).
[...] O pagamento para utilização do quarto já estava incluído
no valor combinado. Residia no local. [...] V. era dono do
terreno que foi arrendado para I. (sic). V. sabia que o local era
utilizado para fins de prostituição. De vez em quando ficavam
algumas mulheres no local, mas ele era mais frequentado por
mulheres de Viçosa. [...] (J.A.S.M., à f. 359).
[...] são oito os quartos na [...], alugados pelo proprietário,
para cada programa, por quinze reais; esse pagamento
e o da mulher a de ser feito pelo freguês; há mulheres de
outros locais, vindas de Ubá por exemplo; todavia, todas
estão ficando ‘acabadinhas’, dado o consumo exagerado de
tóxico; [...] (V.M.M., às f. 301/302).

Por fim, os milicianos e outras testemunhas - em
especial, D.L.D., membro do Conselho Tutelar local confirmaram, ainda, a presença de menores de idade
residindo no estabelecimento, com denúncias que apontavam o seu envolvimento na prostituição desenvolvida
no local:
[...] que, ao comparecer no local, ali encontraram a menor
L.P., a denunciada, a qual de início negou ser menor, mas
acabou por informar que tinha apenas 17 anos de idade e
que estava alojada em dos (sic) quartos do local; que, no
citado quarto, foram vistos, no cexto (sic) de lixo, várias ‘camisinhas’ usadas; [...] (C.L.C.F., policial militar, à f. 04).

[...] na realidade, a menor lá encontrada tinha a aparência
da idade documental, tanto que foi em razão da suspeita da
menoridade é que a diligência se deu; [...] (C.L.C.F., policial
militar, à f. 379).
[...] lembra-se apenas de lá ter estado porque havia denúncia
de que uma jovem prostituta, menor de dezoito anos, estaria
atuando no local, o que foi confirmado, a despeito da negativa inicial, já que ela terminou confessando afirmando que
tinha dezessete anos; [...] (M.S.O., policial militar, à f. 338).
[...] no momento da diligência a menor foi encontrada no
quarto e ali havia sinais de que ela praticara sexo mediante
paga, já que havia dinheiro e preservativos pelo local; [...]
(P.A.B., policial militar, à f. 380).
[...] que, nesta data, por volta das 14:30 horas, foi solicitada
por Policiais Militares a comparecer no local conhecido por
[...], localizado nas margens da Rodovia BR-120, pelo fato
de que ali se encontrava uma adolescente; que a depoente
compareceu no local, onde constatou tratar-se de um prostíbulo, com quartos e a menor L.P., ali se encontrava tendo
informado que estava no local há dois dias, na companhia
da amiga J.A.S.M., mulher que ali fazia programas; que no
quarto onde L. se encontrava foram encontrados preservativos, usados, na lixeira; [...] que esclarece a depoente que
J.I.V. já fora advertido pelo Conselho Tutelar e Polícia, quando
da denúncia de que no local havia uma adolescente, numa
outra ocasião, sobre a gravidade do fato; [...] (D.L.D., à f. 06).

Certo é, portanto, que o local era destinado à
exploração sexual das garotas que lá residiam e se dispunham, ainda que voluntariamente (pois nem sempre
a exploração tem de advir de violência ou coação), à
venda de seus corpos em troca do pagamento do aluguel
dos quartos.
Não há, assim, qualquer substrato para a manutenção da absolvição, tendo em vista que os elementos
típicos do tipo penal foram todos devidamente caracterizados pelas evidências dos autos, tendo restado comprovado, de forma indubitável, que os apelados J.I. e V.,
o primeiro de forma direta e o segundo indiretamente,
mantinham estabelecimento destinado à exploração
sexual, com intuito de lucro.
Portanto, é de rigor a reforma da r. sentença para
condenar J.I.V. e V.P.V. como incursos nas disposições do
art. 229 do Código Penal, sendo necessário dosar-lhes as
penas, o que passo a fazer nesse momento.
Na primeira fase, em exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP em relação a J.I., anoto que
a culpabilidade não excede ao exigido para o tipo penal,
motivo pelo qual não pode desfavorecê-lo; é primário,
como demonstra a CAC de f. 422; não existem elementos
nos autos aptos a aferir sua conduta social e personalidade; as consequências e os motivos do crime, consubstanciados na obtenção de retorno financeiro pela exploração sexual, a meu ver, são ínsitas do delito em apreço e
não ultrapassam os limites impostos pela descrição típica;
as circunstâncias do delito, por sua vez, lhes são desfavoráveis, diante das notícias de envolvimento de menores de
idade na prostituição desenvolvida na propriedade; e não
há falar em comportamento da vítima.
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Segundo F.A.S., ex-funcionário do estabelecimento, as mulheres vinham de várias comarcas e residiam no local, sendo “oferecidas” aos clientes como se
produtos fossem:

Já quanto a V., também primário (CACs de
f. 423/425), utilizo os mesmos argumentos acima, ressalvando, apenas, que sua culpabilidade, entendida como o
grau de reprovabilidade e censurabilidade social do fato,
de acordo com os conceitos éticos e morais da coletividade em que se insere o agente, ultrapassou os limites
ínsitos ao tipo penal em testilha, pois, na qualidade de
policial civil aposentado, deveria zelar pela proteção dos
direitos das mulheres e adolescentes exploradas sexualmente em sua propriedade e não coadunar com a prática
lá empreendida, lucrando com tal conduta.
Assim, examinadas as circunstâncias judiciais, fixo
as penas-base pouco acima dos mínimos legais previstos,
em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze)
dias-multa para J.I. e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa para V., arbitrada a
unidade de dias-multa em 1/30 do salário mínimo
vigente, montantes estes que torno definitivos à míngua
de atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes.
O regime carcerário inicial de cumprimento de
pena deve ser o aberto, tendo em vista o quantum de
pena privativa de liberdade imposta (inferior a 4 anos de
reclusão), ex vi do art. 33, § 2º, alínea c, do CP.
À vista da prevalência de circunstâncias favoráveis
do art. 59 do CP e do quantum inferior a 4 (quatro) anos
de reclusão, substituo as reprimendas carcerárias de cada
apelado por 2 (duas) penas restritivas de direitos, sendo
uma de prestação de serviços à comunidade e outra
de prestação pecuniária equivalente a 2 (dois) salários
mínimos vigentes à época dos fatos.
As entidades beneficiárias e demais condições
deverão ser escolhidas pelo Juízo da Execução.
Com tais considerações, dou provimento ao apelo,
para condenar J.I.V. e V.P.V. nas sanções do art. 229 do
Código Penal.
Custas, ex lege.

de internação. Viabilidade. Ato infracional praticado com
grave ameaça. Inexistência de outra medida adequada.
Embargos rejeitados.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES
JÚLIO
CEZAR
GUTTIERREZ
e
DOORGAL ANDRADA.

Acórdão

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Estatuto da Criança e do Adolescente - Ato
infracional grave - Equiparação ao crime
previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP - Medida
socioeducativa - Semiliberdade - Inadequação Especial proteção ao menor - Atuação intensiva
do Estado - Necessidade - Internação - Medida
mais adequada ao caso concreto - Voto vencido
Ementa: Embargos Infringentes. Estatuto da Criança e do
Adolescente. Ato infracional análogo ao crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do CPB. Medida socioeducativa
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- O julgador, quando da fixação das medidas socioeducativas estipuladas no Estatuto Menorista, deve se guiar
pela efetiva adequação ao caso concreto, tendo como
parâmetro balizador as circunstâncias do ato infracional,
bem como as condições subjetivas do menor infrator.
- Na espécie, a aplicação da medida de internação
se revela a mais adequada, considerando a gravidade concreta do ato infracional perpetrado, praticado
mediante séria ameaça, estando o adolescente inserido
em processo de marginalização.
V.v. - A aplicação das medidas socioeducativas previstas
no Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser direcionada pela adequação ao caso concreto, bem como pela
real necessidade de reeducação e recuperação do menor,
tendo como termômetro as circunstâncias do crime, bem
como as condições pessoais do representado.
- Imperiosa se faz a alteração para medida de semiliberdade ao representado se o ato infracional foi cometido
mediante violência, conforme inteligência do art. 120,
§ 2º, cominado com o inciso I, do art. 122, ambos do
Estatuto da Criança e do Adolescente, por essa se mostrar
mais adequada ao caso concreto.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº
1.0702.13.084665-3/002 - Comarca de Uberlândia Embargante: Adolescente em conflito c/ lei - Embargado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator:
DES. FURTADO DE MENDONÇA

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES, VENCIDO O REVISOR.
Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2015. - Furtado de
Mendonça - Relator.
Notas taquigráficas
DES. FURTADO DE MENDONÇA - Cuida-se de
embargos infringentes interpostos por P.H.A. em face do
acórdão de f. 175/179v.
Conforme razões de f. 184/185, pretende o embargante, por intermédio dos presentes embargos, fazer
prevalecer o entendimento esboçado pelo voto minoritário prolatado pelo Relator Jaubert Carneiro Jaques, em
que fixou a medida socioeducativa de semiliberdade.
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça opinou (f. 188) pelo desprovimento dos embargos.

convívio inadequado e ainda, o reinserir no contexto familiar e sociológico, não possuindo caráter retributivo, creio
que a internação realmente é a medida mais adequada.
Neste viés:
Apelação Criminal. Ato infracional análogo ao crime de
roubo. Ausência do juízo de retratação. Inocorrência de nulidade. Violência contra a pessoa. Internação. Medida que se
impõe. - Mesmo sem o exercício do juízo de retratação, o
encaminhamento do processo ao grau superior, para apreciação de recurso interposto, evidencia implícita discordância
em relação aos seus dizeres, mostrando-os insuficientes a
abalar as razões de convencimento esposadas pelo prolator
da decisão atacada. - Restando comprovado que o adolescente praticou ato infracional grave, mediante violência contra
a pessoa, a aplicação da medida de internação mostra-se a
mais indicada. - Descabe falar na aplicação de pena mínima
quando se trata de apuração de ato infracional, pois não se
trata de crime, impondo-se a aplicação de medida socioeducativa, que visa à reeducação do menor, e não sua punição
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0396.07.029062-4/001,
Des.ª Beatriz Pinheiro Caires, p. em 08.11.2007, j. em
09.01.2008).

Ante tais explanações, sem maiores delongas, adiro
aos votos vencedores, e rejeito os embargos infringentes.
DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Pelos fundamentos anteriormente esposados, peço vênia ao douto
Des. Relator para acolher os embargos infringentes.
DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - De acordo
com o Relator.
DES.ª LUZIENE MEDEIROS DO NASCIMENTO
BARBOSA LIMA (Juíza de Direito convocada) - De acordo
com o Relator.
DES. RUBENS GABRIEL SOARES - De acordo com
o Relator.
Súmula - EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS,
VENCIDO O REVISOR.

...

Mandado de segurança criminal - Superlotação
carcerária - Ato de Juiz de Direito Corregedor
dos presídios e titular da Vara de Execução
Penal - Portaria que determina a transferência
de preso para outras unidades prisionais Ausência de vagas - Risco de congestionamento
do sistema - Concessão da segurança
Ementa: Mandado de segurança criminal. Legitimidade
da intervenção do Poder Judiciário em tema de implantação de políticas públicas do sistema prisional. Ato
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O recurso foi recebido pelo eminente Desembargador Jaubert Carneiro Jaques (f. 189).
É breve o relato.
Conheço do recurso interposto, pois presentes os
seus pressupostos de admissibilidade e processamento.
Como se vê, a celeuma reside na espécie de medida
socioeducativa a ser aplicada ao menor.
No julgamento da apelação, o entendimento majoritário foi no sentido de se aplicar a medida socioeducativa de internação, saindo vencido o insigne Desembargador Relator, que fixou a semiliberdade.
Data venia, estou aderindo à tese majoritária.
Lastreado na doutrina de amparo integral apregoada pelo Estatuto Menorista, as medidas socioeducativas aplicadas aos menores têm como escopo fundamental atiçar, no transgressor, a consciência do desvalor
de sua ação, de modo a levá-lo a refletir sobre sua
conduta, possibilitando a sua reinserção social.
Reza o artigo 112, § 1º, do ECA: “A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da
infração”.
O julgador, quando da fixação das medidas socioeducativas estipuladas no Estatuto Menorista, deve se guiar
pela efetiva adequação ao caso concreto, tendo como
parâmetro balizador as circunstâncias do ato infracional,
bem como as condições subjetivas do menor infrator.
Na hipótese vertente, penso que resultaria inadequada, e até mesmo inútil, a aplicação de medida diversa
da internação, diante da gravidade dos fatos narrados
nos presentes autos, bem como considerando a condição
de adolescente inserido em processo de marginalização.
Os fatos são realmente graves, tendo o inimputável,
em companhia de outros elementos, subtraído, mediante
grave ameaça, empregada com uso de arma de fogo,
dois aparelhos celulares, além da quantia aproximada de
R$300,00, de propriedade das vítimas A.M.V., M.F.B. e
A.P.G..
Destaco que o adolescente possui outras passagens pela Vara Especializada, já tendo-lhe sido aplicada
a medida socioeducativa de liberdade assistida, demonstrando que os esforços no sentido de sua ressocialização
restaram improfícuos.
Além disso, verifica-se que o embargante encontra-se
envolvido na prática de ato infracional gravíssimo, equiparado ao crime de latrocínio.
Destarte, a gravidade dos fatos e o histórico infracional do representado impõem a necessidade de uma
atuação intensiva dos órgãos estatais incumbidos da
especial proteção ao menor, mirando a sua reintegração ao meio social, afastando os riscos a que ora se
encontra exposto.
E a única medida hábil a atingir tal escopo é
a internação.
Desta feita, considerando que a medida socioeducativa tem intuito pedagógico, que visa retirar o menor de

impugnado. Portaria editada pelo Juízo da Execução que
determina a transferência de presos. Ceresp da Comarca
de Juiz de Fora. Estado de Minas Gerais. Competência
para a gestão do sistema prisional. Ofensa a direito
líquido e certo caracterizado. Superlotação carcerária em
outros estabelecimentos. Risco de congestionamento do
sistema. Segurança concedida.
- O mandado de segurança releva a tensão existente,
de um lado, entre a competência do Estado na administração do sistema prisional e gestão de vagas e, de outro,
a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário em
tema de política pública no sentido de garantir a dignidade dos presos.
- O ato do Juiz da Execução que determina a transferência de presos ofende a direito líquido e certo do Estado
na gestão da política prisional se inexiste prévia disponibilidade de vagas em presídios de outras comarcas, cuja
situação de superlotação carcerária não destoa daquela
que o ato impugnado busca solucionar.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CRIMINAL
Nº
1.0000.14.096892-6/000 - Comarca de Juiz de Fora
- Impetrante: Estado de Minas Gerais - Autoridade
coatora: Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais
da Comarca de Juiz de Fora - Relator: DES. JÚLIO CEZAR
GUTIERREZ
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 RATIFICAR A
LIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015. - Júlio
Cezar Guttierrez - Relator.
Notas taquigráficas
DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Cuida-se de
mandado de segurança impetrado pela Advocacia-Geral
do Estado de Minas Gerais em face de ato praticado pelo
douto Juiz de Direito Corregedor dos Presídios e Titular
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de
Fora, o qual, por meio da Portaria nº 04/2014, de 26 de
agosto de 2014 (f. 23/24), determinou que, em 30 (trinta)
dias, o Estado de Minas Gerais proceda à transferência,
para outras unidades prisionais do Estado, de todos os
presos condenados, de forma provisória ou definitiva, que
se encontrem no Centro de Remanejamento do Sistema
Prisional de Juiz de Fora (Ceresp).
Aduzindo, em síntese, que “o ato da indigitada
autoridade coatora não pode subsistir porque fere direito
líquido e certo do impetrante acerca da competência
de gestão do sistema prisional do Estado”, o impetrante
sustenta a ilegalidade da decisão, em síntese, por indevida ingerência do Poder Judiciário na administração do
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sistema prisional do Estado, que é feita pela Secretaria de
Estado de Defesa Social e pelo Núcleo de Gestão Prisional
da Superintendência-Geral da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais. Alega, ainda, que a decisão atacada foi
proferida em flagrante desrespeito ao devido processo
legal, haja vista que não permitiu ao Estado exercer o
contraditório e a ampla defesa (f. 03/14).
Pede, assim, a concessão da segurança em caráter
liminar a fim de suspender os efeitos da decisão proferida,
“permitindo ao Estado de Minas Gerais exercer a administração plena do sistema prisional dentro da razoabilidade e da adequação inerente à sua função administrativa” (f. 22). No mérito, requer a concessão da segurança,
cassando-se em definitivo a decisão proferida pela indigitada autoridade coatora.
A inicial veio acompanhada dos documentos de
f. 23/30.
O pedido liminar foi deferido às f. 35/37, determinando-se a suspensão do ato impugnado.
Solicitadas as informações de praxe, a indigitada
autoridade coatora prestou os esclarecimentos de f. 75 e
a Superintendência de Articulação Institucional e Gestão
de Vagas da Secretaria de Defesa Social apresentou as
informações de f. 78/82.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio
do parecer da lavra da ilustrada Procuradora Maria
Conceição de Assumpção Mello, opinou pela denegação
da ordem (f. 84/88).
É o relatório, em síntese.
Passo a decidir.
Conheço do pedido, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme elucidado na análise do pedido liminar,
a impetração visa desconstituir a Portaria nº 04/2014,
editada pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora, que, na
função de Juiz Corregedor dos Presídios, determinou que:
1. Todos os presos condenados, de forma provisória ou definitiva, que se encontrem no Centro de remanejamento do
Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora nesta data sejam
transferidos para outras unidades prisionais adequadas
ao cumprimento de pena do Estado de Minas Gerais em
trinta dias;
2. Que seja realizada, em trinta dias após a recepção da
requisição de vaga pela unidade prisional ou pela Superintendência de Articulação Institucional de Gestão de Vagas,
a transferência para outra unidade prisional do Estado de
Minas Gerais adequada ao cumprimento de pena de qualquer preso condenado, de forma definitiva ou provisória, que
porventura venha a estar no Centro de Remanejamento do
Sistema Prisional (Ceresp) de Juiz de Fora.

O ato administrativo atacado invoca, sem seus
“considerandos”, a justificativa de que o Ceresp de Juiz de
Fora é uma unidade prisional destinada exclusivamente a
presos provisórios e que ele, atualmente, possui população carcerária superior a 1.000 (mil) reeducandos.

Constitucional. Integridade física e moral dos presos. Determinação ao Poder Executivo de realização de obras em
presídio. Limites de atuação do Poder Judiciário. Relevância
jurídica, econômica e social da questão constitucional.
Existência de repercussão geral (RE 592581 RG, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, julgado em 22.10.2009, DJe-218,
divulg.19.11.2009, p. em 20.11.2009, Ement. v. 02383-06,
p. 01173, RDDP nº 84, 2010, p. 125-128 ).

A questão releva a tensão existente, de um lado,
entre a competência gerencial do Estado em matéria
prisional e suas possibilidades orçamentárias para a
ampliação de vagas do sistema prisional (“reserva do
possível”), e, de outro, a necessidade de se dar efetivo
cumprimento às obrigações impostas pela Constituição
(arts. 1º, III e 5º, XLIX, da CF/88) e pela Lei de Execução
Penal no sentido de garantir a integridade física e moral
dos presos.
Se, de um lado, o Estado, por meio da Secretaria
de Estado de Defesa Social (SEDS), detém a prerrogativa de definir os critérios de oportunidade e conveniência
na administração penitenciária estadual (art. 2º da Lei
Delegada 117, de 25.01.07), é igualmente relevante
ponderar que essa mesma prerrogativa não pode ser
invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do
cumprimento de suas obrigações legais, especialmente
quando dessa conduta ou omissão redundar a possibilidade de violação de direitos constitucionais de caráter
fundamental - cabendo observar, nesse tocante, que ao
Juízo da Execução compete a fiscalização dos estabelecimentos prisionais, podendo determinar a interdição
daqueles que estiverem funcionando em condições inadequadas (art. 66, VII e VIII, da LEP).
Estou sensível e atento à complexidade da matéria
e aos motivos de peso que podem ter levado a indigitada
autoridade coatora a editar o ato impugnado. Contudo,
das informações prestadas pela Superintendência de
Articulação Institucional e Gestão de Vagas da Secretaria
de Defesa Social, percebe-se que a situação de superlotação carcerária vivenciada pelo Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora não destoa
daquela apresentada pelos principais presídios do Estado
de Minas Gerais, que contabilizam um déficit prisional
de 22.618 (vinte e dois mil seiscentas e dezoito) vagas

somente nos estabelecimentos prisionais gerenciados
pela Suapi (f. 80).
Assim, ao determinar a transferência dos presos
do Ceresp de Juiz de Fora para outras comarcas sem a
prévia destinação de vagas pelo órgão do Estado, transborda do ato impugnado o risco de lesão ainda maior,
na medida em que afeta a situação prisional de outras
comarcas, podendo gerar um congestionamento ainda
maior do sistema.
Nesse contexto, conquanto seja louvável a iniciativa
da indigitada autoridade coatora no sentido de buscar
uma solução para o problema da superlotação carcerária na comarca, parece-me claro que ele é bem maior
e pode ser mais bem administrado com uma visão sistêmica que permita o “compartilhamento das dificuldades”
entre as comarcas do Estado. Decidir de forma contrária,
prestigiando a decisão questionada na impetração, é
amenizar o problema de Juiz de Fora potencializando o
de outras comarcas.
Nesse sentido vem decidindo este egrégio Tribunal
de Justiça em casos semelhantes:
Ação constitucional. Mandado de segurança. Legitimidade
do Estado de Minas Gerais. Efeito suspensivo. Possibilidade.
Decisão que suspende a transferência de presos. Demonstrado direito líquido e certo. Princípio da reserva do possível.
Segurança concedida. Decisão cassada. - Compete à Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, não ao juiz
de direito, administrar o Sistema Penitenciário, e por meio do
princípio da reserva do possível. - Ordem concedida (TJMG
- Mandado de Segurança Criminal nº 1.0000.08.4768316/000, Relator Des. Hélcio Valentim, 5ª Câmara Criminal,
julgamento em 11.11.2008, publicação da súmula em
1º.12.2008).
Mandado de segurança. Determinação do juiz da execução
dirigida ao diretor do presídio da cidade, para que novos
detentos oriundos de outras comarcas não sejam recebidos
sem o seu prévio conhecimento e autorização. Impossibilidade. Segurança concedida, com recomendação. Necessidade de cooperação entre os órgãos da execução. - As
matrículas e remoções de presos condenados ou provisórios
nas unidades prisionais competem à SUAP da Sedese, não
cabendo ao Judiciário, impor condições prévias às atividades
administrativas. - A execução penal é atividade complexa,
que se desenvolve harmonicamente, nos planos jurisdicional
e administrativo, sendo imprescindível que todos os órgãos
nela envolvidos assumam uma postura cooperativa, para
que a atuação estatal em sede penal, cumpra seus objetivos.
- Recomendável, no entanto, a concomitante - e em casos
emergenciais, posterior - comunicação ao juízo natural, via
de regra o competente pelas execuções penais da comarca
onde se situa o estabelecimento prisional, sobre as ocorrências de matrículas e remoções de presos (TJMG - Mandado
de Segurança Criminal nº 1.0000.11.017398-6/000, Rel.
Des. Cássio Salomé, 7ª Câmara Criminal, julgamento em
25.08.2011, publicação da súmula em 09.09.2011).
Mandado de segurança. Proibição de recebimento de sentenciados com condenação definitiva sem autorização do Juízo
da Execução. Atribuição de competência exclusiva da superintendência de organização penitenciária. Violação do princípio do contraditório. - A competência para a internação e
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A matéria tratada no presente mandamus, que revisita o problema da superlotação carcerária, não é nova, e
suscita, como pano de fundo, a discussão sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na intenção de
viabilizar o cumprimento, pelo Poder Executivo, de políticas públicas que visem dar efetividade à Lei de Execução
Penal, e mais precisamente, ao fornecimento de condições adequadas e dignas ao preso custodiado sob a
tutela do Estado.
Trata-se de matéria complexa e que, inclusive, teve
sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, mutatis mutandis:

desinternação de presos em estabelecimentos penitenciários
é da Superintendência de Organização Penitenciária, órgão
que integra a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas
Gerais. - Inserindo-se no rol de atribuições da Superintendência de Organização Penitenciária a internação e desinternação de presos, não poderia o Poder Judiciário tomar
qualquer decisão nesse sentido, sem que houvesse a respectiva instauração de um processo administrativo instaurado
para tal fim, no qual a Administração Pública figurasse em
um dos polos da relação processual. (TJMG - Mandado de
Segurança Criminal nº 1.0000.07.462321-6/000, Rel. Des.ª
Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, julgamento em
29.11.2007, publicação da súmula em 1º.02.2008).
Mandado de segurança. Limitação do número de detentos
em presídio pelo Juízo da Execução Penal. Atribuição do
Poder Executivo. Inobservância ao princípio do contraditório. Informações desatualizadas. - O juízo de oportunidade e conveniência sobre a necessidade de limitação do
número de detentos em presídio deve ser feito pela Administração Pública, sendo afeta ao Juízo da Execução Criminal
apenas a interdição do presídio caso existam graves irregularidades ou deficiências, desde que não possam ser sanadas
por outros meios menos drásticos. O Poder Executivo é parte
interessada em quaisquer processos, administrativo ou judicial, referentes aos presídios de sua competência. É inviável
a limitação do número de detentos em presídio realizada
pelo Juízo da Execução fundada em dados completamente
desatualizados. (TJMG - Mandado de Segurança Criminal
nº 1.0000.06.444715-4/000, Relatora Des.ª Jane Silva, 3ª
Câmara Criminal, julgamento em 14.11.2006, publicação
da súmula em 17.01.2007).

Devo registrar, ainda, que os documentos que
acompanham a impetração, especialmente os relatórios
de f. 25/30 e 78/81, demonstram que o Estado de Minas
Gerais vem empreendendo esforços significativos para
minimizar o problema do inchaço da população carcerária, com “a construção de 14.900 (quatorze mil e novecentas) vagas até o ano de 2015” e “processo licitatório
para implantar o monitoramento eletrônico em cidade do
interior de Minas” (f. 81), sendo a Comarca de Juiz de
Fora a primeira a figurar no rol das beneficiadas com o
novo sistema.
Assim, considerando a competência do Estado na
administração do sistema prisional e gestão de vagas,
bem como a possibilidade de que o ato atacado possa
trazer prejuízos irreparáveis com a transferência de
grande quantidade de presos sem a prévia e adequada
destinação de vagas em outras comarcas, justifica-se, no
meu modesto entender, a cassação do ato, assegurando
ao impetrante o direito líquido e certo à gestão do sistema
carcerário.
Do exposto, ratifico a liminar e concedo a segurança, para cassar a Portaria nº 04, de 26 de agosto
de 2014, editada pelo MM. Juiz de Direito Corregedor
dos Presídios e Titular da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Juiz de Fora.
Custas, na forma da lei.
É como voto.
288

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES DOORGAL ANDRADA e CORRÊA CAMARGO.
Súmula - RATIFICARAM A LIMINAR E CONCEDERAM A SEGURANÇA.

...

Habeas corpus - Receptação, venda irregular
de medicamentos e descaminho - Prisão
preventiva - Decisão fundamentada - Fatos
concretos que indicam a necessidade
da medida constritiva - Gravidade do
delito - Negativa de autoria - Via inadequada - A
primariedade por si só não autoriza a soltura
do paciente - Princípio da inocência - Garantia
da ordem pública - Ordem denegada
Ementa: Habeas corpus. Receptação, venda irregular de
medicamentos e descaminho. Prisão preventiva. Decisão
fundamentada. Fatos concretos que indicam a necessidade da medida constritiva. Gravidade concreta do
delito. Negativa de autoria. Via inadequada. A primariedade por si só não autoriza a soltura do paciente. Princípio da inocência. Garantia da ordem pública. Ordem
denegada.
- Estando presentes os pressupostos autorizadores para a
manutenção da custódia cautelar, mantém-se esta sob os
auspícios da garantia da ordem pública.
- A conduta da paciente possui gravidade extremada uma
vez que afeta a saúde pública, atentando ainda contra
a saúde de potenciais vítimas, possibilitando inclusive a
prática de crime de aborto e o exercício ilegal da medicina.
- Inviável é a discussão acerca da matéria fática probatória na via estreita do habeas corpus de cognição e
instrução sumárias.
- As condições de primariedade, bons antecedentes,
trabalho lícito e residência fixa por si só não viabiliza a
soltura do paciente.
- O princípio da inocência não alcança os institutos do
Direito Processual.
Ordem denegada.
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.14.1031922/000 - Comarca de Nova Era - Paciente: S.P.A. Autoridade coatora: Juiz de Direito da Comarca de
Nova Era - Interessado: L.C.M.C. - Relator: DES. PEDRO
COELHO VERGARA

O impetrado ao proferir a decisão elucida:

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 DENEGAR
A ORDEM.
Belo Horizonte, 10 de março de 2015. - Pedro
Coelho Vergara - Relator.

[...] Compulsando os autos, observo que, desde que fora
decretada a prisão preventiva, não houve novo fundamento
fático ou jurídico para alterar aquela decisão.
Consta dos autos que, em cumprimento de mandado de
busca e apreensão na casa dos requerentes, originado de
suspeitas de que eles estariam vendendo clandestinamente
medicamentos, foram encontradas cartelas de medicamentos
de estimulante sexual de marcas variadas, cartelas de comprimidos de inibidores de apetite de comercialização restrita
mediante receita médica, receitas médicas em branco, uma
planta conhecida como ‘buchinha paulista’ usada no preparo
de chá abortivo, estando os referidos materiais em prateleiras
num cômodo da casa. Encontraram, ainda, uma caixa de
sapato contendo diversos medicamentos que são vendidos
somente por prescrição médica. Também foi encontrado num
saquinho separado, comprimidos aparentando estimulantes
sexuais ‘pramil ou viagra’. Além disso, foram encontrados 05
(cinco) pacotes de lasanha da marca ‘Renata’, mesma marca
proveniente de furto de carga de acidente de caminhão ocorrido recentemente nesta cidade.
Com espeque no resultado da busca, observo que existem
certas particularidades nos produtos arrecadados pela autoridade policial, pois, em cognição sumária, se apresentaram,
em quantidade e acondicionamento, incompatíveis para
serem utilizados somente para uso próprio.
Ressalte-se que os requerentes já estavam sendo investigados
pela prática dos delitos pelos quais foram presos em flagrante.
Além disso, no que tange aos pacotes de lasanha da marca
‘Renata’ encontrados, estes revelam, em cognição rarefeita,
mais que uma simples coincidência.
Quanto à alegação da defesa de que os produtos encontrados na casa dos requerentes são de uso e consumo próprio,
por ora não pode ser acolhida, tendo em vista a quantidade
de medicamentos encontrada, a restrição de compra que
cerceia tais medicamentos, bem como a existência de receitas
médicas em branco, tudo isso traz à tona razões de extrema
gravidade que, se verdadeiras, podem colocar em risco saúde
e incolumidade pública, o que, em cognição sumária, justifica a prisão cautelar.
Com efeito, observo que é imprescindível o acautelamento
provisório dos requerentes para o sucesso da instrução
criminal, não sendo possível neste primeiro momento identificar todos os envolvidos no caso em tela, tendo em vista que
uma das testemunhas apontou um médico que pode estar
agindo em conluio com os requerentes, para vender medicamentos clandestinamente. [...] (108-110).

Notas taquigráficas
DES. PEDRO COELHO VERGARA - I - Preâmbulo: S.P.A. impetra a presente ação de habeas corpus,
ao fundamento de que foi presa em flagrante em 13 de
dezembro de 2014 pela prática em tese do delito de
receptação, de venda irregular de medicamentos e de
descaminho ad instar do art. 180, do art. 273, § 1º-B,
incisos I e V, e do art. 334 do Código Penal (f. 02-08).
Aduz que padece de constrangimento ilegal, ao
argumento de que o impetrado indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva sem a devida fundamentação, estando ausentes os pressupostos autorizadores
para a manutenção da custódia cautelar, inexistindo indícios de autoria, sendo primária, possuindo bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, violando-se
ademais o princípio da presunção de inocência (idem).
Pede o deferimento da liminar, concedendo-se ao
final a ordem e expedindo-se incontinênti o alvará de
soltura (idem).
Junta documento (f. 09-81).
A liminar foi indeferida (f. 85-86).
A autoridade coatora prestou informações (f. 93-94).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação do writ (f. 123-125).
É o relato, decido.
II - Fundamentação: Conheço da impetração, já
que presentes estão os requisitos para sua admissão.
Cuida-se de ação de habeas corpus impetrada
por Silvana Pires Alves, ao fundamento de que foi presa
em flagrante em 13 de dezembro de 2014 pela prática
em tese do delito de receptação, de venda irregular de
medicamentos e de descaminho ad instar do art. 180,
do art. 273, § 1º-B, incisos I e V, e do art. 334 do
Código Penal.
Esclarece ainda que padece de constrangimento
ilegal, ao argumento de que o impetrado indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva sem a devida
fundamentação, estando ausentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, inexistindo indícios de autoria, sendo primária, possuindo bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, violando-se
ademais o princípio da presunção de inocência.
Resume-se a questão à análise da existência
dos requisitos autorizadores para a manutenção da
prisão cautelar.
A decisão denegatória se encontra devidamente
fundamentada em dados concretos do processo.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em
preventiva utilizada como fundamento para manutenção
da cautelar também se encontra fundamentada:
[...] Em juízo de cognição sumária, verifico a comprovação
da materialidade do delito nos boletins de ocorrência, auto
de apreensão, no depoimento do condutor e nas informações
prestadas pelas testemunhas, e também pelo laudo pericial.
Ademais, os conduzidos foram presos e autuados em razão
de cumprimento de mandado de busca e apreensão, tendo
sido localizados em suas residências medicamentos restritos
e plantas abortivas expostos à venda, além de produtos
oriundos de furto e descaminho, em estado de flagrância delitiva, e, repita-se, tudo na residência dos autuados, fato que
me leva a crer serem os conduzidos os autores do crime.
Saliente-se que, neste momento, basta o indício suficiente de
autoria, compreendido como fundada suspeita de que certa
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Acórdão

pessoa é autora do delito, não se exigindo que sejam apontadas as provas plenas da autoria, sob pena de julgamento
antecipado do feito.
[...]
Nota-se, no conteúdo do auto de prisão em flagrante, que
os autuados foram presos em decorrência de prática do
crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, receptação e descaminho, já que encontrados em suas residências
medicamentos restritos a prescrição médica e planta abortiva, expostos à venda, cigarros oriundos de descaminho e
produtos alimentícios de origem ilícita. [...] (f. 72-78).

Trata-se do delito de receptação, de venda irregular
de medicamentos e de descaminho.
A prisão preventiva se encontra fundamentada em
dados concretos do processo, constando que a paciente
e o corréu possuíam em depósito para venda cartelas
de estimulante sexual e de comprimidos inibidores de
apetite, receitas médicas em branco, planta abortiva,
8 (oito) maços de cigarros da marca “San Marino” de
origem desconhecida, 5 (cinco) pacotes de lasanha da
marca “Renata” proveniente de furto de carga.
Policiais civis em cumprimento de mandado de
busca e apreensão encontraram em um cômodo da residência da paciente os referidos medicamentos dispostos
em prateleiras como se estivessem à venda, e diversos
medicamentos obrigatórios de prescrição médica em uma
caixa de sapato.
Esses localizaram ainda pacotes de lasanha provenientes de furto de carga e maços de cigarro com indícios de contrabando ou descaminho, a evidenciar a intimidade com o crime.
A testemunha AG.B.S.S. ainda afirmou na Depol
que o corréu L.C.M.C. declarou que “um cara tipo um
médico” do Hospital Margarida assinava as receitas em
sua casa (f. 30).
A pena máxima prevista para o delito de venda irregular de medicamentos é ademais superior a 4 (quatro)
anos, sendo ainda considerado hediondo, conforme
previsto no art. 1º, inciso VII-B, da Lei 8.072/90.
A conduta da paciente possui, assim, gravidade
extremada, uma vez que afeta a saúde pública, atentando
ainda contra a saúde de potenciais vítimas, possibilitando
inclusive a prática de crime de aborto e o exercício ilegal
da medicina.
Esta é a jurisprudência:
Habeas corpus. Artigo 273, § 1º-B, inciso V, do Código
Penal. Comercialização de medicamento abortivo. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Decisão fundamentada
em dados concretos dos autos. Presença dos pressupostos
necessários à manutenção da segregação cautelar. Violação
ao princípio da presunção de inocência. Inocorrência. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Ordem denegada.
- Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que,
lastreada em elementos concretos trazidos aos autos, decreta
o acautelamento preventivo, para a garantia da ordem
pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
- A conduta de vender ilegalmente medicamento controlado,
utilizado indiscriminadamente como método abortivo, merece
uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da
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Justiça, já que atenta, direta e severamente, de modo difuso,
contra a saúde pública, propiciando, ainda, a prática clandestina do crime de aborto. - O crime por cuja suposta
autoria o paciente foi denunciado encontra, em seu preceito
secundário, pena privativa de liberdade superior a quatro
anos, o que implementa o comando normativo contido no
inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. - O princípio constitucional da presunção de inocência (ou de não
culpabilidade) não é incompatível com a prisão preventiva,
desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida. - A presença de
condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para
elidir a custódia cautelar, máxime em havendo demonstrada
necessidade de sua manutenção. - Ordem denegada. (TJMG.
Habeas Corpus nº 1.0000.14.001476-2/000, Rel. Des.
Paulo Calmon Nogueira da Gama. Julgado em 06.02.2014).

A prisão antes da sentença definitiva tem natureza cautelar, havendo, pois, o impetrado demonstrado
a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva (garantia da ordem pública) - sendo necessária a manutenção da custódia cautelar.
É o quanto basta para a manutenção da
ordem pública.
Este é o entendimento jurisprudencial:
Habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
Prisão em flagrante. Auto homologado. Presença dos pressupostos da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não
verificado. Ordem denegada. - Não há que ser concedida a
ordem de habeas corpus quando a manutenção do paciente
no cárcere for justificada. Estão presentes nos autos os requisitos que autorizam a prisão cautelar previstos no art. 312
do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da
ordem pública, por existirem sólidas evidências da periculosidade do paciente, supostamente envolvido em delito de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (TJMG. Habeas
Corpus nº 1.0000.12.080128-7/000, Rel. Des. Reinaldo
Portanova. Julgado em 24.07.2012).

Guilherme de Souza Nucci leciona:
Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na
avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se
pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, á abalada pela prática de um delito. Se
este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles
que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o reconhecimento do agente. A garantia da
ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade
da infração + repercussão social (Código de Processo Penal
comentado. 9. ed. São Paulo: 2009, p. 624.)

Não cabe ainda a discussão de matéria probatória
na via estreita do habeas corpus de cognição e instrução
sumárias, pois referida tese exige análise do conjunto
fático probatório.
A conduta do agente somente poderá ser avaliada
no curso da ação penal, após um apurado exame das
provas colhidas ao longo da instrução.

Habeas corpus. Roubo qualificado. Negativa de autoria.
Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade. [...] (STJ - Habeas Corpus n° 39648/SP - Rel. Paulo
Gallotti - Sexta Turma - DJ de 28.06.2005).

Nesta fase do procedimento ademais não é exigível
prova plena, sendo suficientes meros indícios de autoria,
encontrando-se estes presentes na espécie.
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito não justificam por sua vez a revogação da
cautela se existem outros elementos autorizadores.
Este é o entendimento deste Tribunal:
Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão
em flagrante delito. Liberdade provisória. [...] Primariedade,
bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Irrelevância. Ordem denegada. I. [...] II. [...] III. [...] IV. Presentes
os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal no
caso concreto, tão só as supostas primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita do paciente não
são aptos a garantir-lhe a liberdade provisória. Precedentes.
V. Ordem denegada (grifei) (TJMG - 3ª Câmara Criminal,
Habeas Corpus nº 1.0000.09.491724-2/000, Rel.ª Des.ª
Jane Silva, data da publicação: 15 de maio de 2009).

Não vejo, por fim, violação ao princípio da
presunção de inocência (ou culpabilidade), porque não
alcança este os institutos do Direito Processual como a
prisão preventiva porquanto explicitamente autorizada
pela Constituição da República (art. 5º, LXI).
Uadi Lammêgo Bulos assim expõe:
[...] Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal
decidiu que a ‘regra da não culpabilidade - não obstante o
seu relevo - não afetou nem suprimiu a decretabilidade das
diversas espécies que assume a prisão cautelar em nosso
direito positivo. O instituto da tutela cautelar penal, que não
veicula qualquer idéia de sanção, revela-se compatível com
o princípio da não culpabilidade’ (STF, 1ª T., HC 67.707-0/
RS, Rel. Min. Celso de Mello, decisão de 07.11.1989, DJ de
14.08.1992, p. 12.225). [...] (Curso de direito constitucional.
6. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011).

O STF já se manifestou nesse sentido:
O disposto no item LVII do art. 5º da CF de 1988, ao dispor
que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em
julgado da sentença penal condenatória’, não revogou os
dispositivos do CPP que preveem a prisão processual (STF RJTJERGS 148/15).

Não há falar assim em constrangimento ilegal.
III - Conclusão: Ante o exposto denego a ordem.
Sem custas.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ADILSON LAMOUNIER e JÚLIO CÉSAR LORENS.
Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

...

Lesão corporal grave - Inimputabilidade Incidente de insanidade mental - Ausência
de nomeação do curador - Nulidade do
processo desde a instauração do incidente
Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal grave. Preliminar. Incidente de insanidade mental. Ausência de
nomeação de curador ao réu. Decretação de nulidade
do processo desde a instauração do incidente. Necessidade. Mérito recursal prejudicado.
- Nos termos do art. 149, § 2º, do CPP, a nomeação de
curador é providência imprescindível quando instaurado
incidente de insanidade mental, garantindo ao periciado
a assistência legal que lhe é devida.
- Constatado que o processo tramitou sem a presença
de curador que assistisse ao réu avaliado como inimputável, necessária a decretação de nulidade do feito desde
a instauração do incidente de insanidade mental, uma
vez que o vício ocorrido em tal fase maculou todos os
atos ulteriores.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.05.838890-1/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: E.A.M. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima:
J.A.C.M. - 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 ACOLHER A
PRELIMINAR DEFENSIVA PARA DECRETAR A NULIDADE
DO PROCESSO DESDE A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO APELANTE.
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2015. - Nelson
Missias de Morais - Relator.
Notas taquigráficas
DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se de
apelação criminal interposta por E.A.M., em face da r.
decisão de primeiro grau, f. 345/349, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca
de Belo Horizonte, que o absolveu impropriamente, com
fulcro no inciso VI, c/c parágrafo único, III, do art. 386
do CPP.
Nas razões recursais, f. 257/267, a defesa alegou,
em sede preliminar, a nulidade da citação editalícia do
acusado e, por via reflexa, da decisão que determinou
a suspensão do processo e do prazo prescricional, pois
não foram esgotadas, à época, todas as possibilidades de
citação pessoal do réu.
No mérito, caso a prefacial seja rechaçada, rogou
pela desclassificação da conduta para o crime de lesão
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Essa é a jurisprudência:

corporal simples e, consequentemente, o reconhecimento
da prescrição em abstrato.
Subsidiariamente, requereu a alteração da
medida de segurança de internação para a de tratamento ambulatorial.
Contrarrazões ministeriais às f. 272/276.
Posteriormente, a il. Defensoria Pública peticionou
(f. 286/292) e trouxe à baila preliminar de ordem pública,
alegando que o réu não foi assistido por curador em todo
o processo, pleiteando a decretação de nulidade do feito.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, às f. 300/309,
opinou pelo reconhecimento da nulidade do processo e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Instado a se manifestar, o il. Promotor de Justiça
pugnou pela rejeição da preliminar de ordem pública,
f. 314/319.
Este, em síntese, é o relatório.
Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos legais de admissibilidade.
Preliminarmente:
Em petição às f. 286/292, a il. Defensoria Pública,
assistindo o ora apelante, alegou, em sede preliminar,
a ocorrência de nulidade em virtude de não ter sido
nomeado curador em favor do réu quando da instauração do incidente de insanidade mental, bem como
durante todo o processo.
De fato, analisando detidamente os autos,
indiscutível a constatação do vício apontado, o qual, por
não ter sido saneado, maculou todos os atos processuais
posteriores, demandando o reconhecimento de nulidade
no presente feito.
Dispõem assim o art. 149, § 2º, e o art. 151, ambos
do CPP:
Art. 149. 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 ascendente,
descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
[...]
§ 2º O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar
o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação
penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento - destaquei.
[...]
Art. 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao
tempo da infração, irresponsável nos termos do art. 22 do
Código Penal, o processo prosseguirá, com a presença do
curador - destaquei.

Conforme previsto nos dispositivos legais supracitados, nos casos em que há dúvida a respeito da sanidade mental do investigado/acusado, a autoridade judicial, por meio de auto apartado, deve instaurar o respectivo incidente, determinando a execução do exame
médico-legal, a nomeação de curador ao periciado e a
suspensão do processo, se já iniciado.
Vale dizer, uma vez determinado o exame, deve o
magistrado nomear curador ao investigado/acusado.
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No entanto, a despeito da imposição legal, no caso
em tela, instaurado o incidente de insanidade mental,
o d. Juiz de primeiro grau deixou de nomear, expressamente, curador ao ora apelante, de acordo com o que
se observa na decisão de f. 76, padecendo o processo de
nulidade insanável.
Como se não bastasse, o feito prosseguiu normalmente sem ter sido nomeado curador ao réu, mesmo
após a verificação de sua inimputabilidade, a ponto de
tentar citá-lo e intimá-lo pessoalmente, sendo proferida,
ao final, sentença absolutória imprópria, com fincas no
inciso VI, c/c parágrafo único, III, do art. 386 do CPP.
Ora, havendo dúvidas acerca da sanidade de indivíduo, que, posteriormente, constatou-se ser inimputável por doença mental, era imprescindível a nomeação
de curador não só antes da realização do exame, mas
também depois, ante o comprometimento de sua capacidade processual, já que impossibilitado de desempenhar
atos em juízo.
Assim, tendo em vista que o presente processo
padece de vício insanável, não resta alternativa senão
decretar sua nulidade desde a instauração do incidente
de sanidade mental do apelante (f. 76).
Em casos semelhantes, decidiram de igual forma o
Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça:
Processo penal. Furto simples. Insanidade mental. Nomeação
de curador. Ausência de citação regular. Nulidade. - Na
esteira do parecer ministerial, a citação do curador nomeado
para representar o paciente no processo é indeclinável. Sua
ausência gera nulidade dos atos processuais decorrentes. Ordem concedida para anular os atos processuais a partir
da citação do paciente, determinando-se a regular citação
de seu curador (HC 20.745/SP, Relator: Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, j. em 27.08.2002, DJ de 18.11.2002,
p. 262).
Ementa: Apelação criminal. Incidente de insanidade mental.
Arquivamento. Recurso de apelação. Ausência de nomeação
de curador para o réu. Nulidade do feito. - A nomeação de
curador ao réu periciado é medida indispensável no incidente
de insanidade mental, conferindo-lhe a lei tal assistência, nos
termos do art. 149, § 2º do CPP (TJMG - Apelação criminal
1.0071.10.005321-5/001, Relator: Des. Silas Vieira, 1ª
Câmara Criminal, j. em 25.06.2013, p. em 05.07.2013).
Apelação criminal. Incidente de insanidade mental do réu.
Falta de nomeação de curador. Irregularidade absoluta.
Decretação de nulidade do processo desde a instauração
do incidente. - Em que pese a obrigatoriedade, no presente
caso, instaurado incidente de insanidade mental, deixou o
MM. Juiz a quo de nomear curador ao réu, conforme se pode
ver à f. 56, o que é causa de nulidade do processo (TJMG Apelação Criminal 1.0518.09.164584-7/001, Relator: Des.
Eduardo Machado, 5ª Câmara Criminal, j. em 10.08.2010,
p. em 25.08.2010).

Por fim, reconhecida a nulidade, fica prejudicada a
análise das demais teses levantadas pela defesa.
Conclusão:

de lesão corporal, se o laudo foi subscrito por autoridade
competente e idônea, tendo sido os quesitos satisfatoriamente enfrentados.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MATHEUS CHAVES JARDIM e RENATO
MARTINS JACOB.

- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima torna-se de extrema relevância, tendo em vista
que este tipo de delito, na maioria das vezes, é praticado na clandestinidade, dentro das residências e longe
de testemunhas.

Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR, PARA
DECRETAR A NULIDADE DO PROCESSO DESDE A
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE
MENTAL DO APELANTE.

- Inviável se revela o acolhimento do pleito desclassificatório do crime de incêndio para o delito de dano, se existente a prova da conduta livre e consciente do agente de
expor a perigo a vida e o patrimônio de outrem.

...

Incêndio majorado - Lesão
corporal - Ameaça - Violência doméstica Concurso material - Princípio da consunção Inaplicabilidade - Autoria - Materialidade - Prova Boletim de ocorrência policial - Declaração da
vítima - Testemunhas - Depoimentos Relevância - Perícia - Dispensabilidade - Princípio
do livre convencimento - Desclassificação
do crime - Crime de dano - Impossibilidade Condenação mantida
Ementa: Apelação criminal. Delitos de incêndio majorado, lesão corporal e ameaça. Contexto de violência
doméstica. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância da palavra da vítima. Impossibilidade de desclassificação do tipo penal previsto no art. 250, §1º, inc. II,
a, do Código Penal para o crime de dano e de reconhecimento da causa de diminuição da pena pela tentativa. Condenações mantidas. Preservação da dosimetria das penas. Inviabilidade da substituição das sanções
corpóreas pelas penas restritivas de direitos. Recurso
não provido.
- Presentes a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
- Em que pese a existência de precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, no
sentido de ser imprescindível a existência de laudo de
corpo de delito para a comprovação da materialidade
do crime de incêndio, excepciona-se tal entendimento
nas hipóteses em que os demais elementos de prova, a
exemplo do depoimento de testemunhas oculares do fato,
evidenciam a ocorrência inconteste da infração penal.
- Não há que se falar em incompletude do exame pericial para a comprovação da materialidade do ilícito penal

- O crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código
Penal, consuma-se quando há manifesta situação de
perigo para a coletividade. Assim, presente o perigo
concreto contra a integridade física ou o patrimônio de
outrem, o delito estará consumado.
- Se as reprimendas aplicadas foram bem dosadas, em
estrita observância ao método trifásico, imperiosa é a
sua preservação.
- Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código
Penal, não é possível substituir as penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0092.14.000047-9/001 Comarca de Buenópolis - Apelante: D.C.L. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima:
T.M.R. - Relator: DES. CATTA PRETA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 5 de março de 2015. - Catta Preta
- Relator
Notas taquigráficas
DES. CATTA PRETA - Trata-se de recurso de
apelação criminal, interposto por D.C.L., contra a r.
sentença (f. 128/138) em que o Exmo. Juiz a quo julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou o acusado pela prática dos crimes previstos
nos arts. 250, § 1º, II, a, 129, § 9º, e 147, por duas
vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às
penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses
de detenção, em regime inicial aberto, mais 13 (treze)
dias-multa, vedada a substituição.
Em suas razões recursais, o apelante requereu a sua
absolvição dos delitos tipificados no art. 250, § 1º, a,
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Ante o exposto, acolho a preliminar, para decretar
a nulidade do feito desde a instauração do incidente de
insanidade mental (f. 76).
Sem custas.
É como voto.

tência/incompletude do laudo de exame de corpo de
delito, hábil a demonstrar a materialidade criminosa.
Eventualmente, pugnou pelo reconhecimento da tentativa no crime de incêndio e pela desclassificação para
o ilícito penal de dano. Requereu, ainda, a absolvição
da condenação pela prática dos ilícitos penais tipificados
nos arts. 129, § 9º, e 147, todos do Código Penal, sob o
argumento de insuficiência probatória, além de pleitear a
substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (f. 148/159).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo não provimento do recurso e pela manutenção da
sentença (f. 162/166).
No parecer, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (f. 181/183).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conhece-se do recurso interposto.
Narra a denúncia que, em 26 de dezembro de
2013, por volta das 22 horas, [...], o denunciado, prevalecendo-se das relações familiares e domésticas, arrombou
a porta e invadiu a residência de T.M.R., agredindo-a e
ameaçando-a de morte.
Apurou-se que, na mesma data e local, o acusado
usou a força física para arrombar a porta da residência
em epígrafe e para danificar a janela. Após o fato, ele
evadiu-se do local e não foi encontrado pela guarnição policial.
Relata a exordial, ainda, que, em 29 de dezembro
de 2013, por volta das 03h30min, o recorrente arrombou
a porta da sala da residência da vítima, ofendendo-lhe
a integridade física e proferindo ameaças de morte
contra ela e a menor, de 4 (quatro) anos de idade, filha
de ambos.
Consta que a vítima estava dormindo e sob efeito
de antidepressivo, quando o denunciado quebrou a
porta com o machado, adentrou na casa, ateou fogo na
cozinha e em um colchão, e, ato contínuo, desferiu uma
pancada na cabeça da ex-companheira, causando-lhe
lesões corporais.
Relata, ainda, a peça de ingresso, que, no dia 10
de janeiro de 2014, por volta das 17 horas, mesmo ciente
de que a vítima estava sob o pálio das medidas protetivas de urgência deferidas, o acusado voltou a agredi-la
e ameaçá-la em via pública daquela cidade (f. 1-D/2-D).
Sustenta a defesa, primeiramente, a ausência de
prova da materialidade delitiva das condutas tipificadas
nos arts. 250, § 1º, inciso II, a, e 129, § 9º, ambos do
Código Penal, sob o fundamento da inexistência/incompletude do laudo pericial de corpo de delito.
Contudo, a tese não prospera.
Como acertadamente consignou o i. Magistrado a
quo, a materialidade dos crimes de incêndio e de lesão
corporal está devidamente comprovada por meio dos
boletins de ocorrência (f. 4/7; 48/51) e auto de corpo
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de delito (f. 26/27), corroborada pela prova oral produzida em juízo.
Esclareça que não há que se falar em incompletude
do laudo pericial de corpo de delito lavrado em relação
ao crime de lesões corporais (f. 26/27), visto que o i.
perito respondeu, adequadamente, aos quesitos apresentados e descreveu, satisfatoriamente, a natureza das
agressões sofridas pela vítima. Ademais, as conclusões
foram subscritas por profissional idôneo e habilitado.
Acresça-se que o apelante não trouxe provas
capazes de desconstituir a presunção de veracidade de
que goza o trabalho do perito oficial, razão pela qual o
documento se revela apto a evidenciar a ocorrência das
lesões corporais descritas na inicial acusatória.
Outrossim, concernente à ausência de laudo pericial para atestar a materialidade do ilícito penal de
incêndio, compreende-se que, malgrado a determinação
do art. 158 do Código de Processo Penal, o qual dispõe
que a realização do exame de corpo de delito é indispensável quando a infração deixar vestígios, in casu, como
salientado, há outros meios de prova a demonstrar a
ocorrência do delito em comento.
Não se desconhece que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 65667/RS, Relator:
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 07.08.2008) e
deste Tribunal (Apelação criminal nº 1.0479.09.1744876/001, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, DJe
de 13.06.2014) em sentido antagônico, defendendo a
imprescindibilidade do exame pericial para evidenciar a
materialidade do ilícito penal de incêndio.
No entanto, a hipótese sub examine se reveste de
peculiaridades, haja vista que a ocorrência do incêndio
foi presenciada por duas testemunhas, as quais, na fase
judicial, asseveraram que:
[...] No momento dos fatos, estava na casa de sua sobrinha,
que é próxima da casa da vítima, e ouviu um barulho de
arrombamento de porta. Quando olharam para a casa da
vítima e foram ver o que era, constatando que a cozinha
estava em chamas. A vítima estava caída, desmaiada, no seu
quarto. Entraram pela porta da sala, que estava arrombada.
A declarante e sua sobrinha C. é que tiraram a vítima de
dentro da casa. Quando chegaram, chamaram a vítima e
esta demorou para acordar. O botijão de gás estava soltando
o gás pela cozinha. O botijão soprava o gás em chamas.
Havia um colchão em chamas perto do botijão. O quarto
onde a vítima estava era ao lado da cozinha. A filha do casal
não estava em casa naquele dia [...] (f. 110).
[...] Antes de ver a fumaça na casa da vítima, ouviu o barulho
da porta sendo arrombada. Depois, viram a fumaça e foram
averiguar. Quando chegaram no local, ainda avistaram D. se
evadindo na rua. Encontraram a vítima desacordada no chão,
perto da porta de seu quarto, próximo da entrada da cozinha.
Quando tentaram acordar a vítima, ela vomitou sangue. A
vítima estava perto do colchão em chamas. Como não conseguiram acordá-la no primeiro momento, tentaram apagar o
fogo porque ele estava se alastrando rapidamente. Enquanto
tentavam apagar o fogo, a vítima voltou a si. O botijão já
havia sido alcançado pelas chamas, inclusive a mangueira de

A ratificar as declarações das testemunhas, é a
narrativa da vítima, a qual descreveu, pormenorizadamente, as circunstâncias do incêndio:
[...] No incêndio, foram queimados o colchão, o estrado,
fogão, panelas, que chegaram a derreter, botijão de gás, pia
e geladeira. A pia também derreteu. O colchão estava na
sala e foi arrastado até a cozinha, onde foi incendiado. O
colchão foi arrastado pelo denunciado. A depoente estava
dormindo em outro quarto que não era o mesmo onde estava
o colchão. Acordou quando tudo já estava em chamas [...]
(f. 109).

Nessa senda, os coesos depoimentos testemunhais, aliados à própria narrativa da vítima, fornecem
firme subsídio a respeito da materialidade delitiva, o que
justifica o excepcionamento à regra contida no art. 158
do Código de Processo Penal. Acresça-se que o próprio
acusado confessa ter ateado fogo no colchão da vítima,
no interior da residência desta (f. 113/113-v.).
Afinam-se a esse entendimento os seguintes arestos
jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:
Apelação-crime. Delito de incêndio. Ausência de exame
pericial suprida pelo acervo probatório. Exame de corpo de
delito indireto. Casa habitada. Condenação mantida. Apelo
improvido. Unânime. (Apelação criminal nº 70058342577,
Relator: Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, DJe de
15.07.2014) (Destaca-se).
Apelação-crime. Incêndio qualificado. Art. 250, § 1º, inciso
I, do CP. Delito praticado para obtenção de vantagem
pecuniária em benefício próprio. Indenização de seguro.
Exame de corpo de delito não realizado, mas que não obsta
o juízo de condenação, pois a falta foi suprida por outras
provas. Autoria comprovada. I - O exame de corpo de delito
(art. 158, do CPP) é indispensável para a infração que deixa
vestígios, mas, excepcionalmente, a falta pode ser suprida
por outros elementos probatórios, na forma do art. 167 do
CPP. Há provas suficientes da existência do fato, por meio de
fotografias, laudo de averiguação e da prova testemunhal.
Ademais, a conduta do réu, desidiosa, é que impediu a realização do exame por órgão estatal. II - Agente que incendeia o depósito da própria empresa, assumindo o risco de
o patrimônio alheio ser atingido pelas chamas, agindo com
dolo direto e com a vontade de obtenção da indenização
do seguro. III - Embora o acusado negue a autoria delitiva,
esta resta comprovada dos demais elementos coligidos ao
longo da instrução. Não somente os laudos periciais, que
apontam ter sido o incêndio criminoso e o qual se iniciou no
chão, como também outros fatores conferem certeza àquela
conclusão, como o seguro contratado, acesso restrito ao
prédio, a cobrança de mercadorias não localizadas, perda
da contabilidade da empresa, e ainda, a forma como se
comportou após o ocorrido. Apelação desprovida (Apelação
criminal nº 70058497199, Relator: Des. Rogério Gesta Leal,
DJe de 23.05.2014) (Destaca-se).

Ademais, é cediço que o julgador não está adstrito
ao exame pericial, podendo utilizar, para formação de

sua convicção, outros elementos provados nos autos,
haja vista o princípio do livre convencimento previsto no
art. 155 do CPP.
Portanto, compreende-se que a materialidade dos
crimes de lesão corporal e incêndio restou suficientemente comprovada.
Parte-se para o exame dos demais argumentos
da defesa.
Quanto ao crime de incêndio, assentada a questão
da materialidade, observa-se que a autoria não foi questionada, residindo o inconformismo em relação à possibilidade de desclassificação para o crime de dano e de
aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa.
Mais uma vez, os pleitos defensivos reclamam
inacolhimento.
O crime de incêndio, conforme dicção do art. 250
do Código Penal, exige a conduta do agente consistente
em causar, expondo a perigo de vida a integridade física
ou o patrimônio alheio.
Na lição de Cleber Masson:
[...] Na conduta descrita no caput, é o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica. Portanto,
o sujeito ativo deve, voluntariamente, provocar o incêndio,
consciente de que tal comportamento poderá resultar em
perigo comum. Destarte, não se exige tenha o agente a
intenção de prejudicar terceiros, sendo suficiente a consciência da possibilidade de causação de dano (MASSON,
Cleber. Direito penal esquematizado, v. 3: parte especial, arts.
213 a 359-H. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2014, p. 228).

Na hipótese em tela, restou configurado o dolo do
apelante em atear fogo na residência da vítima, colocando-a e a vizinhança em situação de risco, conforme
os relatos já reproduzidos das testemunhas presenciais do
fato (f. 110/111).
Assim, não merece guarida a tese defensiva
de desclassificação para o delito de dano, haja vista
que restaram configurados os elementos caracterizadores do crime de incêndio, devendo ser mantida a
decisão condenatória.
De mais a mais, não se pode desprezar o contexto
de desavenças existente entre o casal, o qual foi exaustivamente comprovado nos autos, por intermédio do
depoimento da vítima (f. 109), da existência de diversas
ocorrências policiais envolvendo o casal (f. 35/51) e da
prova testemunhal (f. 110/111), o que fornece credibilidade à perspectiva delineada pela acusação, no sentido
de que o recorrente pretendia, de fato, atear fogo na residência da vítima, com o escopo de retaliá-la pelo término
da relação afetiva.
Nessa toada, comprovados os danos concretos
produzidos, mediante uma ação consciente e voluntária
do agente ao atear fogo no imóvel da vítima, expondo-a
a perigo concreto, constata-se que sua conduta
subsume-se àquela tipificada no art. 250, § 1º, II, a, do
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gás havia sido queimada. Não havia gás escapando. Conseguiram apagar o fogo [...] (f. 111).

Código Penal, revelando-se inatingível, em decorrência, a
pretensão desclassificatória.
Igualmente, não encontra respaldo a possibilidade
de reconhecimento da causa de diminuição de pena
pela tentativa.
Trata-se, o incêndio, de crime material, isto é,
consuma-se no instante em que o incêndio provocado
pelo agente expõe a perigo a vida, a integridade física ou
o patrimônio de pessoas indeterminadas.
In casu, como dito, o recorrente, ao atear fogo na
casa de sua ex-companheira, sabendo que esta se encontrava dormindo em sono profundo, sob o efeito de antidepressivos, estava ciente de que sua conduta poderia
colocar em perigo a integridade física da vítima, restando
o delito consumado no momento em que o incêndio
expôs a risco a vida de T.M.R.
Logo, a manutenção da condenação pelo delito de
incêndio é medida salutar.
Concernente à configuração da figura típica estatuída no art. 129, § 9º, do Código Penal, superada a
discussão acerca da materialidade delitiva, tem-se que a
autoria se revela extreme de dúvidas.
Perante a autoridade policial, a vítima afirmou
(f. 25):
[...] que, no entanto, na data de sexta-feira, dia 10 de janeiro
de 2014, a declarante saiu de casa e foi à casa de uma
amiga; que, no caminho de volta, a declarante foi abordada
pelo D., isso no meio da rua, que chegou na declarante já
ameaçando e lhe dando murros nos ombros e na barriga,
que D. ameaçou a declarante dizendo ‘eu vou terminar o
serviço que eu comecei, vou matar você e a menor, se você
não voltar para mim’; que, na tentativa de se defender das
agressões de D., a declarante desferiu tapas no mesmo, mas
D. só se afastou quando começou a juntar populares; que
a declarante estava na companhia de sua filha e de C.P.,
‘na hora eu mandei minha filha sair correndo e C. estava
tentando me defender empurrando ele e tentado ligar para
a polícia’, conforme se expressa; que D. já tinha ciência das
medidas protetivas; que, inclusive, a declarante conversou
com a Polícia Militar, dias antes, que a informaram que já
havia conversado com D. e lhe informado que deveria manter
distância, e que D. estava com uma cópia da medida protetiva; que, na hora em que a declarante disse que ia chamar
a polícia, D. disse que ia distanciar e disse ‘quero ver se eles
me pegam’; que D. ainda disse que iria matar a declarante
a facadas; que, durante o ataque de D., a declarante ainda
lesionou o pé direito [...].

Em juízo, ratificou a corriqueira ocorrência de desentendimentos e agressões físicas entre o casal (f. 109), o
que também foi retratado no depoimento das testemunhas (f. 110/111).
Salienta-se, por oportuno, na contramão das alegações da defesa, que não há que se falar em dissonância
entre as informações contidas no exame de corpo de
delito (f. 26/27) e a dinâmica das agressões, pois a existência de hematoma no pé esquerdo foi consequência
lógica das lesões perpetradas pelo réu, conforme bem
narrado pela vítima perante a autoridade policial.
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Sabe-se que, na maioria das vezes, os crimes perpetrados no contexto da violência doméstica ocorrem às
escondidas, dentro das residências e longe de testemunhas, logo, a palavra da vítima tem valor probatório relevante. Em consonância com essa tese, colaciona-se o
seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação criminal. Violência doméstica. Palavra da vítima.
Relevância. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Absolvição. Impossibilidade. - A lei nº 11.340/06,
intitulada ‘Lei Maria da Penha’, tem como objetivo coibir a
violência doméstica e familiar, que, na maioria das vezes,
ocorre às escuras, dentro do próprio ambiente domiciliar,
ausente de testemunhas presenciais. - Assim, nos delitos
tipificados na nova lei, de suma importância é a palavra
da vítima para melhor elucidar os fatos. - Comprovadas a
autoria e a materialidade do delito de violência doméstica,
impossível a absolvição. - Improvimento do recurso que se
impõe. Retificação de ofício (TJMG, Apelação criminal n°
1.0479.06.121463-7/001, Relator: Des. Antônio Carlos
Cruvinel, DJe de 06.07.2007) (Destaca-se).

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório é
firme e capaz de comprovar a autoria e a materialidade
do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
razão pela qual se mostra pertinente a manutenção da
condenação do recorrente.
Referente à infração penal de ameaça, dirigida em
desfavor da vítima e da filha menor do casal, observa-se
que a materialidade e autoria delitivas são incontestes,
consubstanciadas no boletim de ocorrência de f. 48/51 e
na prova oral produzida.
Consoante já reproduzido, o depoimento prestado
pela vítima na fase policial descreve com riqueza de detalhes o teor das ameaças proferidas pelo apelante (f. 25).
A corroborar sua narrativa, a testemunha ocular do
fato, C.P.M.G., confirmou a ocorrência das ameaças na
data de 10 de janeiro de 2014, na etapa administrativa
(f. 28/29), o que, posteriormente, foi ratificado em juízo
(f. 111). Confira-se:
[...] que, na data de 10 de janeiro de 2014, na sexta-feira,
a depoente estava com a vítima e a filha da mesma, menor,
voltando da casa de uma amiga, momento em que se encontraram com D. que começou ‘a mexer com a menina e depois
partiu para cima da comadre T.’ conforme se expressa;
que ele começou a agredi-la e a insultá-la, e ela tentou se
defender dando tapas no mesmo; que a depoente disse que
ia chamar a polícia, assim, D. saiu correndo; que a vítima
acabou lesionando o pé direito [...] (f. 29).

Em decorrência, inalcançável se revela o
pleito absolutório.
De mais a mais, o fato de o apelante ter afirmado
que praticou o delito porque estava em estado de grande
agitação e descontrole emocional, motivado por embriaguez, não o exime da culpa, haja vista a ausência de
qualquer prova nesse sentido.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES BEATRIZ PINHEIRO CAIRES e MATHEUS
CHAVES JARDIM.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Peculato - Estado de necessidade - Excludente
de ilicitude - Situação de perigo atual não
demonstrada - Condenação mantida
Ementa: Apelação. Peculato. Estado de necessidade.
Ausência dos requisitos legais.
- Restando comprovado que o réu não se encontrava em
situação de perigo atual, é de ser afastada a excludente
do estado de necessidade.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0026.13.000944-7/001
- Comarca de Andradas - Apelante: L.B.O. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - RELATOR:
DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Agostinho Gomes de Azevedo - Relator.
Notas taquigráficas
DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - Trata-se
de recurso de apelação aviado por L.B.O., em face da
sentença de f. 27/29, que o condenou como incurso nas
sanções do art. 312, do Código Penal, à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez)
dias-multa, estes fixados no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).
Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em dias
sucessivos do mês de outubro de 2011, o denunciado,
que a época exercia a função de servidor público municipal cedido ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA,
apropriou-se de valores de que tinha a posse em razão
do cargo que exercia.
Consta que o acusado havia sido cedido pela municipalidade para trabalhar junto ao escritório do IMA na
cidade de Andradas, e lá, entre outras funções, recebia os
valores pela emissão de Permissão de Trânsito de Vegetais - PVT e Guia de Trânsito Animal, cujos valores depois
de recebidos dos produtores rurais eram recolhidos aos
cofres do Estado de Minas Gerais, mediante guia própria,
ou seja, Documento de Arrecadação Estadual - DAE.
Ocorre que naquele mês de outubro de 2011,
o denunciado recebeu e deixou de recolher os
seguintes Documentos de Arrecadação Estadual: DAE
nº 6412002525925, no valor de R$262,90 (duzentos
e sessenta e dois reais e noventa centavos); DAE
6412002526008, no valor de R$262,90 (duzentos
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Consequentemente, inexistente a demonstração de
que o agente estava em estado de embriaguez completa
e involuntária, hábil a excluir a sua culpabilidade,
presume-se a sua capacidade de entendimento a respeito
da ilicitude de fato.
Não prospera, outrossim, a tese de aplicação do
princípio da consunção entre os delitos de ameaça e
lesão corporal.
Cediço é que seu reconhecimento implica o fato
de que o crime-fim absorve o crime-meio. Dito de outra
maneira, a norma penal que retrata de modo pleno (de
forma mais ampla e completa) o desvalor do injusto,
considerado em sua globalidade, prepondera sobre a
que o contempla só parcialmente.
Em decorrência, considerando-se que o ilícito penal
de ameaça não constitui um crime-meio, ou o delito
de lesão corporal, um crime-fim, não se reconhece a
absorção alegada.
Finalmente, no tocante às reprimendas aplicadas,
verifica-se que não merecem reparo, tendo em vista que
foram devidamente analisadas as circunstâncias do art. 59
do Código Penal, bem como a presença de agravantes,
atenuantes, causas de aumento e de diminuição. Logo,
mantêm-se as penas, corretamente fixadas na sentença.
Presente o concurso material, nos termos do art. 69
do Código Penal, escorreita se revela a soma das reprimendas, nos termos contidos na r. sentença.
Preserva-se o regime aberto para o cumprimento
das sanções corpóreas, com a ressalva de que o quantum
de apenamento extrapolou os limites legais para a modalidade carcerária em apreço. Todavia, ausente o recurso
da acusação, não há como impor regime mais gravoso
ao recorrente, haja vista o óbice contido no princípio da
vedação à reformatio in pejus.
Inalcançável é o pleito de substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, por não
preencher o agente os requisitos do art. 44 do Código
Penal, notadamente tendo em vista o montante de
pena aplicado.
Diante do exposto, com respaldo nos princípios
do livre convencimento motivado e da fundamentação
dos atos jurisdicionais, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença.
Custas, nos termos da sentença.

e sessenta e dois reais e noventa centavos); DAE
nº 6412002525721, no valor de R$144,88 (cento
e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos); e
DAE nº 6412002525431, no valor de R$1.349,17 (mil,
trezentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos).
Por fim, narra que o acusado, alegando problemas
financeiros, se apropriou da quantia de R$2.019,85 (dois
mil e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), não
recolhendo as referidas Guias de Arrecadação Estadual
(f. 36/37).
A denúncia foi recebida em 08 de março de 2013
(f. 174).
O acusado apresentou resposta escrita à f. 116.
Em audiência de instrução, procedeu-se a inquirição de três testemunhas (f. 24/25) e ao interrogatório
do acusado (f. 25).
O Ministério Público apresentou alegações finais às
f. 26 e a Defesa às f. 77/85.
A sentença foi proferida em audiência realizada em
15 de maio de 2013 (f. 27/29).
Inconformada, apelou a Defesa (f. 29), pretendendo, em síntese, a absolvição do acusado, com base no
reconhecimento do estado de necessidade (f. 176/183).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do recurso (f. 187/191).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
também é pelo não provimento do recurso (f. 18/20
e 203/204).
Registro que o atraso no julgamento deste feito, se
deve ao extravio dos autos que ocorreu no dia 06 de
novembro de 2013, quando estes se encontravam a mim
conclusos, tendo sido realizada a restauração dos autos
com a maior brevidade possível.
É o relatório.
Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.
Não tendo sido argüidas preliminares, nem vislumbrando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame
do mérito.
A materialidade e a autoria do delito afiguram-se
incontestes, estando à primeira comprovada pela cópia
do processo administrativo de f. 39/75, 86/124 e
135/173, e a segunda pela confissão do acusado (f. 25),
corroborada pela prova testemunhal (f. 24/25).
Cinge-se o inconformismo defensivo ao pedido
de absolvição, com base no reconhecimento da excludente do estado de necessidade, ao argumento de que
o denunciado somente se apropriou do dinheiro porque,
além de já estar passando por dificuldades financeiras,
ele teve que auxiliar sua irmã com as despesas referentes
ao tratamento de saúde que ela teve que fazer.
Pois bem, em que pese à alegação defensiva, não
vislumbro na conduta do acusado a situação de perigo
atual a justificar a ação criminosa por ele empreendida.
Como bem ponderou o douto Sentenciante,
“caberia ao réu, se pretendia ajudar sua irmã, adotar
as providências legais, tais como pedir auxílio para a
assistência social do município, ou mesmo ajuizar ação
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em defesa de direito à saúde. Nada justifica, assim, a
conduta de se apropriar de dinheiro público que estava
sob sua guarda” (f. 28).
Ademais, o apelante não juntou nenhum documento
que comprove que ele utilizou a quantia apropriada para
custear as despesas médicas de sua irmã.
A meu ver, o fato de uma pessoa estar passando
por problemas financeiros não a legitima a se apropriar de dinheiro que está sob sua guarda, e tampouco,
enseja a excludente do estado de necessidade prevista no
art. 24, do Código Penal, já que ele poderia ter evitado
o delito e procurado outros meios para obter a quantia
que necessitava.
Com efeito, não há que se falar, in casu, na ocorrência da excludente do estado de necessidade, por
ausência dos requisitos legais previstos no art. 24, do
Código Penal, que assim dispõe:
Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica
o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua
vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou
alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável
exigir-se.

Acerca do “perigo atual”, trazemos os ensinamentos
de Ricardo Antonio Andreucci, in verbis:
[...] Existência de um perigo atual: perigo atual é aquele que
está acontecendo. Embora o Código Penal não mencione
expressamente, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo o estado de necessidade também quando ocorra o
perigo iminente, que é aquele que está prestes a ocorrer [...].
(Manual de Direito Penal. 6ª edição. Ed. Saraiva, p. 111).

No mesmo sentido leciona Rogério Greco:
[...] Entendemos que razão se encontra com a maioria dos
autores, que concluem que na expressão perigo atual também
está incluído o perigo iminente. Somente afastará a referida
causa de exclusão da ilicitude o perigo passado, ou seja, o
perigo já ocorrido, bem como o perigo remoto ou futuro,
onde não haja uma possibilidade quase que imediata de
dano [...] (Curso de Direito Penal, Ed. Impetus, v. 1, p. 324).

Como se afere, a mera possibilidade de vir a sofrer
um perigo atual afasta de plano o reconhecimento da
causa justificante. Contudo, para tanto, o perigo tem que
ser atual ou iminente, não podendo ser apenas provável.
Assim, tendo o acusado se apropriado de dinheiro
público que estava sob sua guarda, e não restando configurada a excludente do estado de necessidade, a sua
condenação pela prática do art. 312, do Código Penal é
medida que se impõe.
Por essas razões, mantenho a condenação do
acusado nos exatos termos da sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
No tocante à dosimetria da pena, a decisão
primeva também não está a merecer qualquer reparo, eis
que fixada no mínimo legal, qual seja 02 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho também o regime aberto para o início
do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
“c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
Não faz jus o apelante à isenção do pagamento
das custas processuais, uma vez que constituiu advogado
para atuar em sua defesa e não juntou aos autos declaração de pobreza.
Mediante tais considerações, nego provimento
ao recurso, mantendo incólumes os fundamentos da r.
sentença fustigada.
É como voto.

Acórdão

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES SÁLVIO CHAVES e PAULO CALMON NOGUEIRA
DA GAMA.

DES. PAULO CÉZAR DIAS - O Ministério Público do
Estado de Minas Gerais apresentou denúncia em desfavor
de V.F.J., A.M.C.S., alcunha “P.”, e A.D.S., alcunha “D.”,
já qualificados nos autos, dando-os como incursos nas
disposições delitivas presentes no art. 171, caput, e
art. 297, c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal.
O acusado V.F.J. foi citado por edital, mas deixou
de se manifestar nos autos e/ou de constituir advogado.
Assim, o processo e o prazo prescricional foram suspensos
com relação a ele, nos termos da decisão de f. 246.
Após regular instrução, o Magistrado a quo
julgou procedente a exordial acusatória, para condenar
os acusados A.D.S. e A.M.C.S. nas sanções dos arts.
297 e 171, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal,
submetendo, cada um deles, à pena de 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário
mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.
Inconformada a defesa de A.D.S. apelou (f. 446).
Em suas razões (f. 446/457), suscitou preliminar de prescrição e, no mérito, bateu-se pela absorção do crime de
falso pelo crime de estelionato, sustentando que se trata
de crime-meio e crime-fim, respectivamente.
Igualmente irresignado, o acusado A.M.C. manifestou interesse em recorrer da sentença (f. 498). Nas
razões de seu apelo (f. 516/531) arguiu preliminar de
prescrição do estelionato, e de atipicidade material de sua
conduta, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância. No mérito, sustentou que não existem provas
para uma condenação, e, ainda, que não existe prova
conclusiva sobre a ocorrência do crime de falso. Por fim,
para a hipótese de ser mantida a condenação, rogou pela
incidência do princípio da consunção na espécie, a fim
de que o falso seja absorvido pelo estelionato; pleiteou,
ainda, a aplicação da regra prevista no art. 70 do CP em
detrimento do concurso material de crimes; a redução da
pena-base imposta, e a substituição da pena privativa de
liberdade por outras restritivas de direitos.
Contrarrazoados os recursos (f. 460/469 e
534/535-v.), o Ministério Público de primeiro grau
bateu-se pelo improvimento do apelo aviado por A.M.
e pelo não conhecimento do recurso interposto por A.D.,
sob a alegação de que ele é intempestivo (f. 469).

...

Estelionato - Prescrição - Extinção da
punibilidade - Falsificação de documento
público - Princípio da consunção
Ementa: Apelação criminal. Estelionato e falsificação de
documento público. Prescrição do delito de estelionato
pela pena in concreto. Ocorrência. Necessária extinção da
punibilidade. Pedido de absolvição do falso por ausência
de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Princípio da consunção. Aplicabilidade.
- Não havendo recurso interposto pela acusação, a prescrição da pretensão punitiva do Estado regula-se pela
pena definitivamente aplicada, e, decorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal
condenatória, prazo superior ao prescricional, de rigor
extinguir a punibilidade dos apelantes, nos termos do
art. 107, inciso IV, do Código Penal.
- Comprovada a materialidade do crime de falsificação
de documento público pelo laudo pericial e prova oral, e
restando demonstrada a participação dos recorrentes no
crime, não há que se falar em absolvição por ausência
de provas.
- Restando demonstrado pelas provas dos autos que o
delito de falso se exauriu no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, por este será absorvido, resultando na
consequente absolvição dos réus, inteligência da Súmula
17 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0343.07.001136-0/001 Comarca de Itumirim - Apelantes: 1º) A.D.S., 2º) A.M.C.S.
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
- Vítima: V.N.B. - Corréu: V.F.J. - Relator: DES. PAULO
CÉZAR DIAS

Notas taquigráficas
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Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

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 ACOLHER A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO DO CRIME DE ESTELIONATO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
Belo Horizonte, 8 de maio de 2015. - Paulo Cézar
Dias - Relator.

Ato seguido, subiram os autos e, nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento
e parcial provimento de ambos os recursos, tão somente
para reconhecer a prescrição retroativa da pretensão
punitiva do Estado (f. 536/540).
É o relatório.
Em que pese a alegação de intempestividade
formulada pelo Ministério Público de primeiro grau à
f. 469, tenho que a apelação aviada por A.D. não é
extemporânea, porque, no momento de sua interposição,
o mencionado réu nem sequer havia sido intimado da
sentença condenatória, conforme se verifica no confronto
de f. 446 (petição de interposição do recurso) e f. 509
(edital de intimação).
Por via de consequência, como a contagem do prazo
recursal tem início a partir da última intimação efetivada
(seja do réu ou de seu defensor), de rigor reconhecer que
restou respeitado o quinquídio legal, razão por que não
há que se falar em intempestividade do apelo.
Assim sendo, conheço de ambos os recursos,
pois presentes os pressupostos de admissibilidade e
processamento.
Preliminares de prescrição.
De início, registre-se que, em ambas as apelações,
foi arguida preliminar de prescrição da pretensão punitiva
do Estado pela pena in concreto, relativamente ao delito
de estelionato (art. 171 do CP).
Nesse tocante, observo que a sentença monocrática submeteu os acusados às penas idênticas de 03 anos
de reclusão e pagamento de 30 trinta dias-multa pelo
crime de falsificação de documento público, e 02 anos
de reclusão e pagamento de 20 dias-multa pelo delito
de estelionato.
Registre-se, outrossim, que não houve qualquer
recurso interposto pela acusação contra a supracitada
sentença, de sorte que as penas impostas aos acusados
jamais poderão ser majoradas, em respeito ao princípio
da non reformatio in pejus.
Acresça-se a tudo isso o fato de que o art. 119 do
Código Penal estabelece que a extinção da punibilidade
se opera de forma isolada para cada crime praticado
pelo agente, pouco importando a extensão do concurso
de delitos em que ele tenha incidido.
No caso vertente, os apelantes foram submetidos à
reprimenda de 02 anos de reclusão e pagamento de 20
dias-multa pelo crime de estelionato, o que atrai a regra
prevista no art. 109, inciso V, do Estatuto Repressivo, a
qual estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos.
Quanto à pena de multa, esta acompanha a regra da
pena corporal, inteligência do art. 114, inciso II, do CP.
Decerto, a denúncia de f. 02/05 foi recebida em
14.09.2005, conforme decisão de f. 150. A seguir, após
tramitação processual de mais de seis anos, foi proferida
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e publicada sentença penal condenatória recorrível, no
dia 1º.12.2011, consoante se infere de f. 442/442-v.
Por via de consequência, considerando que, entre
os marcos interruptivos da prescrição, já transcorreu lapso
temporal superior a 4 (quatro) anos, de rigor acolher a
preliminar suscitada, para extinguir a punibilidade dos
apelantes relativamente ao delito de estelionato, mercê
de estar prescrita a pretensão punitiva do Estado, em
razão da pena aplicada in concreto.
Quanto ao crime de falsificação de documento
público, ao contrário do que tenta fazer crer a douta e
combativa defesa de A.D. (f. 477/479), mesmo desfecho
não o espera.
É que, pela prática do referido delito, os acusados
foram condenados, cada um, à pena de 03 anos de
reclusão e pagamento de 30 trinta dias-multa, o que atrai
o prazo prescricional descrito no art. 109, inciso IV, do CP,
prazo este de 8 (oito) anos e que, portanto, não restou
superado na espécie.
Mérito.
No mérito, em decorrência do reconhecimento
da prescrição de uma parcela da pretensão punitiva do
Estado, analisarei apenas as teses que guardam relação
com o crime de falsidade de documento público (art. 297
do CP).
Consta da denúncia que, no mês de janeiro de
2004, a vítima V.N.B. dirigiu-se à cidade de Lavras/MG
para fins de solicitar a segunda via de sua carteira de identidade, ocasião em que o acusado V. ofereceu carona ao
ofendido e se prontificou a buscar o referido documento
para ele.
Ocorre que V., em unidade de desígnios e união
de propósitos com os acusados A.M. e A.D., objetivando
auferir vantagem ilícita em detrimento alheio, providenciou a adulteração da identidade de V.N.B., acrescentando nela uma foto sua, para fins de viabilizar a abertura
de uma conta-corrente junto ao Banco do Brasil.
Tão logo foi aberta a malsinada conta bancária, os
acusados obtiveram um talão de cheques com 20 (vinte)
folhas, o qual foi utilizado indiscriminadamente para
comprar gado e outros bens na região de Andrelândia/
MG.
Pois bem.
Busca a defesa de A.M. a absolvição dos recorrentes pelo delito de falsificação de documento público,
seja por ausência de provas da materialidade delitiva, ou
por ausência de provas sobre o envolvimento dos réus no
ilícito. Além disso, ambas as defesas batem-se pela aplicação do princípio da consunção no caso vertente, para
fins de que o delito de falso seja absorvido pelo delito
de estelionato.
Quanto às teses absolutórias por ausência de
provas, estas não merecem prosperar.

[...] pelo exposto, afirma o signatário que o suporte da referida cédula de identidade é autêntico, contudo, foi constatado
que houve alteração na sua plastificação original e no campo
destinado à afixação da fotografia [...] (f. 122/123).

E que não se argumente que a perícia técnica
foi inconclusiva, porque o perito signatário do exame
documentoscópico foi estreme de dúvidas ao apontar a
existência de adulteração em determinados pontos do
documento público, situação que, por si só, já configura
o delito previsto no art. 297 do Estatuto Repressivo.
Não bastasse isso, o confronto da prova pericial
com as declarações prestadas por V.N.B. não dá margem
para se discutir a materialidade delitiva, conforme se
verá adiante.
No que tange à autoria, também esta restou suficientemente caracterizada.
Senão vejamos.
Quando ouvido perante a autoridade policial, o
acusado V. admitiu ter participado dos fatos delituosos,
e delatou os corréus. Demais disso, ele foi capaz de
elucidar, com riqueza de detalhes, os motivos que levaram
os denunciados a adulterar a carteira de identidade. Veja:
[...] o declarante esclarece que os cheques em nome de V.N.B.
foram preenchidos e assinados pelo declarante a pedido de
D., que o declarante esclarece que a conta-corrente aberta na
Agência 1327 do Banco do Brasil de Andrelândia, em nome
de V.N.B., foi aberta pelo declarante, o qual estava acompanhado de D. e P., usando a identidade de V., a qual foi adulterada pelo D., que retirou a foto de V. e colocou a do declarante, que o declarante no dia da abertura da conta não fez
nenhum depósito, vindo a pegar um talão de cheques com
vinte folhas; que o declarante esclarece que os cheques foram
usados na compra de gado [...] (f. 64/67).

Sobre a importância da delação, reproduzo a firme
orientação pretoriana:
A palavra do corréu, condenado no mesmo processo, é
importante elemento de convicção do juiz, quando se ajusta
ao conjunto da prova dos autos, principalmente, se de forma
veemente. Recurso conhecido e improvido (STJ, 6ª Turma,
REsp nº 194714/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
em 19.08.1999; DJU de 17.09.2001).
Penal e processual penal. Prova. Delação do corréu. Consonância com demais elementos de prova. Valor probante que
deve ser prestigiado. Declarações da vítima. Relevância.
Manutenção da condenação. - A delação do corréu que,
sem negar sua responsabilidade, incrimina também o outro
acusado, merece credibilidade, se em harmonia com outros
elementos de prova, tais como as declarações da vítima e os
depoimentos testemunhais. - Não se exige, para a verificação
da coautoria, que todos os agentes pratiquem, necessariamente, a ação descrita pelo verbo componente do núcleo do
tipo, sendo suficiente a adesão ao plano criminoso e a ajuda

àquele que, efetivamente, pratica a ação. - Nos crimes contra
o patrimônio, praticados na clandestinidade, deve-se prestigiar a palavra da vítima se não houver motivos para dela
descrer, mormente se em consonância com outros elementos
de prova (TJMG, 4ª Câm. Crim., Ap. nº 1.0141.06.5000038-001, Rel. Des. Walter Pinto da Rocha, v.u., j. em
13.09.2006, publ. no DOMG de 26.09.2006).

No caso vertente, tem-se que a delação, além
possuir valor considerável, está em perfeita harmonia
com os demais elementos de prova constantes nos autos,
em especial a palavra de V.N.B., o verdadeiro titular da
carteira de identidade falsificada, o qual declarou:
[...] que o declarante, em janeiro deste ano foi até a cidade
de Lavras para tirar a segunda via de sua identidade e CPF,
e, ao voltar da cidade de Lavras, pegou carona com o V. que
reside no Macuco de Minas; que o declarante pediu ao V.
que pegasse os seus documentos na cidade de Lavras quando
estes estivessem prontos; que o V. se prontificou a pegá-los e
disse ao declarante que tinha um serviço para o declarante
em uma fazenda na cidade de São Sebastião da Vitória [...];
que o declarante, no dia 27 de abril foi novamente na casa
de V. para pegar seus documentos, e este lhe disse que não
tinha nada com ele, e foi até a cidade de Lavras, juntamente
com o declarante, até o PSIU, para pegar os documentos;
que o declarante ficou dentro do carro e o V. entrou sozinho
no PSIU e voltou na mesma hora com a identidade do declarante, e que o CPF o declarante teria que pegar no correio;
que na data de 28 de abril estiveram na casa da irmã do
declarante dois indivíduos em um carro preto, que conversaram com ela e disseram que tinha várias contas em nome
do declarante [...]; que os indivíduos disseram que alguém
teria usado os documentos dele [...] (f. 10/11).
[...] que confirma as declarações prestadas às f. 10 e às f. 14,
que lhe foram lidas nesta oportunidade [...] (f. 311).

Assim, diante de todos estes elementos probatórios, não se pode falar em absolvição por insuficiência
de provas.
Lado outro, com relação ao pedido de aplicação
do princípio da consunção, registro que a jurisprudência
de nossos tribunais tem entendido que o crime de falso
será sempre absorvido pelo delito de estelionato quando
a falsificação e/ou o uso do documento se exaurirem por
completo no próprio estelionato, caracterizando-se como
meio para a consecução de um crime-fim.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a matéria, ao editar a Súmula nº 17, que estabelece, in verbis: “Quando o falso se exaure no estelionato,
sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça:
Estelionato. Receptação e falsificação de documento público
como meio para a obtenção da vantagem ilícita. Absorção.
Admissibilidade. Aplicação da Súmula nº 17 do STJ. Condenação somente quanto ao crime de estelionato. Absolvição quanto aos demais crimes. Recurso parcialmente
provido (Ap. 254.556-4 - Rel. Des. Zulman Galdino, j. em
09.04.2002).
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A materialidade restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (f. 08/09), auto de apreensão (f. 68), cópia
xerográfica da identidade (f. 18) e pelo teor do laudo
pericial de f. 128/129, o qual concluiu:

Falsificação de documento público e particular. Uso de
documento falso. Estelionato. Absorção. Súmula nº 17
do STJ. - Se o falso atuou como simples meio, objetivando
a prática do estelionato, somente este deve prevalecer.
Recurso conhecido e provido, parcialmente, para absolver o
apelante dos delitos previstos nos arts. 297 e 298 do Código
Penal (Ap. 254.630-7 - Rel.ª Des.ª Márcia Milanez, j. em
26.03.2002).

Desse modo, o delito de falsificação de documento
será absorvido pelo estelionato quando o propósito do
agente for tão somente o lucro patrimonial em prejuízo
alheio, o que, data venia, se observa na espécie.
Isso porque a falsificação da carteira de identidade
de V.N.B. foi utilizada simplesmente para viabilizar a abertura de uma conta-corrente no Banco do Brasil, o que
permitiu a aquisição de diversos produtos e mercadorias.
Todavia, o documento não veio a ser reutilizado para qualquer outra finalidade posteriormente, o que demonstra o
completo exaurimento do falso no estelionato.
Portanto, forçoso concluir que a adulteração
documental, na espécie, ocorreu como um meio para
que os acusados alcançassem um resultado final diverso
daquele inerente ao crime contra a fé pública, situação
que impõe a absorção da falsificação de documento pelo
delito patrimonial.
Desse modo, de rigor acolher a tese manejada pelas
defesas, com a consequente absolvição dos acusados
com relação a este delito.
Entretanto, uma vez reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva do Estado para o crime de estelionato, nenhuma pena será efetivamente aplicada aos
recorrentes, de sorte que não faz sentido prosseguir com
o exame dos pedidos defensivos, porque todos aqueles
que remanesceram restaram prejudicados de maneira
insuperável.
Pelo exposto, acolho a preliminar de prescrição do
delito de estelionato arguida pelos apelantes e, em consequência, extingo a punibilidade de A.M.C.S. e A.D.S., nos
termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal; no mérito,
dou parcial provimento aos recursos, para reconhecer a
consunção do crime de falsificação de documento público
pelo crime de estelionato, absolvendo os recorrentes com
relação ao falso, forte no art. 386, inciso III, do Código
de Processo Penal e, portanto, deixando de submetê-los a
qualquer reprimenda, tudo nos termos deste voto.
Custas, na forma da lei.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES FORTUNA GRION e MARIA LUÍZA DE MARILAC.
Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN
CONCRETO DO CRIME DE ESTELIONATO E, NO
MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
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Habeas corpus - Violência
doméstica - Indeferimento do pedido de
retirada da tornozeleira eletrônica - Irresignação
da paciente - Decisão devidamente
motivada - Necessidade e adequação
ao caso concreto - Ordem denegada
Ementa: Habeas corpus. Violência doméstica. Indeferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica. Irresignação da paciente. Decisão devidamente
motivada. Necessidade e adequação ao caso concreto.
Ordem denegada.
- O uso de tornozeleira não configura constrangimento
ilegal quando existir necessidade e adequação da medida
imposta por decisão devidamente motivada.
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.15.0027746/000 - Comarca de Lagoa Santa - Paciente: L.A.S.
- Autoridade coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Lagoa Santa - Vítima: N.P.S. - 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 DENEGAR
A ORDEM.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015 . - Adilson
Lamounier - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de habeas
corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor da
paciente L.A.S., apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Lagoa Santa.
Relata o impetrante que, no dia 2 de outubro de
2014, foi instaurado procedimento apartado de medidas
protetivas em desfavor da paciente, tendo em vista suposta
prática de agressão e ameaça contra sua genitora.
Sustenta que o Juízo a quo, ao deferir as medidas
protetivas de urgência requeridas, determinou que tanto a
investigada quanto a suposta vítima utilizassem aparelho
de monitoramento eletrônico. Contudo, apenas a paciente
compareceu à Central de Monitoramento, oportunidade
em que lhe foi colocada uma tornozeleira eletrônica.
Aduz que referido equipamento só surtiria seus
efeitos se a vítima também estivesse utilizando seu
aparelho de monitoramento, o que não ocorreu até o
presente momento.
Acrescenta que o uso da tornozeleira eletrônica
apenas pela paciente configura medida injusta e desnecessária, bem como lhe causa transtornos, haja vista que

Tendo em vista cuidar-se a espécie de questão envolvendo
violência doméstica contra a mulher, afigura-me prudente
o deferimento das medidas postuladas como forma de
pacificação dos ânimos e preservação da integridade
dos envolvidos.

Posteriormente, o MM. Juiz de Direito indeferiu o
pedido de retirada do equipamento ao argumento de que
tal pleito não poderia ser acolhido antes da realização
de um estudo social e oitiva da ofendida, senão vejamos
(f. 54-TJ):

‘Inobstante os argumentos apresentados às f. 43/44, e considerando que ainda não foi elaborado o estudo social determinado à f. 37, bem como tendo em vista que a vítima não foi
ouvida acerca da possibilidade de retirada do equipamento
eletrônico, uma vez que a mesma não foi intimada para a
audiência designada (f. 48), entendo ser temerário o deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, sob
pena de a vítima estar desprotegida’.

Assim, existindo a necessidade e a adequação da
medida imposta pelo impetrado por decisão devidamente
motivada, não há que se falar em revogação da determinação do uso de tornozeleira eletrônica.
Nesse sentido:
Ementa: Habeas corpus. Receptação. Imposição de medidas
cautelares. Recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico. Decisão fundamentada. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada. - A Lei nº 12.403/2011 introduziu o monitoramento eletrônico como uma das medidas
possíveis dentre aquelas aptas a substituir a prisão preventiva. - A decisão que aplicou o monitoramento eletrônico
ao paciente se mostra devidamente fundamentada, como
forma de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais
impostas, bem como conhecer a localização do indivíduo,
sendo, portanto, um eficiente meio alternativo, capaz de
substituir a prisão provisória. - Ordem denegada (TJMG - HC
nº 1.0000.13.099081-5/000 - Rel. Des. Silas Vieira - j. em
25.02.2014 - p. em 07.03.2014).

Ademais, conforme informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora às f. 67/68-TJ, as
medidas protetivas aplicadas serão revistas assim que
realizado o estudo social pela assistente social judicial,
com ênfase na relação da paciente com seus genitores.
Por fim, tenho que não restou comprovado que a
medida cautelar aplicada esteja, de fato, prejudicando
laboralmente a acusada.
Diante do exposto, não verificando constrangimento
ilegal passível de correção na estreita via deste habeas
corpus, denego a ordem.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDUARDO MACHADO e JÚLIO CÉSAR LORENS.
Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

...

Furto qualificado - Arrombamento - Acusado
que dormiu no local do crime - Objetos
prontos para a subtração - Desistência
voluntária - Excludente de tipicidade não
demonstrada - Tentativa - Configuração Primariedade - Pequeno valor da coisa furtada Privilégio - Aplicação - Súmula 511 do STJ
Ementa: Apelação criminal. Tentativa de furto qualificado por arrombamento. Desistência voluntária. EmpeJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015 |
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ela trabalha como manicure autônoma e isso a afasta de
suas clientes, que, ao vê-la utilizando o referido aparelho,
interpretam de maneira negativa a situação.
Por fim, ressalta as condições pessoais da paciente,
acrescentando que já se passaram mais de 100 (cem)
dias da instauração do procedimento em questão, inexistindo sequer previsão para conclusão do inquérito policial, motivo pelo qual requer a concessão da ordem de
habeas corpus, em caráter liminar, para que seja expedido
ofício à Central de Monitoramento Eletrônico, determinando a imediata retirada do equipamento da paciente.
A inicial de f. 02/06-TJ veio acompanhada dos
documentos de f. 07/56-TJ.
Às f. 60/61-TJ, foi indeferido o pedido liminar.
A autoridade apontada como coatora prestou
informações às f. 67/68-TJ e enviou os documentos de
f. 69/122-TJ e 129/210-TJ.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (f. 126/127v.-TJ).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processamento, conheço do habeas corpus.
Inicialmente, tenho que não merece prosperar a
tese de que a tornozeleira eletrônica só teria eficácia se a
vítima também utilizasse seu dispositivo de monitoração,
pois tal equipamento funciona mesmo se a ofendida não
estiver portando o seu aparelho, já que os locais de rotina
da vítima é que são monitorados e previamente delimitados como uma “zona de exclusão” cuja aproximação
do agressor é proibida.
De mais a mais, não há como acolher o pedido de
revogação da determinação do uso de tornozeleira eletrônica, pois tanto a decisão que determinou à paciente o
uso de monitoramento eletrônico (f. 16/16-v.-TJ) quanto a
que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica (f. 54-TJ) se encontram devidamente fundamentadas
na necessidade e adequação da medida cautelar, não
havendo que se falar em constrangimento ilegal.
Ao deferir as medidas protetivas requeridas pela
vítima, ressaltou o douto Magistrado a quo que o monitoramento eletrônico assim como as demais determinações
seriam necessários como forma de proteger a integridade
física da vítima, conforme a seguir transcrevo (f. 16-TJ):

cilho no prosseguimento da fase executória por circunstância alheia à vontade do agente. Pequeno valor. Furto
privilegiado qualificado. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
- Hipótese em que o autor do furto, sob efeito de drogas,
dormiu no local da subtração, após separar os bens de
sua genitora idosa para subtraí-los, e foi surpreendido
pela polícia ainda no interior da casa.
- Responde pelo crime tentado aquele que, iniciada a
execução da conduta, não alcança sua consumação por
circunstâncias alheias à sua vontade.
- Inexistindo provas de que, podendo prosseguir, teria
desistido, permanece típica a conduta.
- A qualificadora de natureza objetiva é compatível com o
furto privilegiado, desde que preenchidos os requisitos de
primariedade e pequeno valor.
Recurso parcialmente provido. Oficiar.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0040.12.010084-3/001
- Comarca de Araxá - Apelante: A.R.C. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 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 DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO. OFICIAR.
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2015. - Marcílio
Eustáquio Santos - Relator.
Notas taquigráficas
DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Perante
o Juízo da Vara Criminal e da Infância e Juventude da
Comarca de Araxá, A.R.C., devidamente qualificado, foi
denunciado pela prática do crime previsto no art. 155,
§ 4º, I, c/c 14, II, do Código Penal.
Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia
14 de agosto de 2012, por volta das 11h45min, na Rua
Prefeito Aracely de Paula, Centro, na Cidade e Comarca
de Araxá, A. tentou subtrair para si, mediante rompimento
de obstáculo, uma panela elétrica para preparação de
arroz, uma prancha cerâmica para cabelos, uma escova
de cabelos, um jogo de toalhas de banho, uma bolsa
feminina, um massageador e um estojo com sabonete
e perfume de sua mãe, idosa, nascida em 09.03.1948,
não obtendo êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta da denúncia que a vítima é mãe adotiva
do acusado e que já havia saído da residência por
não suportar mais as ameaças do filho, com o fim de
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obter dinheiro para seu consumo imoderado de drogas.
Assim, estando a residência fechada, já que A. também
fora expulso do local, ele a arrombou no dia dos fatos e
começou a subtrair os pertences mencionados para quitar
o débito na pensão em que estava residindo e comprar
drogas. Ocorre que acabou adormecendo no local e foi
surpreendido pela vítima e policiais na posse dos objetos,
sem antes consumar o crime.
Após instrução, sobreveio a r. sentença de
f. 181/186, julgando procedente a denúncia, para
condenar A. às penas de um ano e dois meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e a quatro dias-multa,
fixado o valor unitário mínimo, como incurso nas iras do
art. 155, § 4º, I, c/c 14, II, do Código Penal.
Inconformado com a r. sentença condenatória,
manifestou o réu seu desejo de recorrer, f. 193, buscando,
em suas razões recursais de f. 195/204, a absolvição
por ter desistido voluntariamente do crime. Eventualmente, pleiteou a redução da pena, concessão do sursis
e redução da multa.
O Ministério Público, em suas contrarrazões de
f. 210/221, manifesta-se pelo não provimento do apelo.
A denúncia foi recebida no dia 30 de agosto de
2012, f. 48, e a sentença publicada em mãos do escrivão
no dia 19 de novembro de 2013.
O réu foi intimado da sentença à f. 192, e a vítima,
nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo
Penal, à f. 208-v.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
f. 228/232, pelo não provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Não foram arguidas preliminares. Outrossim, não
vislumbro qualquer nulidade a ser declarada de ofício,
razão pela qual passo ao exame do mérito.
Analisei atentamente as razões recursais defensivas,
as contrarrazões acusatórias, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e, sempre atento às provas dos
autos, entendo deva ser dado parcial provimento ao
recurso, pelos motivos que passo a expor:
Conforme se vê dos autos, busca o apelante a sua
absolvição, por ter desistido voluntariamente do crime.
Eventualmente, pleiteou a redução da pena, concessão
do sursis e redução da multa.
A existência do crime foi provada pelo auto de
constatação de arrombamento e dano, f. 30, e laudo de
avaliação indireta, f. 32.
A autoria delitiva é confessada pelo réu, o qual,
todavia, reclama para si a exclusão da tipicidade pela
ocorrência da desistência voluntária, prevista na primeira
parte do art. 15 do Código Penal.
Segundo sua versão, f. 143, A. teria ingressado
na casa de sua mãe por meio do arrombamento de
uma janela e após pular o muro do imóvel, visando à

relatou que o agente dormia com os objetos ao seu lado,
prontos para serem subtraídos, mas nada relatou sobre
possível arrependimento.
Vejo, pois, ante o histórico de agressões, ameaças
e subtrações praticadas pelo réu contra sua mãe, que
ele ingressou na residência desta com a mesma intenção
de sempre, mas, estando sob efeito de drogas, acabou
por dormir no local, vindo a ser localizado e preso
ainda dentro da residência, razão pela qual, iniciada
a execução, não consumou o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade, e não porque desistira de prosseguir por vontade própria na execução do crime. Tivera ele
tido a oportunidade de acordar, sem antes ser surpreendido, certamente teria levado os bens da mãe embora.
Quanto à dosimetria da pena, alguns reparos devem
ser feitos. Primeiro, entendo que, se a pena-base privativa de liberdade fora fixada no mínimo de dois anos de
reclusão, já que qualificado o crime, também a pena de
multa deve ser estabelecida no mínimo, considerando-se
que são proporcionais. Não bastasse, vejo também que,
se a pena-base restou fixada no mínimo cominado ao
crime, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal devem ser consideradas favoráveis ao agente.
O acusado não possui condenações anteriores
por crime, razão pela qual eventuais anotações em sua
certidão de antecedentes não podem ser utilizadas contra
ele, a teor da Súmula 444 do STJ.
Na segunda fase da dosimetria, agiu com acerto o
Magistrado sentenciante, uma vez que, embora presente
a atenuante da confissão, ela não pode ocasionar a oscilação da pena para aquém do mínimo, segundo Súmula
231 do STJ.
Na terceira etapa da dosimetria, é de rigor a aplicação da minorante prevista no art. 155, § 2º, do Código
Penal, considerando-se que os bens a serem subtraídos
foram avaliados em R$270,00, e o salário mínimo
vigente à época do crime era de R$622,00. Assim, sendo
a qualificadora de ordem objetiva, é cabível também a
aplicação do privilégio, a teor da Súmula 511 do STJ.
Fixo em 1/2 a fração redutora em razão do valor
total dos bens que se pretendia furtar, reduzindo a pena
ao patamar de um ano de reclusão e cinco dias-multa.
Pela tentativa, mantenho a fração redutora de 1/3,
totalizando a pena em oito meses de reclusão e dois
dias-multa.
O regime de cumprimento de pena é compatível com a quantidade de pena imposta e a substituição da reprimenda por restritiva de direitos recomendável socialmente.
Como dito, as circunstâncias do art. 59 do Código
Penal favorecem o acusado, ele é primário e o quantitativo de pena reduzido, razão pela qual faz jus à substituição, evitando-se, assim, seu contato direto com o
ambiente por vezes pernicioso do cárcere.
Havendo nos autos atestado de pobreza, isento o
apelante do pagamento das custas processuais.
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subtração de bens de sua genitora idosa. Estando já no
interior da casa e com os objetos separados “se arrependeu” e resolveu dormir, considerando que não tinha
para onde ir.
O policial H.C., f. 141, disse que prendeu A. no interior da casa de sua mãe, estando ele dormindo quando
da chegada da polícia. Segundo o policial, A. quebrou a
janela para entrar na casa e quando o depoente entrou
no imóvel viu que o acusado dormia, inclusive foi ele
quem o acordou. Afirmou que o agente havia feito uso de
crack e que ao seu lado havia uma sacola com objetos
da vítima. O policial ainda afirmou que, ao ser preso, A.
nada disse sobre estar arrependido.
A vítima, por sua vez, f. 142, narrou em juízo histórico de ameaças e furtos do agente contra ela, visando à
venda dos objetos para sustento de seu vício em drogas.
M.A. disse que A. já chegou a furtar um carro do irmão
para comprar drogas e que ela havia saído de casa
porque já não suportava sua agressividade e constantes
ameaças. A ofendida contou versão idêntica à do policial, afirmando que seus objetos estavam ao lado de A.
enquanto ele dormia.
Embora a combativa defesa técnica requeira a
absolvição do agente por “arrependimento”, enquadro
seu pleito jurídico na exclusão de tipicidade da desistência voluntária, prevista na primeira parte do art. 15 do
Código Penal e o faço em vista dos fatos narrados pelo
próprio acusado.
A desistência voluntária, entendida pela doutrina
e jurisprudência majoritárias, a par de entendimentos
diversos, como excludente da tipicidade, definida como
forma de tentativa abandonada, consubstancia-se
quando o agente, por sua vontade, interrompe o processo
executório e evita a produção do resultado.
A clássica e doutrinariamente badalada fórmula
de Frank prevê que a desistência voluntária se caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio:
“posso prosseguir, mas não quero”, enquanto que a
tentativa se revela por outro raciocínio: “quero prosseguir, mas não posso”. Comprovada a desistência voluntária, o agente responde tão só pela conduta ilícita já
praticada (no caso, dano), e não pelo crime tentado (no
caso, furto).
Pelas declarações do próprio agente, ele visava, de
fato, à subtração de pertences de sua mãe para pagamento de suas dívidas, fator este que o levou a ingressar
no imóvel da vítima mediante arrombamento da janela e
já tendo separado para si os bens que pretendia subtrair,
segundo suas palavras “se arrependeu” e resolveu dormir
no lugar.
Iniciou, com o ingresso forçado na casa, a
execução do crime de furto e, a meu ver, não se
desincumbiu de seu ônus de comprovar sua desistência
na subtração. Segundo o policial que efetuou sua prisão,
ele estava sob efeito de crack e não disse que se arrependeu de tentar furtar os bens. Sua genitora também

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de
A. para, mantida sua condenação nas iras do art. 155,
§ 4º, I, c/c 14, II, do Código Penal, tornar a pena de
multa proporcional à privativa de liberdade, reconhecer
o furto privilegiado, reduzindo a pena na fração de 1/2 e
substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos de prestação de serviços à comunidade, totalizando a reprimenda privativa de liberdade em oito meses
de reclusão e dois dias-multa, mantido o valor unitário
mínimo e o regime inicial aberto. Concedo, ainda, a
isenção das custas processuais ao acusado.
Determino ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais
que fixe as condições de cumprimento da pena substitutiva.
Encontrando-se o réu em liberdade ao tempo da
sentença, deixo de expedir alvará de soltura em seu favor.
Oficie-se.
É como voto.
DES. CÁSSIO SALOMÉ - Após detida análise dos
autos, adiro à solução apresentada pelo em. Relator,
Des. Marcílio Eustáquio dos Santos, porque a desistência
voluntária do agente não restou cristalina em sua conduta.
DES. PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - De
acordo com o Relator.
Súmula
PROVIDO. OFICIAR.

RECURSO

PARCIALMENTE

...

Retenção indevida de
autos - Advogado - Devolução - Intimação Descumprimento - Dolo - Comprovação - Conduta
típica, ilícita e culpável - Art. 356 do CP
Ementa: Apelação criminal. Retenção indevida de
processo por advogado. Conduta típica, ilícita e culpável.
Dolo evidenciado. Condenação mantida.
- Uma vez comprovado que o apelante, de forma livre e
consciente, após ter sido devidamente intimado por mais
de uma vez para devolver o processo, deliberou retê-lo em
seu poder por mais de 1 (um) ano, com a nítida intenção
de retardar o andamento daquele processo executivo que
visava à cobrança de valores devidos a título de ISS em
seu desfavor, não há que se falar em absolvição pela
ausência de dolo.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0313.12.017910-3/001
- Comarca de Ipatinga - Apelante: G.A.N. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator:
DES. ALBERTO DEODATO NETO
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Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Alberto
Deodato Neto - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ALBERTO DEODATO NETO - Trata-se de
recurso de apelação interposto por G.A.N., contra a
sentença de f. 53/56, que o condenou como incurso nas
sanções do art. 356 do CP, às penas de 6 (seis) meses de
detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva
de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/2
(metade) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
Denúncia às f. 2/3.
Intimações regulares, f. 57, 59-v. e 63.
Pleiteia a defesa, nas razões de f. 65/67, a absolvição de G.A.N. em razão da suposta atipicidade de sua
conduta, por não se ter comprovado o necessário dolo
específico. Subsidiariamente, pede a redução do valor
unitário dos dias-multa fixados na sentença.
Contrarrazões às f. 73/76, em que o Ministério
Público pugna pela manutenção da sentença recorrida,
ao que aquiesce a Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer de f. 83/87.
É o relatório.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos
de admissibilidade e processamento.
Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de
ofício, passo à análise do mérito.
Materialidade e autoria incontestes.
Centra-se o apelo em pleitear a absolvição de
G.A.N. em razão da suposta atipicidade de sua conduta,
pela não comprovação do necessário dolo específico.
Todavia, após detido exame dos autos, não vejo
como dar azo a tal pretensão.
Isso porque, conquanto tenha o apelante alegado
que somente não devolveu os autos porque estes ficaram
retidos no interior do veículo de sua filha após um suposto
abalroamento, nada se comprovou nesse sentido, não
tendo a defesa trazido aos autos sequer cópia da ocorrência policial registrada em decorrência do referido
acidente de trânsito.
Em verdade, o único fato que ressai incontroverso
dos autos é o de que o recorrente, apesar de devidamente intimado nas datas de 13.12.2010 e 24.10.2011
para devolver o processo, quedou-se inerte, sendo que
os autos somente foram restituídos ao cartório na data
de 24.02.2012, ou seja, depois de passado mais de 1
(um) ano da primeira intimação, o que deixa evidente a
intenção de G. de reter indevidamente o feito (dolo específico), principalmente pelo fato de que ele tinha interesse
econômico em retardar o andamento daquele processo

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES FLÁVIO BATISTA LEITE e WALTER LUIZ DE MELO.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Mandado de segurança Nota de esclarecimento - Proibição de
publicação - Liberdade de expressão - Manifestação
de pensamento - Acesso à informação Restrição - Ato ilegal - Direito líquido e certo Violação
Ementa: Mandado de segurança. Medida cautelar inominada. Proibição de publicação de “notas” sobre fatos
investigados judicial e administrativamente. Restrição
dos direitos de liberdade de expressão, de manifestação
de pensamento e de acesso à informação. Ocorrência.
Ordem concedida. Decisão cassada.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CRIMINAL
Nº
1.0000.14.089686-1/000 - Comarca de Poços de
Caldas - Impetrante: A.M.P.C. - Impetrado: Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de Caldas Vítima: P.V.P. - Interessados: M.A.P.F., A.I., J.L.G.S., J.L.B.
- 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 CONCEDER
A ORDEM.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Flávio
Batista Leite - Relator.
Notas taquigráficas
DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - Trata-se de mandado
de segurança impetrado pela A.M.P.C., com pedido
liminar, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Poços de
Caldas, que concedeu, liminarmente, medida cautelar
inominada requerida pelo Ministério Público no Processo
nº 0146425-69.2014.8.13.0518.
Referida decisão proibiu a publicação, pelos réus,
do Processo nº 0518.08.148802-6 e por qualquer entidade médica a que estejam filiados ou ligados, em especial à A.M.P.C. e à A.M.M.G., de qualquer anúncio publicitário, informe, inserções ou nota de esclarecimento
(qualquer que seja o rótulo que se queira dar) em jornais,
rádios e emissoras de televisão até a realização da sessão
do Tribunal do Júri nos Autos nº 0518.08.148802-6.
Afirma a impetrante que tal decisão violou seu
direito líquido e certo de liberdade de expressão, manifestação de pensamento e de acesso à informação,
consoante estabelecem os incisos IV, IX e XIV do art. 5º e
o art. 220 da CF.
A medida liminar foi deferida à f. 101-v.
Informações prestadas às f. 111/125, complementadas às f. 144/164.
A douta PGJ emitiu parecer pela concessão da
ordem (f. 128/130).
É, no que basta, o relatório. Passo ao voto.
Busca a impetrante cassar a decisão que a proibiu
de publicar diretamente ou indiretamente qualquer
anúncio publicitário, informe, inserções ou nota de esclarecimento (qualquer que seja o rótulo que se queira dar)
sobre o Processo nº 0518.08.148802-6 em jornais,
rádios e emissoras de televisão até a realização da sessão
do Tribunal do Júri nos Autos nº 0518.08.148802-6.
A tempo e modo, deferi a medida liminar suspendendo tal decisão, oportunidade em que consignei
que o julgamento dos réus pelo Júri no Processo
nº 0518.08.148802-6 não mais ocorrerá na cidade de
Poços de Caldas, porquanto o pedido de desaforamento
interposto pelo Ministério Público foi deferido por este
egrégio Tribunal.
Com isso, os efeitos da conduta que o Ministério
Público pretende coibir com o pedido da medida cautelar
inominada do Processo nº 0146425-69.2014.8.13.0518
já não se mostram tão eficientes como quer fazer crer o
Parquet primevo. Em outras palavras, anúncios publicitários, informes, inserções ou notas de esclarecimento como
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executivo que visava à cobrança de valores devidos a
título de ISS em seu desfavor.
Nesse ponto, convém registrar, como bem o fez o
culto Procurador de Justiça, que a devolução dos autos
antes do recebimento da denúncia não afasta a responsabilidade penal do acusado, porquanto o delito em
questão se aperfeiçoa com a mera retenção do processo
após o prazo judicialmente concedido via mandado
de intimação.
Dessa forma, sendo típica, ilícita, e culpável a
conduta perpetrada pelo recorrente, e, ainda, não
havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a socorrê-lo, incabível é a pretensão absolutória.
Lado outro, quanto à pena de multa aplicada na
sentença, além de ter restado esta no patamar mínimo
legal, qual seja 10 (dez) dias-multa, não fez a defesa
prova de que o valor unitário fixado pelo Juiz de primeiro
grau está em dissonância com a condição financeira
do apelante, que, ao contrário, afirmou possuir renda
mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo mais que
suficiente para arcar com o ônus que lhe foi imposto.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada a r. sentença penal condenatória.
Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP.

os que foram veiculados nas mídias impressa e televisionada nos dias que antecederam o julgamento dos réus no
Processo nº 0518.08.148802-6 não serão tão persuasíveis e contaminadores da imparcialidade dos jurados
belo-horizontinos. Como expus em meu voto no julgamento do pedido de desaforamento, fazer com que tais
“esclarecimentos” cheguem à população toda, ou mesmo
à maioria dela, será tarefa praticamente impossível.
Portanto, o desaforamento do julgamento para
a Comarca de Belo Horizonte, a princípio, já protege
a imparcialidade dos jurados que julgarão os réus do
Processo nº 0518.08.148802-6.
Logo, a restrição dos direitos fundamentais da liberdade de expressão e de manifestação da impetrante não
se mostra necessária à proteção do julgamento imparcial.
Com relação a esses direitos, a Constituição brasileira assegura a todos a liberdade de expressão, de manifestação e o amplo acesso à informação, garantias que
se encontram intimamente ligadas ao conceito de democracia. Como consequência, não cabe ao Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário impor a censura.
Embora tais direitos fundamentais não tenham
caráter absoluto, permitindo-se restrição em hipóteses
excepcionais, o caso em questão não se reveste dessa
excepcionalidade legitimadora da limitação.
Como bem pontuou o Procurador de Justiça
oficiante, f. 128,
neste caso de grande repercussão nacional, todos os envolvidos - acusação, acusados e defesa - sempre manifestaram
suas opiniões livremente, dando entrevistas a rádios, jornais e
televisões. [...] A impetrante é Associação que tem dentre seus
objetivos a preservação dos legítimos interesses dos médicos
da cidade de Poços de Caldas; dentre os associados, alguns
são réus do conhecido ‘caso [...]’. Desse modo, não há
qualquer irregularidade no fato de a impetrante veicular na
mídia notícia sobre o procedimento administrativo deflagrado
contra os acusados [...].

Ora, é evidente que os excessos não são tolerados,
tanto que, no caso, a campanha midiática voltada para
influir no ânimo dos cidadãos daquela comarca e região
teve como consequência o desaforamento do feito para
esta Capital.
E os excessos que eventualmente venham a acontecer e que se mostrem atentatórios contra o Poder Judiciário, ou mesmo contra a figura do magistrado, serão,
certamente, firmemente apurados e, se for o caso, punidos.
Esclareço, por fim, que não vejo prejuízo do pedido
aqui formulado em razão do deslocamento do processo,
já que a medida cautelar deferida (cujos efeitos foram
impostos até o julgamento da causa pelo Júri) pode constranger eventual manifestação da impetrante, porque a
causa ainda não foi submetida ao Tribunal Popular.
Assim, certo de que a punição por um “malfeito” é
mais condizente com o Estado Democrático de Direito do
que a censura prévia, e certo de que as medidas que se
busca coibir com a ação cautelar proposta pelo Parquet
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primevo provavelmente não são mais capazes de gerar
danos ao processo ou à justiça, mas que, de toda forma,
estão sujeitas ao controle de legalidade, ratifico a liminar
e concedo a ordem.
Votaram de acordo como Relator os DESEMBARGADORES WALTER LUIZ DE MELO e KÁRIN EMMERICH.
Súmula - CONCEDERAM A ORDEM.

...

Procedimentos investigatórios - Ministério
Público - Art. 241-A da Lei 8.069/90 - Prova
judiciária - Propositura da ação penal Nulidade - Não configuração
Ementa: Criminal. Art. 241-A da Lei 8.069/90. Nulidade
do processo por ter iniciado a partir de investigação realizada pelo Ministério Público. Violação ao princípio da
presunção de inocência. Preliminares rejeitadas. Crime
devidamente caracterizado. Condenação mantida.
- Jurisdicionalizada a prova colhida pela investigação
ministerial, não há falar em nulidade do processo por ter
iniciado através de investigação realizada pelo Ministério
Público; até mesmo porque eventual irregularidade ocorrida na fase administrativa não contamina a ação penal.
- Comprovado nos autos do processo que o e-mail
contendo a pornografia infantil fora enviado de e-mail
de titularidade do apelante, há de ser mantida a
sua condenação.
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.11.212359-1/001
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: C.A.S.Q. Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
- Relator: DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 10 de março de 2015. - Antônio
Carlos Cruvinel - Relator.
Notas taquigráficas
DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
Trata a espécie de recurso de apelação interposto
por C.A.S.Q., em face da sentença de f. 181/186,
condenatória nas sanções do art. 241-A da Lei 8.069/90,

em apenso. Há inclusive uma busca e apreensão autorizada judicialmente. Tal situação, por si só, jurisdicionaliza a prova.
Observa-se, assim, que a apuração da notitia
criminis recebida pelo Ministério Público fora realizada
com autorização do Poder Judiciário na cautelar inominada de nº 0024.11.212.300-5, em autos apensados.
Como bem observado pelo Magistrado em sua
decisão, “[...] toda prova de que o Parquet se valeu
para instauração da jurisdição criminal foi colhida com
suporte em decisão judicial, com total respeito ao devido
processo legal [...]”.
Sobre o assunto, confira-se o excerto do voto do
Min. Jorge Scartezzini, do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Habeas Corpus nº 12.704/DF, DJ de
18.11.2002, in verbis:
Aliás, entender de forma diversa, é o mesmo que passar
às polícias a titularidade da ação penal, pois o Ministério
Público, ao denunciar, estaria adstrito aos fatos ilícitos que
a polícia achasse por bem investigar. Criar-se-ia, então, um
absurdo jurídico em que a polícia teria o controle sobre as
ações do Ministério Público. Isso se tornaria ainda mais grave
em casos como o sub judice em que a própria autoridade
policial é a investigada. Não foi por outra razão, senão esta,
a atribuição de controle externo da atividade policial dada ao
Ministério Público. E também não existe ‘justa causa’ maior
do que essa a legitimar a atitude do Ministério Público.

Não há, pois, como acolher a preliminar, tanto mais
que eventual irregularidade ocorrida na fase administrativa não contamina a ação penal, salvo se as provas que
deram sustentação à denúncia foram obtidas por meios
ilícitos, hipótese de que aqui não se cuida.
Rejeita-se a preliminar.
Afirma-se, ainda, em preliminar, que o princípio da
ampla defesa e o disposto no parágrafo único do art. 186
do Código de Processo Penal restaram violados.
Contrariamente ao afirmado pela defesa do
apelante, o d. Magistrado, ao discorrer sobre a possibilidade de o apelante ter sido vítima de hacker, o fez
em análise das teses defensivas apresentadas em alegações finais.
Fez constar o Magistrado, em sua decisão à f. 185,
que “[...] a autoria é negada pelo réu em sua defesa
técnica, visto que ele permaneceu silente em seu interrogatório [...]”.
Dessa feita, inexiste nulidade a ser declarada.
Rejeita-se a preliminar.
Limita-se a pretensão do apelante em se ver absolvido pelo crime descrito pelo art. 241-A do ECA, não
merecendo acolhida a pretensão defensiva.
Comete o delito previsto no art. 241-A da Lei
8.069/90 aquele que
oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de
informática ou telemático, fotografia , vídeo ou outro registro
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às penas de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida
em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixado o valor do dia-multa em um salário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à
comunidade e limitação de final de semana.
Às f. 199/202, afirma o apelante, em preliminar:
a) que o processo é nulo porque os atos investigatórios
foram efetivados pelo representante do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais; b) que o processo é nulo
por desrespeito ao contido no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e no art. 186, parágrafo único, do Código
de Processo Penal, bem como ao princípio da lealdade
processual.
Quanto ao mérito, bate-se por sua absolvição por
ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando-se também que “[...] nem mesmo prova sob o
crivo do contraditório o Ministério Público produziu [...]”.
Mantida a condenação, pede que seja fixado o
regime aberto para o cumprimento da reprimenda.
Quanto aos fatos, narram os autos do processo que
o apelante, “[...] dolosamente, transmitiu e armazenou,
por meio da internet, fotografias contendo imagens de
cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo
criança e adolescente [...]”.
Preliminarmente.
Afirma o apelante, em sede preliminar, que o
processo é nulo porque os atos investigatórios foram
efetivados pelo Ministério Público, em nítida afronta ao
art. 129 e incisos e ao art. 144, § 4º, da Constituição
da República.
Em que pesem os judiciosos argumentos apresentados pelo apelante, na situação em análise, não há
como acolher a preliminar de nulidade processual.
Compulsando os autos do processo, verifica-se que
a Promotoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos recebeu uma notitia criminis informando que o
apelante seria pedófilo, f. 4.
Em razão disso, foi baixada uma portaria, f. 03, e
instaurado procedimento investigatório criminal.
Malgrado este Relator venha se posicionando nos
crimes de competência originária, no sentido de que a
atividade investigatória por parte do Órgão Ministerial
para a propositura da ação penal representa e configura
uma usurpação da atividade policial, a teor do art.144, I
e IV, da Constituição Federal, in casu, tal posicionamento
não se aplica, visto que as investigações não foram realizadas exclusivamente pelo Ministério Público.
Vê-se, dos autos, que fora instaurada uma ação
cautelar inominada onde o Parquet requer a quebra de
sigilo do conteúdo de contas de e-mails que supostamente
seriam do apelante, dentre outros; sendo deferidos os
pedidos ali constantes, como se infere da f. 9 do processo

que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.

Sobre a matéria, preleciona o jurista Válter
Kenji Ishida:
Oferecer é ofertar. Trocar é receber a fotografia e dar outra.
Disponibilizar é deixar pronto para o acesso. Transmitir é
enviar ou encaminhar. Distribuir é espalhar, fazer chegar a
vários locais. Publicar significa editar, normalmente através de
livro. Divulgar é tornar conhecido (Estatuto da Criança e do
Adolescente: doutrina e jurisprudência. 12. ed. São Paulo:
Atlas, 2010).

Pelo que se extrai dos autos do processo, o apelante,
transmitiu, através do e-mail de sua propriedade [...], para
o e-mail [...] as fotografias pornográficas que possuía.
A materialidade do delito vem comprovada pelos
documentos de f. 5/23, relatório de f. 112/113 e CD
juntado à f. 114.
Tocante à autoria, em análise de documentação
fornecida pela Microsoft Corporation, descobriu-se que,
em uma subpasta do e-mail [...], havia material pornográfico envolvendo menores.
Continuando a análise da documentação fornecida, também se verificou que a mensagem recebida no
e-mail [...] foi originária do endereço do e-mail [...], cujo
usuário é o apelante.
Assim sendo, restou devidamente comprovado nos
autos do processo que o e-mail contendo a pornografia
infantil fora enviado de e-mail de titularidade do apelante.
Consta da sentença de primeiro grau de
jurisdição que
[...] conforme se extrai das informações de f. 102/103,
compiladas do material apreendido, ocorreram pelo menos
duas transmissões de material ilícito (27/05/11 e 03/12/08)
enviadas pelo e-mail [...], suficientes para caracterizar o crime
descrito pelo artigo 241-A do ECA.

Logo, ao armazenar e transmitir via e-mail material
pornográfico contendo menores, cometeu o apelante o
crime descrito pelo art. 241 da Lei 8.069/90, devendo,
portanto, ser mantida a sua condenação.
Por fim, deve ser observado que já fora fixado o
regime aberto para o cumprimento da reprimenda
pelo apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas, na forma da lei.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PAULO CÉZAR DIAS e FORTUNA GRION.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
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Extorsão mediante sequestro - Concurso
de pessoas - Participação de menor
importância - Cooperação dolosamente distinta Não ocorrência - Coautoria - Domínio sobre a
execução do crime - Materialidade - Prova Delação do corréu - Confissão - Declaração da
vítima - Tipicidade - Fixação da pena Circunstâncias judiciais - Atenuantes - Redução
Ementa: Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro.
Condenação de dois denunciados. Autoria e materialidade comprovadas. Confissões. Confirmação por outros
elementos de prova. Participação de menor importância e
cooperação dolosamente distinta. Inocorrência. Hipótese
de coautoria. Pena-base. Redução. Atenuante. Menoridade relativa. Reconhecimento. Possibilidade.
- A confissão do réu, secundada pelas declarações da
vítima e delação de corréu, confirmam o seu envolvimento nos fatos narrados na denúncia, tornando inviável
a absolvição pleiteada.
- No crime de extorsão mediante sequestro, praticado em
concurso de pessoas, não pode ser reconhecida a participação de menor importância do agente que se colocou
na posição de coautor, tendo domínio sobre a execução
da ação, que não se consumaria sem o seu envolvimento.
- Não se pode falar em cooperação dolosamente distinta
na conduta de quem se coloca na posição de coautor,
praticando atos executórios propriamente ditos e tendo o
domínio do fato.
- Constatada a ocorrência de equívocos na fixação das
penas-base dos réus, considerando-se circunstâncias
judiciais neutras como desfavoráveis, e ainda não se
levando em conta atenuante incidente na espécie, impõe-se a redução das reprimendas.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.13.418115-5/001
- Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) J.O.S.;
2º) I.M.C. - Apelado: Ministério Público do Estado de
Minas Gerais - Vítima: P.L.M.R. - 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 DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Beatriz
Pinheiro Caires - Relatora.
Notas taquigráficas
DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - A respeitável
sentença de f. 404/419 condenou J.O.S. e I.M.C. como

Não obstante, a combativa defesa do acusado I.,
exercida por competente e esforçada Defensora Pública,
requer a sua absolvição, alegando não haver provas suficientes para autorizar o reconhecimento da procedência
da denúncia a ele direcionada.
Não lhe assiste razão, entretanto.
Ora, I. confessou o seu envolvimento no sequestro
em apuração, admitindo, nas duas oportunidades em
que foi ouvido, ter sido ele quem abordou P.L. quando
ele se preparava para deixar a universidade onde estuda
(f. 11/13, 308)
O envolvimento de I. na prática delitiva também
foi confirmado pela vítima (f. 308/309) e pelo corréu J.
(f. 318 e verso).
Portanto, a confissão do réu, secundada pelas
declarações da vítima e pela delação desinteressada de
corréu, confirmam o seu envolvimento nos fatos, tornando
inviável a absolvição pleiteada.
A tese defensiva alternativa, voltada para o reconhecimento da participação de menor importância igualmente não merece guarida.
Na realidade, I. foi coautor do delito e, não, mero
partícipe. Foi ele, como restou suficientemente demonstrado, quem abordou a vítima quando ela se preparava
para deixar a universidade onde estuda. Ele também
manteve contatos com J. durante o período em que a
vítima foi mantida em cativeiro e foi preso em flagrante
em sua companhia, quando se dirigiam até o local
combinado para a entrega do resgate.
Não restam dúvidas, portanto, quanto à ocorrência
de prévio ajuste entre os acusados e da intervenção de I.
em todas as etapas do iter criminis, sendo a sua atuação
fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
Ora, como sabido, no crime de extorsão mediante
sequestro, praticado em concurso de pessoas, não pode
ser reconhecida a participação de menor importância na
conduta de agente que se colocou na posição de coautor,
tendo domínio sobre a execução da ação, que não se
realizaria sem o seu envolvimento.
O argumento do acusado, no sentido de que não
sabia da intenção do corréu J. de exigir resgate, não
pode, data venia, ser acolhido.
É inconstestável, diante das provas coletadas, que I.
tinha pleno conhecimento da intenção de J. Ao ser ouvido
no curso do inquérito policial, I. admitiu, fornecendo
detalhes que só poderiam ser conhecidos por seu verdadeiro autor, ter plena ciência de que a vítima fora levada
com o intuito de se obter resgate.
Embora em juízo tenha afirmando que desconhecia
a referida elementar, a negativa esboçada pelo denunciado restou isolada nos autos e se fez infirmada pela
prova coletada.
Com efeito, segundo esclareceu a vítima, ambos os
acusados “tiveram participação direta como sequestradores” (f. 308), e, durante o tempo em que foi mantida
em cativeiro, os dois sempre conversavam pelo celular.
Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015 |

311

TJMG - Jurisprudência Criminal

incursos no art. 159, § 1º, do Código Penal, impondo ao
primeiro a pena de 14 anos de reclusão e, ao segundo, a
de 13 anos de reclusão, estabelecendo o regime fechado
para o respectivo cumprimento, porque, segundo a
acusação, em 29 de novembro de 2013, por volta de
22h, nesta Capital, sequestraram P.L.M.R., com o fim de
obter, em proveito comum, vantagem econômica, como
preço de resgate, mantendo a vítima em cativeiro entre os
dias 29 de novembro a 05 de dezembro de 2013.
Inconformados, apelaram os sentenciados.
O primeiro apelante - J.O.S. - requer a redução da
pena que lhe foi imposta, sustentando que ela foi fixada
em patamar exagerado. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante pertinente à confissão espontânea.
O segundo apelante - I.M.C. - por sua vez, pleiteia
a absolvição, alegando inexistir provas suficientes para
autorizar o reconhecimento da denúncia a ele direcionada. Subsidiariamente, requer que se aplique a causa de
diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do Código
Penal. Pleiteia, ainda, a desclassificação de sua conduta
para outra menos grave, alegando cooperação dolosamente distinta. Busca, também, a redução da pena-base,
o decote da qualificadora prevista no § 1º do art. 159 do
Código Penal, além do reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
Contrariados os recursos, subiram os autos, e,
nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou
no sentido do desprovimento do apelo interposto por J.
e parcial provimento do apresentado pelo réu I., para o
fim de se reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa.
É o relatório resumido.
Conheço dos recursos, presentes os requisitos legais
de admissibilidade.
Segundo se constata do exame dos autos, no dia
dos fatos, P.L.M.R. foi abordado pelo acusado I. no estacionamento da universidade X, tendo o réu, portando
um simulacro de arma de fogo, anunciado tratar-se de
um assalto e ordenado que ele entrasse em seu veículo.
Em seguida, I. amarrou as mãos do ofendido com uma
fita adesiva, tapou-lhe a boca com o mesmo material e
deixou o local, levando a vítima no interior de seu veículo.
Após deixar o local, I. transferiu P. para o veículo
pertencente ao corréu J., que o levou até o cativeiro, onde
o manteve até o dia 5 de dezembro de 2013, quando foi
libertado por policiais civis que atuaram no caso.
Os fatos são incontroversos, não havendo dúvidas
quanto à materialidade e autoria, estando a primeira
comprovada através do auto de prisão em flagrante
(f. 02/17), pelo boletim de ocorrência, bem como pelo
laudo do local do cativeiro da vítima (f. 64/71), enquanto
a segunda veio demonstrada pelas confissões dos réus
(f. 11/13, 14/17, 317, 318), secundadas pelas declarações da vítima (f. 08/10, 308/309), além do depoimento
de testemunhas (f. 307, 316).

Por sua vez, o policial civil, F.R.S., esclareceu que,
durante as interceptações telefônicas, constatou-se que
I. e J. mantiveram diversos contatos por telefone no
período em que a vítima ainda permaneceu no cativeiro
(f. 316 e verso).
O corréu J. também comprometeu I., afirmando
que ele, de vez em quando, ia até o local do cativeiro da
vítima, sendo que iriam dividir o valor do resgate (f. 318
e verso).
Os elementos probatórios coligidos indicam,
portanto, que havia vínculo subjetivo claro entre os
acusados, encontrando-se o sequestro da vítima na esfera
de vontade de I.
Além do mais, não se pode argumentar tratar-se de
cooperação dolosamente distinta a conduta de quem se
coloca na posição de coautor, praticando atos executórios propriamente ditos e tendo o domínio do fato.
Sendo assim, resta inviável a pretendida desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para
crime menos grave.
Também não se pode cogitar o decote da qualificadora prevista no § 1º do art. 159 do Código Penal, uma
vez que a privação da liberdade da vítima perdurou por
cinco dias.
Como cediço, o delito de extorsão mediante
sequestro, previsto no art. 159 do Código Penal, resta
qualificado pelo § 1º do mesmo artigo e diploma, se a
privação de liberdade da vítima durou mais de 24 horas,
aumentando, por conseguinte, o seu sofrimento.
Desse modo, a condenação lançada na sentença
merece confirmação.
Em relação ao pedido de redução da pena, formulado em relação a ambos os réus, assiste parcial razão
às defesas.
Com efeito, vê-se que o douto sentenciante estabeleceu a pena-base do acusado J.O.S. em 14 anos de
reclusão, ou seja, 02 anos de reclusão acima do patamar
mínimo legal previsto, por valorar negativamente as
circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, motivos,
circunstâncias e consequências do crime.
No que diz respeito à culpabilidade e circunstâncias
do crime, entendo ter o digno sentenciante agido com
acerto. De fato, a culpabilidade do acusado J. extrapolou
a normalidade, pois ele agrediu desnecessariamente a
vítima, dopou-a e a alimentou inadequadamente, além
de torturá-la psicologicamente, aumentando assim o juízo
de reprovação social que recai sobre a sua conduta.
Noutro giro, a premeditação e o local de abordagem da vítima autorizam a exasperação da pena-base,
pois aumentaram o grau de reprovabilidade do delito.
Entretanto, no que diz respeito aos motivos e consequências do crime, constato que o culto Julgador se equivocou, data venia.
Ora, a obtenção de dinheiro fácil, o enriquecimento
sem causa e o intuito de lucro são inerentes ao crime em
questão, como de resto ocorre nos demais delitos contra
312

| Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015

o patrimônio. Assim, a circunstância de o réu agir por
esse motivo não pode exasperar a pena na primeira fase
de sua fixação.
Entendo, ainda, que o trauma psicológico ocasionado à vítima, igualmente, é inerente ao delito, máxime
quando a privação de liberdade perdura por mais de 24
horas. Justamente por isso, diante do maior sofrimento e
maior trauma acarretado à vítima, é que ao tipo qualificado é cominada pena superior. Assim, a meu sentir,
considerar o trauma psicológico sofrido pela vítima para
exasperar a pena na fase do art. 59 do Código Penal
configura bis in idem.
Por isso, considerando que, das quatro circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao réu J.O.S.,
apenas duas realmente o desfavorecem, reduzo a
pena-base que lhe foi imposta para 13 anos de reclusão,
concretizando-a nesse patamar, tendo em vista que,
na segunda fase da dosimetria, a atenuante (confissão
espontânea) e agravante (reincidência) incidentes se
compensam, ao passo que, na terceira fase, inexistem
causas de aumento e diminuição a serem consideradas.
Em relação ao acusado I.M.C., constato que a
pena-base foi fixada em 13 anos de reclusão, 01 ano
acima do mínimo legal cominado, considerando-se as
mesmas circunstâncias judiciais pertinentes ao acusado
J., exceto a sua culpabilidade, utilizando-se a mesma
fundamentação.
Sendo assim, valem as considerações feitas acima,
quando do exame da pena-base imposta ao réu J., quanto
aos motivos, circunstâncias e consequências do delito
Diante disso, subsiste, como moduladora judicial
negativa, apenas as circunstâncias do delito, circunstância que me leva a reduzir pena-base do acusado I.
para 12 anos e 04 meses de reclusão.
Na segunda fase da fixação, a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência foram
compensadas. Entretanto, olvidou-se o douto Julgador
de que o acusado, à época dos fatos, era menor de 21
anos, fazendo, assim, jus à atenuante respectiva (art. 65,
inciso I, CP), o que me leva a reduzir a reprimenda básica
em 04 meses, alcançando a pena provisória de 12 anos
de reclusão.
Na terceira fase, como inexistem causas de aumento
ou de diminuição a serem consideradas concretizo a
reprimenda do acusado I. em 12 anos de reclusão.
Fica mantido o regime prisional fechado para os dois
réus, porquanto a pena aplicada é superior a 08 anos.
Assim, constatada a ocorrência de equívocos na
fixação das penas-base impostas aos réus, valorando-se
negativamente circunstâncias judiciais que são, na realidade, neutras, e, ainda, tendo em vista que não se levou
em conta atenuante incidente, impõe-se a redução das
sanções, ficando a pena do acusado J. reduzida para 13
anos de reclusão e a do réu I. para 12 anos de reclusão.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES RENATO MARTINS JACOB e MATHEUS
CHAVES JARDIM.
Súmula AOS RECURSOS.

DERAM

PARCIAL

PROVIMENTO

...

Estupro de vulnerável - Não ocorrência - Mera
apalpadela por cima das vestes - Desclassificação
para a contravenção do art. 65 do
Decreto-lei 3.688/41 - Molestamento por
acinte - Possibilidade - Dignidade sexual
da vítima preservada - Situação mais
favorável ao réu - Decisão mantida
Ementa: Apelação criminal. Estupro de vulnerável.
Apelação ministerial. Afastamento da desclassificação
para contravenção. Art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
Impossibilidade. Recurso improvido.
- Havendo tão somente apalpação superficial e breve
sobre o corpo da vítima, que se encontrava vestida, é
imperiosa a mantença da desclassificação do delito de
estupro de vulnerável para a contravenção penal de
perturbação da tranquilidade, assim como procedido
pelo Juízo de primeiro grau.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0674.14.000253-8/001 Comarca de Silvianópolis - Apelante: Ministério Público
do Estado de Minas Gerais - Apelado: M.G.M. - Vítima:
C.R.G.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
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2015. - Sálvio
Chaves - Relator.
Notas taquigráficas
DES. SÁLVIO CHAVES - Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra a sentença de f. 79/81, que desclassificou o crime denunciado e previsto no art. 217-A do
Código Penal para a contravenção penal contida no

art. 65 da Lei de Contravenções Penais - Decreto-lei
nº 3.688/1941, remetendo os autos à competência do
Juizado Especial Criminal.
Narra a denúncia que, em 18 de novembro de
2013, por volta das 10h30min, na Rua [...], na cidade
de Turvolândia, Comarca de Silvianópolis, o acusado
teria praticado com a vítima C.R.G.G., que contava 11
(onze) anos ao tempo dos fatos, ato libidinoso diverso de
conjunção carnal.
Relata a inicial acusatória que, nessa data e
horário, o acusado
pediu à informante para ler uma mensagem no celular dele e
assim que a informante foi olhar a mensagem, o denunciado
acariciou-lhe os seios e as nádegas, no que foi empurrado
pela criança que disse que contaria tudo para sua genitora, o
que o inibiu e o fez sair.

O denunciado foi regularmente processado, sobrevindo decisão desclassificatória, da qual recorre o Parquet
(f. 84/87), requerendo, em suma, a reforma da sentença
para condenar o apelado nos termos da denúncia.
Intimação da decisão regular à f. 82.
Contrarrazões defensivas às f. 93/95.
A Procuradoria de Justiça do Ministério Público de
Minas Gerais oficia pelo provimento do recurso ministerial - f. 99/102.
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade e processamento.
Sem preliminares arguidas ou apreciáveis de ofício.
Pugna o Órgão Acusativo pela reforma da decisão
objurgada, de forma que seja proferida decisão condenatória nos exatos termos capitulados na denúncia.
A autoria e a materialidade delitiva restam incontestes.
A ofendida C.R.G.G., hoje com 12 (doze) anos de
idade (f. 67), ao ser ouvida em juízo, relatou que:
[...] que no dia dos fatos estava em sua residência sozinha,
pois sua mãe sai de manhã para trabalhar; que em dado
momento chegou ali o denunciado, que é considerado seu
tio; que o denunciado mostrou o celular à declarante e disse
para ela ler uma mensagem; que, enquanto estava com o
celular nas mãos, o denunciado passou a mão na região do
deu (sic), desceu as mãos até as nádegas da declarante; que
de imediato a declarante repeliu o ato e então o denunciado
se ausentou do local; que o fato foi isolado; que após ter
repelido o acusado ele não tentou qualquer outra coisa [...].

Não é só. O próprio acusado, em juízo, f. 72,
apesar de negar a prática do ilícito, confessa que esteve
na residência onde a menor mora com sua genitora, afirmando ter se dirigido para lá inúmeras vezes para cuidar
das galinhas.
Ao final de todos os depoimentos colacionados ao
caderno probatório, vislumbro que realmente houve, por
parte do acusado, no mínimo uma atitude inadequada
contra a “sobrinha” quando tentou “tocar as partes
íntimas desta”; contudo, suas investidas estiveram longe
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Ao impulso de tais razões, dou parcial provimento aos recursos, para os fins constantes deste voto,
mantendo, quanto ao mais, a sentença questionada.
Custas, na forma da lei.

de afetar o bem jurídico protegido pelo legislador, qual
seja a liberdade sexual da ofendida. A menor enfatizou
que não houve contato íntimo como o recorrido, pois o
fato foi isolado e por cima da roupa.
O entendimento, tanto dos doutrinadores como da
jurisprudência, tem-se amoldado com atual legislação,
descartando-se a possibilidade de um “simples passar de
mão sobre partes da vítima”, por si só, configurar crime
de estupro de vulnerável.
Cite-se:
Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Absolvição. Palavra
da vítima e das testemunhas. Desclassificação. Falta de intensidade do dolo e da conduta. Art. 65 da LCP. I. Impossível
absolver. A palavra da vítima é coerente e repetida, em consonância com os demais testemunhos. II. A conduta envolveu
apenas uma tentativa de beijo na boca, devidamente rechaçada, e um toque no seio esquerdo, por cima da roupa. Não
tiveram a intensidade necessária para configurar o crime do
art. 217 do CP. Mister desclassificar para a contravenção do
art. 65 da LCP. III. Recurso provido parcialmente. (TJDFT. AC
2011.03.100224-7/001. Des. Rel. Mário Machado. DJe:
09.09.2014.)
Estupro de vulnerável. Quadro probatório que se mostra
seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade.
Depoimento da vítima e testemunhas. Crime contra os
costumes que por vezes não deixa vestígios. Prova oral supletiva suficiente à materialidade. Desclassificação para a
contravenção penal. Art. 65 da LCP. Ausência de contato libidinoso caracterizador do crime previsto no art. 217-A do CP,
ainda que na forma tentada. Recurso parcialmente provido (voto nº 16715) (TJSP. AC. 43903320108260270. Des. Rel.
Newton Neves. DJe: 14.11.2012).

A elementar do crime de estupro de vulnerável deve
ser interpretada de acordo com o princípio da ofensividade, aquele que fere, de forma intensa e profunda, a
dignidade sexual do menor de 14 anos. E, como já destacado, no caso, tratou-se de um apalpamento por cima da
roupa da menor, de brevíssima duração, não chegando a
imiscuir-se em suas liberdades sexuais.
É visível que a nossa legislação penal carece de
um tipo intermediário, entre o estupro a importunação
ofensiva ao pudor, como in casu. E, assim, nesses casos,
deve-se adaptar a situação mais favorável ao autor do
crime, em homenagem ao princípio in dubio pro reo,
pois, de outro modo, seria aplicada pena com excessivo
rigor, a do crime de estupro de vulnerável, que prevê pena
mínima acima de 8 (oito) anos de reclusão, quantum esse
que não condiz com o mal cometido contra a menor no
caso dos autos. O castigo seria desproporcional, de modo
que poderia até mesmo ferir o sentimento de justiça.
Portanto, com razão o Magistrado de primeiro grau,
pois meros toques corporais, bolinagens ou apalpadelas
superficiais, de consequências menos intensas, destoam
do tipo penal previsto como estupro de vulnerável, mas se
encaixam na contravenção penal de perturbação de tranquilidade, na forma de molestamento por acinte.
O fato de a vítima ser menor à época da investida
não afasta a possibilidade de ocorrência da mera contra314
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venção, haja vista não existir qualquer ressalva da legislação nesse sentido.
Dessa feita, não há prosperar o pleito acusatório.
Mercê dessas considerações, nego provimento ao
recurso, mantida incólume a decisão vergastada.
Custas, na forma da lei.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA e
MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Habeas corpus Revogação de prisão preventiva - Liberdade
provisória - Extensão da decisão concessiva
da liberdade a corréu - Circunstâncias pessoais
diferentes - Impossibilidade - Constrangimento
ilegal - Inexistência - Denegação da ordem
Ementa: Habeas corpus. Homicídio qualificado consumado e tentado e corrupção de menores. Extensão dos
efeitos da decisão concessiva da liberdade ao corréu.
Impossibilidade. Constrangimento ilegal não constatado.
Ordem denegada.
- Sendo diferentes as circunstâncias pessoais, incabível
a extensão dos efeitos da decisão concessiva da ordem
ao paciente.
Ordem denegada.
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.15.0025773/000 - Comarca de Uberlândia - Paciente: C.B.F.N. Autoridade coatora: Juiz de Direito da Vara de Crimes
contra a Pessoa e Precatórias Criminais da Comarca
de Uberlândia - Vítimas: J.G.F., J.F.G. - Interessados:
W.J.R., F.S.C., K.T.R., B.I.S.M. - Relator: DES. DOORGAL
ANDRADA
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em DENEGAR
A ORDEM.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Doorgal
Andrada - Relator.
Notas taquigráficas
DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de habeas
corpus impetrado em favor da paciente C.B.F.N., que

Conforme se vê na denúncia, o endereço do réu B.I.S.M.
era desconhecido. No entanto, mesmo residindo na distante
cidade de Sabará-MG e pesando-lhe o decreto de prisão

preventiva, compareceu espontaneamente à secretaria deste
Juízo a fim de ser citado e declarar seu endereço, no qual, via
carta precatória, foi encontrado e intimado da audiência de
instrução, e compareceu (f. 24-v.).

Entretanto, em análise dos autos, e já ressaltado pelo Juiz a quo, restou claro que não há diferença
na gravidade entre as duas condutas, pois o corréu B.
deu “fuga” aos executores, e a impetrante informou o
momento correto para execução do delito.
Ficou claro que a decisão do Juízo de primeira
instância foi fundada exclusivamente nas exceções
pessoais do corréu B. Sendo diversas as questões de
caráter pessoal entre a paciente e o corréu, seria impossível a extensão dos efeitos da decisão concessiva ao réu
B., nos termos do art. 580 do CPP.
Com essas considerações, ao não vislumbrar
o alegado constrangimento ilegal, denego a ordem
em relação à extensão dos efeitos, nos termos do
presente voto.
Sem custas.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES CORRÊA CAMARGO e AMAURI PINTO
FERREIRA (JUIZ DE DIREITO CONVOCADO.
Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

...

Remissão - Ministério Público - Cumulação Medida socioeducativa - Fase pré-processual Impossibilidade - Princípios constitucionais Estatuto da Criança e do Adolescente - Ofensa
Ementa: Agravo de instrumento. Estatuto da Criança e
do Adolescente. Concessão de remissão pelo Ministério
Público. Cumulação com medida socioeducativa. Fase
pré-processual. Impossibilidade. Ofensa aos princípios
constitucionais. Decisão mantida.
- Antes de oferecida a representação, não se admite
a remissão concedida pelo Ministério Público, cumulada com medida socioeducativa, sob pena de ofensa
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, previstos nos arts. 5º, inciso LIV,
da Constituição Federal e 111 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL Nº 1.0003.13.
003528-4/001 - Comarca de Abre-Campo - Agravante:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agravados:
Adolescentes em conflito com a lei - Relator: DES.
OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI
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estaria sofrendo constrangimento ilegal, por ter sido indiciada por crime de homicídio tentado e consumado, na
data de 09.03.2014. Aduz que foi revogada a prisão
preventiva em favor do corréu B.I.S.M. e busca a extensão
dos efeitos de tal revogação. Afirma que o corréu teve
a prisão preventiva decretada e se encontrava foragido; porém, ao atualizar os seus contatos na secretaria do Juízo a quo, foi beneficiado com a revogação do
decreto de prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz singular.
Aduz, ainda, que a situação do corréu é parecida com a
dela, pesando contra o corréu o fato de ser suspeito da
execução do delito, e dela de ser mera informante, ou
seja, a paciente, em tese, teve participação menos gravosa
na execução do delito e como também possui endereço
fixo e profissão definida, pelo princípio da igualdade e
da isonomia, a paciente também deveria ser colocada
imediatamente em liberdade. Por fim, pede a concessão
da extensão do benefício concedido ao corréu, sendo
revogada sua prisão preventiva, colocando-a em liberdade (f. 02/06).
A liminar foi indeferida (f. 50/50-v.).
As informações foram prestadas pelo d. Magistrado às f. 24/24-v., acompanhadas de cópias de peças
processuais (f. 25/48).
O parecer da d. Procuradoria de Justiça é no sentido
do não conhecimento da ordem de habeas corpus, na
medida em que a necessidade da segregação cautelar da
paciente já foi objeto de análise por esse eg. Tribunal de
Justiça (f. 53/56).
Eis o relatório.
Segundo consta dos autos, a paciente foi denunciada pela prática, em tese, dos delitos previstos nos
arts. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, ambos do CP, c/c
o art. 244-B, § 2º, do ECA (em relação à vítima J.G.F.),
c/c o art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, e 29, todos
do CP, c/c o art. 244-B, § 2º, do ECA (em relação à
vítima J.F.G.), c/c o art. 288, parágrafo único, do CP, tudo
na forma do art. 69 do CP, sendo que se encontra presa
preventivamente desde 25.07.2014.
Busca a impetrante a extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida ao corréu B.I.S.M., sob a
alegação de que a situação dele e da paciente são parecidas, ou seja, ambos têm endereço fixo e profissão definida, alegando, ainda, que a participação da paciente foi
de menor potencial em face da participação do corréu
beneficiado. Sendo que, pelo princípio da igualdade e da
isonomia, a paciente também deve ser colocada imediatamente em liberdade.
Contudo, informou o ilustre Juiz a quo que a ordem
foi concedida ao codenunciado B.I.S.M. em virtude da
atualização de seus contatos, de forma espontânea, junto
à secretária do Juízo singular.
Segundo o ilustre Magistrado de primeira instância:

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 março de 2015. - Octavio
Augusto De Nigris Boccalini - Relator.
Notas taquigráficas
DES. OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI
- Trata-se de agravo de instrumento, com pedido ativo ou
suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais contra decisão de f. 17/25-TJ, que indeferiu o pedido ministerial de concessão de remissão,
cumulada com a aplicação de medida socioeducativa de
prestação de serviço à comunidade aos adolescentes.
Em suas razões recursais de f. 02/16-TJ, sustenta
o agravante, em síntese, a viabilidade da remissão
pré-processual, cumulada com medida socioeducativa.
Afirma que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) admite, em seu art. 127, expressamente, a
remissão ministerial ou judicial com a inclusão de qualquer medida prevista em lei, exceto regime de semiliberdade e a internação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ou ativo
e, ao final, o provimento do recurso, determinando a
homologação judicial da remissão qualificada, ofertada
pelo Órgão Ministerial.
O efeito suspensivo foi indeferido, na decisão de
f. 42/42-v.-TJ, pelo Des. Antônio Armando dos Anjos.
Informações prestadas pelo Magistrado a quo,
nas f. 46/51-v.-TJ, argumentando que a concessão de
remissão, como exclusão do processo, ou seja, antes de
apresentada a representação, só é possível desde que
seja pura e simples ou cumulada com advertência.
Contrarrazões (f. 56/63) e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (f. 65/69), opinando pela manutenção da decisão vergastada.
À f. 72-TJ, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê duas
espécies de remissão. A primeira, prevista no caput do
art. 126 do ECA, ofertada pelo representante do Ministério Público, antes de instaurada a fase processual para
a apuração de ato infracional, pela qual se concede ao
adolescente o perdão e exclui, consequentemente, a
instauração do processo.
Sobre a primeira espécie, também chamada de
remissão pré-processual, ensina o Professor Mirabete:
[...] procura-se, em casos especiais, evitar ou atenuar os
efeitos negativos da instauração ou continuação do procedimento na administração da Justiça de Menores, como, p. ex.,
o estigma da sentença. No confronto dos interesses sociais
e individuais tutelados pelas normas do Estatuto (interessa à
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sociedade defender-se de atos infracionais, ainda que praticados por adolescentes, mas também lhe interessa proteger
integralmente o adolescente, ainda que infrator), o instituto da remissão, tal como o princípio da oportunidade do
processo penal, é forma de evitar a instauração do procedimento, suspendê-lo ou extingui-lo [...] (Estatuto da Criança e
do Adolescente comentado - comentários jurídicos e sociais.
6. ed. rev. e atual. pelo novo Código Civil. Coordenador
Munir Cury. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 425).

A segunda espécie, apontada como remissão
processual, encontra-se no parágrafo único do art. 126 e
diz respeito à remissão concedida pelo juiz, em qualquer
fase do procedimento judicial, porém antes de proferida
a sentença.
In casu, pugna o agravante pela concessão do
benefício da remissão, vinculada com a aplicação da
medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, na fase pré-processual, ou seja, antes do oferecimento da representação.
Argumenta, em suas razões de f. 02/16-TJ, que a
remissão cumulada com medida socioeducativa está
prevista em lei e não viola qualquer princípio constitucional, podendo, inclusive, ser concedida antes da instauração da representação.
Todavia, ao contrário do alegado pelo Parquet, a
aplicação de medida socioeducativa constitui uma faculdade conferida somente ao julgador e pressupõe o
competente processo, conforme preceitua a Súmula 108
do Superior Tribunal de Justiça: “A aplicação de medidas
socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é de competência exclusiva do juiz”.
No mesmo sentido, leciona o § 1º do art. 181 da
Lei 8.069/90:
Art. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público,
mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos
fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária
para homologação.
§ 1º Homologado o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida.

Isso porque as medidas socioeducativas previstas
no art. 112 do ECA, excetuando a prevista no inciso I
- advertência -, têm caráter sancionatório e implicam,
necessariamente, a existência de um processo judicial.
Dessa forma, somente depois do oferecimento da
representação contra o menor, ou seja, de instaurado o
procedimento judicial, é que seria admissível a remissão
cumulada com medida socioeducativa de prestação de
serviços a comunidade.
A instauração do processo garante ao adolescente o
acesso aos princípios constitucionais do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos
arts. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal e 111 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dado o caráter sancionatório da medida requerida pelo agravante.

A inobservância do devido processo legal é inadmissível no
Estado Democrático de Direito. O processo pressupõe rigorosa aplicação do contraditório e o respeito ao princípio da
ampla defesa. Portanto, qualquer medida socioeducativa
com natureza de punição para ser imposta deve ser precedida de representação do Ministério Público, bem como de
instrução contraditória.

Ademais, o art. 180 do ECA é taxativo, ao dispor
que compete ao Ministério Público promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar à
autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa, mostrando-se ilegítimo que, ainda na fase
pré-processual, o Ministério Público aplique tal medida
cumulada com a remissão.
Nesse sentido já se manifestou este eg. Tribunal de
Justiça em casos análogos, vejamos:
Agravo de instrumento. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ausência de juízo de retratação. Irrelevância. Remissão cumulada com medida socioeducativa sem abertura do devido
procedimento legal. Inadmissibilidade. - A ausência do juízo
de retratação, em se tratando de ato infracional previsto no
ECA, não constitui nulidade, considerando que o interesse do
menor é o julgamento célere, evitando efeitos prejudiciais.
O juízo de retratação só tem finalidade quando exercido em
momento oportuno, qual seja antes da remessa dos autos
à instância superior. - Antes de oferecida a representação,
a remissão não pode ser cumulada com medida socioeducativa, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no
art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal e no art. 111 do
Estatuto da Criança e do Adolescente (TJMG - Agravo de
Instrumento Criminal 1.0003.14.000899-0/001 - Relator:
Des. Silas Vieira - 1ª Câmara Criminal - j. em 11.11.2014 p. em 21.11.2014).
ECA. Ato infracional atribuído a menor infrator. Remissão
cumulada com medida socioeducativa sem abertura do
devido procedimento legal. Inadmissibilidade. - A remissão
que pode ser concedida pelo Ministério Público, antes de
oferecida a representação, não pode ser cumulada com
medida socioeducativa, sob pena de ofensa aos princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal,
previstos no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal e no
art. 111 do Estatuto da Criança e do Adolescente (TJMG Apelação Criminal 1.0481.10.001095-0/001 - Relator: Des.
Duarte de Paula - 7ª Câmara Criminal - j. em 20.01.2011 p. em 09.02.2011).

Na conformidade da orientação jurisprudencial
citada, verifica-se que compete exclusivamente ao Juiz da
Infância e Juventude ou ao juiz que exerce essa função,
depois de instaurado o procedimento judicial para
apuração de ato infracional, a aplicação de medidas
socioeducativas de caráter punitivo.
Cabe ao Ministério Público, na fase pré-processual, tão somente conceder a remissão, como forma de
exclusão do processo, já que a imposição das medidas
referidas exige respeito ao devido processo legal,

no qual se incluem os princípios da ampla defesa e
do contraditório.
Posto isso, nego provimento ao recurso, para manter
a decisão hostilizada.
Sem custas.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL e PAULO
CÉZAR DIAS.
Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

...

Furto qualificado - Vítima - Tio do acusado Registro da notícia-crime perante a autoridade
policial - Validade - Representação - Formalidade Inexigência - Retratabilidade após oferecimento
da denúncia - Inadmissibilidade - Imunidade penal
relativa - Inaplicabilidade - Coabitação - Ausência
de prova - Hospitalidade ocasional - Extinção
da punibilidade -Impossibilidade - Isenção
de custas - Cabimento
Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado. Art. 182,
III, do Código Penal. Imunidade relativa. Inaplicabilidade.
Ausência de prova da coabitação. Representação. Formalidade. Prescindibilidade. Custas. Isenção. Cabimento.
- Para incidir a imunidade do art. 182, III, do Código
Penal, deve-se comprovar, além da relação de parentesco
entre tio e sobrinho, a coabitação, ou seja, a moradia
habitual, estável e única entre eles à época do crime.
- Não se exige nenhuma formalidade para fins de representação, bastando o simples registro da notícia-crime
perante a autoridade policial, o que já demonstra a
vontade da vítima de ver apurado o ilícito. Precedentes
do STJ.
- De acordo com o art. 10, inciso II, da Lei estadual
nº 14.939/03, são isentos do pagamento de custas os
que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários
da assistência judiciária.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0625.12.007882-3/001
- Comarca de São João del-Rei - Apelante: Y.C.O. Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais
- Vítima: E.L.S. - Relator: DES. RENATO MARTINS JACOB
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
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Como bem pontuou a Procuradoria-Geral de
Justiça em seu parecer de f. 65/69:

conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2015. - Renato
Martins Jacob - Relator.
Notas taquigráficas
DES. RENATO MARTINS JACOB - Y.C.O. interpõe
recurso de apelação contra a respeitável sentença de
f. 114/117-v., que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas iras do art. 155, § 4º,
I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituindo a
reprimenda carcerária por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
Nas razões de f. 138/142, a defesa discorre sobre
a ausência de representação do ofendido, que é tio do
acusado. Pugna, assim, pela extinção da punibilidade do
réu. Alternativamente, pede a isenção do pagamento das
custas processuais.
Contrarrazões às f. 144/146, requerendo o ilustre
Promotor de Justiça a manutenção integral da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
de f. 151/154, opinou pelo desprovimento do apelo.
Intimações regulares (Ministério Público, f. 120;
Defensoria Pública, f. 131; acusado, f. 133).
A denúncia foi recebida em 28.08.2012 (f. 28),
permanecendo o processo suspenso de 19.04.2013
(f. 50) a 31.07.2013 (f. 63). A sentença condenatória foi
publicada em 10.01.2014 (f. 118).
Foi concedido ao acusado o direito de apelar em
liberdade, sendo ele solto em 10.01.2014 (f. 124).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Narra a peça acusatória que, no dia 19.04.2012,
em horário incerto, na Rua [...], em Santa Cruz de Minas/
MG, o acusado subtraiu, mediante rompimento de
obstáculo, um televisor 47”, um compressor, uma esmerilhadora e uma furadeira, pertencentes a E.L.S.
Consta que o réu, que é usuário de drogas,
arrombou a fechadura da porta da serraria de seu tio e
de lá subtraiu os equipamentos supracitados, revendendo
parte deles para W.J.S. e J.V.N.
A materialidade, autoria e tipicidade delitivas estão
comprovadas no auto de apreensão (f. 09), termo de
restituição (f. 18), confissão do acusado (f. 21 e 88/89) e
demais provas colhidas sob o crivo do contraditório (f. 85,
86, 87 e 97), tanto que nem sequer foram contestadas
pela defesa.
A insurgência recursal limita-se à suposta ausência
de condição de procedibilidade da ação pela falta de
representação da vítima, tendo em vista se tratar, nos
termos do art. 182, III, do Código Penal, de ação pública
condicionada (“Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em
318
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prejuízo [...] de tio ou sobrinho, com quem o agente
coabita”), o que levaria à extinção da punibilidade do
acusado ante a decorrência do prazo decadencial.
Data venia, não vejo como acolher a tese defensiva.
O art. 182, inciso III, do Código Penal traz a denominada imunidade penal relativa, que apenas altera a
iniciativa da ação, que deixa de ser pública incondicionada e passa a ser condicionada à representação. Para
tanto, deve-se comprovar a relação de parentesco lateral,
entre tio e sobrinho, bem como a coabitação, “isto é,
devem residir juntos quando da prática do crime contra o
patrimônio” (GRECO, Rogério. Código Penal comentado.
5. ed. Niterói: Impetus, 201, p. 57).
No caso, observo, inicialmente, que não há prova
inequívoca dessa coabitação, na medida em que a vítima
afirmou, em juízo, que o réu “algumas vezes permanecia
na casa do depoente e outras vezes na casa da mãe dele”
(f. 97), o que afasta a ideia de que residiam, com animus
permanente, na mesma moradia, parecendo-me mais
uma relação de hospitalidade ocasional.
Ora, para que esteja caracterizada a coabitação, é necessária a habitualidade, a constância, a
vida em comum e até mesmo uma relativa dependência
(emocional e financeira), constituindo “a morada de
quem chega e fica; não a pousada eventual de quem se
abriga em um lugar para partir de novo” (PEREIRA, Caio
Mário da Silva, cit. Ruggiero. Instituições de direto civil.
23. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2009, v. 1,
p. 318-319).
Não se desincumbiu a defesa, portanto, do ônus
de comprovar a imunidade constante no art. 182, III, do
Código Penal, o que afasta a necessidade de representação do ofendido.
Ainda que assim não fosse, houve, ao contrário do
que sustenta a operosa defesa, representação por parte
da vítima para a regular instauração da ação penal, na
medida em que, no dia dos fatos, compareceu E. à delegacia de polícia e noticiou o fato criminoso, revelando
seus detalhes, tais como modus operandi, e indicando o
acusado como potencial agente (f. 02/08 e 10).
Destaco que a jurisprudência já convencionou o
entendimento de que não se exige nenhuma formalidade
para fins de representação, sendo certo que o simples
registro da notícia-crime perante a autoridade policial já
demonstra a vontade da vítima de ver apurado o ilícito.
Confira-se:
Processual penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Crime de lesão corporal de natureza leve. Violência
doméstica e familiar. Audiência do art. 16 da Lei Maria da
Penha. Realização ex oficio. Impossibilidade. Necessidade de
prévia manifestação da ofendida no sentido de retratar-se da
representação. Constrangimento ilegal configurado. Ordem
concedida. - Conforme entendimento pacificado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, a ação penal, nos casos de
lesão corporal de natureza leve em violência doméstica e
familiar contra mulher, é de natureza pública condicionada
à representação. REsp 1.097.042/DF. 2 Acerca da represen-

Habeas corpus. Violência doméstica. Lesões corporais leves.
Lei Maria da Penha. Ação penal pública condicionada. Representação. Prescindibilidade de rigor formal. Ordem denegada. 1. Esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido
de que a representação é um ato que dispensa formalidades,
não sendo exigidos requisitos específicos para sua validade,
mas apenas clara manifestação de vontade da vítima de que
deseja ver apurado fato contra ela praticado. [...] 4. Ordem
denegada, em consonância com o parecer ministerial (STJ HC 10.742/DF - Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis
Moura - DJe de 31.08.2011).

Insta mencionar que a posterior manifestação da
vítima, em juízo, no sentido de que “não deseja que seu
sobrinho Y. seja processado e condenado” (f. 97) não
tem mais o poder de obstar o processamento da ação,
porquanto, na exegese do art. 25 do Código de Processo
Penal, “a representação será irretratável, depois de oferecida a denúncia”.
Dessarte, seja pela ausência de prova da imunidade
apontada, seja pela existência da representação exigida,
não vejo como dar guarida à insurgência defensiva, razão
pela qual mantenho a condenação do acusado, nos
exatos termos da r. sentença de primeiro grau, inclusive
no que concerne à reprimenda imposta, que se afigura
justa e proporcional à prevenção e reprovação do delito.
Por outro lado, considerando que o acusado está
assistido pela operosa Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais, não possuindo condições financeiras
de prover as custas do processo, deve ser dispensado
do pagamento das custas processuais, inclusive as do
presente recurso, ex vi do art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/03, fazendo jus aos auspícios da gratuidade judiciária.
Finalmente, sustento o direito de recorrer em liberdade concedido ao acusado na r. decisão monocrática.
Mercê de tais considerações, dou parcial provimento ao recurso tão somente para isentar o acusado do
pagamento das custas processuais, nos termos do art. 10,
II, da Lei estadual nº 14.939/03.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES NELSON MISSIAS DE MORAIS e MATHEUS
CHAVES JARDIM.
Súmula AO RECURSO.

DERAM

...

PARCIAL

PROVIMENTO

Abandono material - Pensão alimentícia Falta de justa causa - Dolo comprovado
Ementa: Apelação criminal. Abandono material. Justa
causa não evidenciada. Dolo comprovado. Condenação
que se impõe.
- Havendo prova segura de que o agente tenha, sem justa
causa, deixado de prover a subsistência do filho menor,
faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada ou não lhe proporcionando os recursos
necessários, a condenação é medida que se impõe.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0183.08.146636-3/001
- Comarca de Conselheiro Lafaiete - Apelantes: 1º)
Ministério Público do Estado de Minas Gerais; 2º) A.H.S.
- Apelados: Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
A.H.S. - Vítima: J.V.P.S. - Relator: DES. FORTUNA GRION
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO 1º RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO AO 2º.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2015. - Fortuna
Grion - Relator.
Notas taquigráficas
DES. FORTUNA GRION - O Ministério Público
denunciou A.H.S., já qualificado nos autos, como incurso
nas iras do art. 244, parágrafo único, do CP, isso porque
teria ele, de agosto de 2000 a janeiro de 2009, deixado,
sem justa causa, de prover o sustento de seu filho menor
de 18 anos, J.V.P.S., faltando ao pagamento de pensão
alimentícia judicialmente acordada.
Esclarece a exordial acusatória que, para tanto,
deixou de pagar as parcelas do financiamento do imóvel
em que seu filho residia com a mãe, obrigação assumida
em juízo como única contribuição à subsistência daquele,
o que redundou na alienação deste a terceiro.
Após a instrução probatória, o réu foi condenado
- como incurso nas iras do art. 244, parágrafo único,
do CP - às penas privativa de liberdade de um ano de
detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade de
prestação de serviço à comunidade, e pecuniária de um
salário mínimo vigente à época do pagamento.
Inconformado, recorreu o MP buscando, em razões
de 231/237, a reforma da sentença para que se reconheça o abandono material que se estendeu até janeiro
de 2009.
Do mesmo modo, irresignada, a defesa do réu
apelou, buscando, nas razões de f. 238/245, a absolJurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 66, n° 212, p. 239-329, jan./mar. 2015 |
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tação apresentada pela vítima para a condição de procedibilidade da persecutio criminis, tem-se que tal ato prescinde
de formalidades, bastando registro da notícia-crime perante a
autoridade policial. Precedente. 3 [...] (STJ - RMS 34.607/MS Relator: Ministro Adilson Viera Macabu - DJe de 28.10.2011
- destaquei).

vição do acusado por ausência de dolo e a isenção das
custas processuais.
As partes apresentaram contrarrazões de f. 246//252
e 253/257.
Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça, em parecer de f. 265/266, opinou pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do
recuso ministerial.
É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.
Ante a ausência de preliminares, passo à análise
do mérito.
Como alhures relatado, a defesa pleiteia seja o
apelante A. absolvido por ausência de dolo. Para tanto
argumenta que o réu ficou desempregado e, por essa
razão, não teria agido com dolo, ou seja, com vontade
livre e consciente de deixar de promover a subsistência
de seu filho.
Contudo, penso razão não assistir o recorrente.
A saber.
O réu foi denunciado porque teria deixado de
prover a subsistência de seu filho menor, sem justa causa,
faltando com o pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada.
Como se vê da cópia do acordo homologado em
juízo acostado em f. 137, o réu se comprometeu a pagar
as parcelas do financiamento do imóvel junto à CEF em
que seu filho residia, como única contribuição à subsistência deste.
Do mesmo modo, a autoria delitiva é
mesmo incontestável.
Ouvido em sede embrionária, o réu admitiu ter
deixado de pagar as prestações do imóvel, conforme
acordo judicial, bem ainda confirmou nunca ter contribuído para o sustento de seu filho menor, esclarecendo,
para tanto, ter assim agido de forma voluntária e desmotivada, senão, vejamos:
[...] que esclarece que foi casado com V.P., durante 6 anos, e
há 10 anos o casal separou-se. Que nasceu um filho desta
união, J.V.P.S., que encontra-se com 12 anos de idade; que,
após a separação do casal, ficou acordado judicialmente,
que o declarante arcaria com certa quantia a título de pensão
alimentícia e que V. arcaria com a prestação do imóvel do
casal, junto à Caixa Econômica Federal; que, em razão do
declarante não estar quitando com a pensão alimentícia, V.
o executou judicialmente, tendo sido acordado que o declarante arcaria com as prestações do imóvel, junto à CEF; que
o declarante afirma que nunca quitou qualquer prestação do
imóvel, sendo do conhecimento do declarante que a CEF
vendeu o imóvel em que seu filho reside para outra pessoa,
em razão do não pagamento das prestações; que o declarante afirma que nunca contribui de qualquer outra forma com
o sustento do filho; que encontra-se trabalhando na empresa
Y desde setembro do ano passado, contudo já trabalhou na
aludida empresa anteriormente; que também afirma que foi
para o sul do país para trabalhar; que o declarante afirma
que sempre esteve trabalhando, ressaltando que tem condi320
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ções de contribuir com o sustento do filho, e somente não o
fez em razão de ‘pecuinha’ por parte de sua ex-mulher, V. [..].
(Grifei - f. 106/107.)

Todavia, inquirido sob o crivo do contraditório, o
réu se retratou, oportunidade em que, negando os fatos,
disse ter repassado os valores e algumas prestações a
sua ex-esposa até entrar em atrito com ela, quando seus
parentes passaram a levar os valores sem, contudo, pegar
os recibos. Disse, ainda, que, no período em que esteve
desempregado, seus familiares o ajudaram a pagar a
prestação da casa, valores entregues a V. (f. 181/182).
Em que pese a retratação judicial, não tem ela o
condão de infirmar a confissão por ele apresentada à
autoridade policial, sobretudo porque esta se encontra
em harmonia com a prova produzida em juízo.
Sempre que ouvida, a genitora do menor ofendido,
V.P., confirmou o inadimplemento alimentar suportado
pelo filho.
Perante a autoridade policial, V. informou que,
inicialmente, na ação de separação, ficou acordado que
ela arcaria com as prestações do imóvel e o acusado
pagaria pensão alimentícia. Contudo, em razão do
inadimplemento do acusado, ajuizou ação de execução,
e, realizado novo acordo, restou ajustado que A. arcaria
com as prestações do imóvel. Contudo, o acusado nunca
quitou as prestações o que culminou com a perda do
imóvel financiado, o qual foi leiloado para quitação da
dívida junto à CEF. Eis seu relato:
[...] requisitada para esclarecer acerca dos fatos constantes no
IP nº 045/08, versando sobre abandono material, em que seu
filho J.V.P.S. figura como vítima e seu ex-marido, A.H.S., como
autor; que a declarante afirma foi casada com A. durante 4
anos, sendo que há 10 anos encontram-se separados, tendo
nascido um filho desta união, J.V. (11 anos); que a declarante esclarece que o casal comprou o imóvel em que esta
reside, financiado pela CEF, na constância do casamento; que
o casal separou-se, tendo ficado acordado, na separação,
que a declarante arcaria com as prestações da casa, e que
A. pagaria pensão alimentícia; que A. não estava pagando
a pensão alimentícia, então a declarante, por diversas vezes,
ajuizou ação de execução, contudo, não conseguiu receber
tais prestações a título de pensão alimentícia; que a declarante esclarece que sempre trabalhou, mas recebe apenas 1
salário mínimo, e, como tinha que arcar com as prestações
do imóvel, ficou impossível prover toda as despesas da residência, bem como as necessidades do filho do casal sozinha;
que, em acordo judicial, em data de 31.08.00, ficou firmado
que A., ao invés de pagar a pensão alimentícia, arcaria com
as prestações do imóvel, bem como nunca houve qualquer
outra forma de auxílio no referido período; que ressalta que a
Caixa Econômica Federal já vendeu o imóvel em que a declarante e seu filho residem, por falta de pagamento das prestações atrasadas, sendo que o atual proprietário deseja retirar
a declarante da residência, tendo ingressado com uma ação
judicial, contudo esta não possui recurso financeiro para arcar
com o aluguel de uma residência e manter a si própria e ao
filho do casal; que A. reside na Av. X; que ressalta que A.
nunca ajudou na manutenção do filho do casal; [...] (grifei)
(f. 82).

[...] que confirma o depoimento que prestou à autoridade
policial, conforme termos de f. 81/82, que ora lhe foi lido;
que a informante deseja esclarecer que foi despejada do
imóvel onde residia com o filho João Vitor; que a informante
foi despejada do imóvel há mais de dois anos e está pagando
aluguel na ordem de R$500,00 por mês; que o acusado não
quitou a dívida assumida com relação às prestações do imóvel;
que o acusado trabalhava com o irmão na firma Y, sendo que
a informante não teve mais contato com ele, mas acredita que
o mesmo continua trabalhando no mesmo local; que o filho
do casal conta hoje quinze anos de idade; que a informante
continua arcando sozinha com o sustento do filho. [...] que
perguntada quem detinha os documentos referentes à aquisição da casa financiada pela Caixa, a informante respondeu
que esses documentos estavam em seu poder e chegou a
emprestá-los ao acusado, mas ele os devolveu posteriormente; que a informante emprestou referidos documentos
ao acusado antes de ser despejado, mas quando já havia
recebido a primeira notificação da Caixa; que perguntada se
permite o contato de J.V. com o pai, respondeu que o pai não
procura o filho (grifei) (f. 177).

Demais disso, não olvidemos que o réu não trouxe
qualquer recibo de que pagou à CEF as prestações do
financiamento a que tinha obrigação, pelo acordo de
alimentos, nem prova de que efetivamente repassou os
valores a que se responsabilizou a V., porque as testemunhas que disseram que ele pagou são irmãos de A.,
portanto, suspeitos.
Aliás, o único que prestou compromisso foi a testemunha G.E.S., cunhado de A., sendo, contudo suas
declarações insuficientes para demonstrar o indigitado
pagamento. Até porque, é sabido que o cumprimento da
obrigação se prova por documento e, na hipótese, como
já destacado, não aportou qualquer recibo fornecido ou
pela instituição financeira ou pela ex-companheira (representante legal do ofendido).
Do mesmo modo, também não logrou a defesa
comprovar a alegada dificuldade financeira que impossibilitasse o réu de arcar com a obrigação alimentícia, ou
qualquer outro motivo relevante que demonstrasse a justa
causa de sua conduta.
Em verdade, da confissão do réu, aliada aos outros
elementos de provas coligidos nos autos, dúvida não há
de que o apelante A., propositalmente, deixou de prover a
subsistência do filho menor de dezoito anos, faltando-lhe
com o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário judicialmente acordado na ação de alimentos.
Assim, agiu o recorrente com manifesto dolo, tendo
ele agido de forma livre e consciente ao deixar de proporcionar os recursos necessários à subsistência de seu filho.
Demonstrados, pois, a autoria, a materialidade
e o elemento subjetivo da conduta sub judice, rejeito a
tese absolutória.

Entretanto, ao contrário do que entendeu o Sentenciante, tenho que o abandono material não se restringiu
ao período de agosto de 2000 a maio de 2002, quando
o imóvel foi leiloado pela CEF, mas se estendeu, posteriormente, até janeiro de 2009, como descrito na exordial acusatória.
Ora, como bem registrou o Parquet, a obrigação de
pagar o financiamento do imóvel em que o filho morava
com a mãe, estabelecida em juízo, não se restringiu a
um simples pacto civil disponível. Do mesmo modo, a
obrigação de contribuir com a subsistência do filho não
foi dispensada com o referido acordo. Em verdade, ao
assumir o pagamento das prestações do imóvel, o réu se
responsabilizou por prover parte da subsistência do filho,
assegurando-lhe moradia digna, que, uma vez quitada,
lhe garantiria morada sem despesa com aluguel.
Entretanto, ao contrário do que entendeu o Sentenciante, a comunicação da data do leilão do imóvel não fez
cessar a obrigação de prover a subsistência de seu filho
menor, que não se restringe apenas ao pagamento de
pensão alimentícia judicialmente acordada, mas também
a prover os recursos necessários à sua subsistência.
E, como se verifica das declarações da representante legal do ofendido, aliada às declarações embrionárias do próprio acusado (em janeiro de 2009), já transcritas, A. nunca quitou qualquer prestação do imóvel,
nem tampouco contribuiu de qualquer outra forma com o
sustento do filho após alienação do bem.
Dúvida não há de que o acusado se omitiu dolosamente, não apenas até a alienação do imóvel, mas
também depois dessa data.
Assim, como requerido pela acusação pública,
deve mesmo ser reconhecido que o crime de abandono
material se estendeu até janeiro de 2009, como descrito
na exordial.
Não obstante, por se tratar de crime omissivo
permanente, isto é, que se consuma com a única conduta
omissiva do agente, cuja consumação se protrai no
tempo, não há, portanto, que se reconhecerem crimes
autônomos, mas conduta única, porque não se aplica, à
hipótese, a regra da continuação delitiva.
Quanto à reprimenda imposta, bem ainda em
relação ao regime fixado para seu cumprimento, penso
não merecem reparo, de tal arte que, fixados nos termos
do que dispõem os arts. 59, 68, 33, § 2º, c, todos do CP,
sendo suficientes à reprovação e prevenção do crime.
Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, vê-se que o mesmo se
encontra prejudicado, porquanto já deferido na sentença
reprochada (f. 217), sendo, nesse particular, definitiva a
decisão de primeiro grau.
Mantenho, no mais, a sentença reprochada.
Mercê de tais considerações, nego provimento
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Em juízo, a genitora do infante não apenas
confirmou suas declarações embrionárias, mas também
informou haver sido despejada do imóvel, acrescentando
que sempre arcou sozinha com o sustento de seu filho.

rial apenas para reconhecer que o abandono material
promovido pelo réu se estendeu até janeiro de 2009.
Custas, nos termos postos na sentença.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES MARIA LUÍZA DE MARILAC e OCTAVIO
AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI.
Súmula - DERAM PROVIMENTO AO 1º RECURSO
E NEGARAM PROVIMENTO AO 2º.

...

Porte ilegal de arma de fogo - Policial civil Excludente de ilicitude - Estado de necessidade Não configuração - Pena-base - Circunstâncias
judiciais favoráveis - Redução - Agravante Reincidência - Sentença condenatória - Ausência
de trânsito em julgado - Decote, de ofício
Ementa: Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo
por policial civil. Absolvição. Impossibilidade. Autoria
e materialidade comprovadas. Estado de necessidade
não configurado. Condenação mantida. Reprimenda.
Redução da pena-base. Necessidade. Análise equivocada de algumas das circunstâncias judiciais. Decote da
agravante da reincidência. Ausência de condenação com
trânsito em julgado para as partes. Inteligência do art. 63
do Código Penal. Recurso provido em parte e, de ofício,
decotada a reincidência
- Para a caracterização do estado de necessidade, mister
que o perigo ao bem jurídico do agente seja atual, não
bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimado o porte, sem registro, de arma de fogo de uso
permitido.
- O fato de ser o réu policial civil não o exime da obrigação de respeitar os regulamentos relativos ao porte de
arma, sendo que o exercício da sua profissão não tem o
condão de afastar a ilicitude da conduta delitiva prevista
no art. 14 da Lei Federal 10.826/03.
- Se algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal foram analisadas equivocadamente pelo
sentenciante, mister a redução da pena-base.
- Para a configuração da agravante da reincidência,
necessária a existência de condenação por delito anterior transitada em julgado para as partes, nos termos do
art. 63 do Código Penal.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.293220-9/001 Comarca de Belo Horizonte - Apelante: R.R.R. - Apelado:
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator:
DES. RUBENS GABRIEL SOARES
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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. DE OFÍCIO, DECOTADA
A REINCIDÊNCIA.
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2015. - Rubens
Gabriel Soares - Relator.
Notas taquigráficas
DES. RUBENS GABRIEL SOARES - R.R.R., devidamente qualificado e representado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei
10.826/03, porque, segundo narra a exordial acusatória:
[...] no dia 04 de dezembro de 2010, por volta de 07:30h,
[...], nesta cidade e comarca, o denunciado portava e transportava arma de fogo e munições de uso permitido , quais
sejam 01 (um) revolver, calibre 38, marca Taurus, n° de série
1939480, e 11 (onze) cartuchos do mesmo calibre, sendo
01 (um) percutido e 10 (dez) intactos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de
apreensão à f. 11 e laudo pericial à f. 49).
Segundo se apurou, em virtude de denúncia anônima de
ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública, milicianos se deslocaram para o local dos fatos, onde divisaram
o acusado. Este, por sua vez, possuía as mesmas características informadas, pelo que foi ele abordado e revistado,
oportunidade em que se constatou que o mesmo portava, em
sua cintura, o revólver supradescrito municiado com 5 (cinco)
cartuchos intactos e outro deflagrado. Em seguida foram arrecadados os outros 5 (cinco) cartuchos intactos no interior do
veículo conduzido pelo denunciado (f. 02/03).

Recebida a denúncia em 3 de abril de 2011
(f. 65), foi apresentada a defesa preliminar (f. 73/74).
Após a instrução processual, com oitiva de testemunhas
(f. 84/86, 110/112 e 120), interrogatório (f. 121/122) e
alegações finais das partes (f. 123/25 e 127/137), a MM.
Juíza Sentenciante, julgando procedente a exordial acusatória, condenou o acusado como incurso nas sanções do
art. 14 da Lei 10.826/03 à pena de três (3) anos e três
(3) meses de reclusão, em regime aberto, mais pagamento de vinte e um (21) dias-multa, à razão mínima de
um trigésimo (1/30) do salário mínimo, sendo, ao final, a
pena privativa de liberdade substituída por duas (2) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de um (1)
salário mínimo (f. 141/147).
Inconformada, a defesa recorreu (f. 150/151) e, em
suas razões recursais, busca a absolvição do acusado, ao
argumento de que sua ação está amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, já que, por
se tratar de um policial civil, o denunciado sofria diversas
ameaças na Delegacia Antidrogas onde é lotado, necessitando da arma para se defender. Subsidiariamente, requer
a redução da pena para o mínimo legal (f. 162/174).
Contrarrazões ministeriais às f. 177/181, pela
manutenção da sentença hostilizada.

[...] que são verdadeiros em parte os fatos denunciados; que
realmente estava com a arma na cintura; que ela estava municiada com cinco cartuchos e tinha mais cinco no carro; que
a arma era de sua propriedade e comprou-a depois que sua
arma pessoal foi furtada dentro de seu veículo em outubro de
2010, que fez a ocorrência policial; que inicialmente tentou
junto à Polícia Civil porque o procedimento é demorado; que
não conseguiu uma arma da polícia em depósito; que a arma
apreendida comprou na empresa Protetic e tinha registro, só
que não chegou a transferir para o seu nome e o despachante
daquela empresa estava providenciando; que seu porte é
funcional e estava regular; que já estava lotado na delegacia
de tóxicos onde sofre muitas ameaças; que ao tempo dos
fatos estavam investigando o PCC cuja atuação era no bairro
onde mora e um membro do PCC ali foi preso; que a arma
era para sua defesa em razão do ofício exercido [...] que não
é viável um policial trabalhar desarmado na delegacia onde
trabalha; que mora em área de risco [...] (f. 121/122)

Muito embora o réu alegue estar sendo ameaçado,
motivo pelo qual estaria portando ilegalmente a arma de
fogo, tal fato não torna lícita a sua conduta, pois, caso

se admitisse o contrário, qualquer pessoa que se sentisse
ameaçada poderia andar pelas ruas portando armas de
fogo, tornando inócua a proscrição legal.
Ora, nos termos do art. 24 do Código Penal, só
se considera em estado de necessidade quem pratica o
fato para salvar de perigo atual direito próprio ou alheio,
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro
modo evitar, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era
razoável exigir.
Assim, para a configuração da excludente de ilicitude invocada, é imprescindível a existência de “perigo
atual”, nos termos do art. 24 do Código Penal, o que
não se verificou no presente caso, nem sequer na narrativa apresentada.
Logo, ausente o perigo atual, resta afastada a excludente de ilicitude do estado de necessidade.
Na verdade, a causa de justificação trazida à baila
não tem qualquer guarida, mesmo porque se o réu, de
fato, estava sem arma de fogo para exercer o seu ofício,
deveria levar ao conhecimento das autoridades responsáveis e aguardar as providências cabíveis da corporação; no entanto, adotando uma ação típica de adquirir
uma arma, sem registro, acabou por incidir no tipo penal
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03.
Certo é que o fato de ser o réu policial civil não
o exime da obrigação de registrar a arma de fogo
antes de portá-la, conforme determina o art. 3º da Lei
nº 10.826/03, sendo que o exercício da sua profissão
não tem o condão de afastar a ilicitude da conduta delitiva prevista no art. 14 da referida lei.
Em outras palavras, ainda que o apelante tenha
direito de portar arma, seu porte não é irrestrito, estando
sujeito às regras regulamentares, que não foram devidamente observadas no caso dos autos.
Assim, estando demonstrado que o recorrente
portava arma de fogo não registrada em via pública,
resta configurado o delito previsto no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, sendo certo que o fato de ser o réu policial civil, ao invés de ensejar sua absolvição, em verdade,
configura causa de aumento de pena, prevista no art. 20
do mesmo diploma legal.
A propósito, o entendimento desta Corte:
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo policial
militar que porta arma sem registro e com inobservância de
regras regulamentares. Condenação mantida. Recurso não
provido. I - Ainda que o indivíduo tenha direito de portar arma,
em razão de sua condição funcional (policial militar), seu porte
não é irrestrito, estando ele sujeito a regras regulamentares.
Portanto, comete o crime do art. 14 da Lei n° 10.826/03 o
Policial que traz consigo arma de fogo sem registro, em
unidade federativa diversa daquela onde exerce sua função,
sem estar autorizado pela instituição a que pertence. Precedentes. II - Recurso não provido (Apelação Criminal
nº 1.0342.05.060133-1/001 - Relator Des. Eduardo Brum
- data de julgamento: 10.08.2011 - data da publicação da
súmula: 24.08.2011 - grifo nosso).
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Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para
que seja reduzida a pena-base do acusado (f. 182/191).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade e processamento.
Não há preliminares ou nulidades arguidas pelas
partes ou que devam ser declaradas de ofício.
Requer a defesa, como tese principal, a absolvição do recorrente com base na excludente de ilicitude
do estado de necessidade, ao fundamento de que trazia
a arma consigo para a sua defesa, pois frequentemente
recebia ameaças de morte em razão da sua profissão de
policial civil.
De início, registre-se que a materialidade do crime
se encontra estampada no auto de prisão em flagrante
delito (f. 05/08), auto de apreensão (f. 14), boletim de
ocorrência policial (f. 15/19) e laudo pericial de eficiência
em arma de fogo (f. 56).
A autoria, do mesmo modo, emerge cristalina dos
autos, pela própria confissão do réu (f. 08 e 121/122)
e pelos depoimentos das testemunhas (f. 85, 86 e 108),
não sendo sequer objeto de irresignação defensiva.
In casu, sustenta a defesa que, por ser o réu policial civil lotado na Delegacia Antidrogas e pelo fato de ser
frequentemente ameaçado por criminosos em seu perigoso bairro, deve ser reconhecida a excludente de ilicitude do estado de necessidade em sua conduta.
Todavia, sem razão.
Em juízo, o acusado confessou que portava ilegalmente a arma de fogo, afirmando que o artefato devidamente registrado que possuía havia sido furtado há
algum tempo e, em razão disso, ficou sem qualquer arma
de fogo, o que dificultava o exercício de sua profissão.
Alegou, ainda, que, por trabalhar na Delegacia Antidrogas, recebe inúmeras ameaças anônimas, necessitando da arma de fogo para se defender. Confira-se:

Porte ilegal de arma de fogo. Policial militar reformado.
Direito ao porte que não desobriga o registro da arma. Configuração do ilícito. - O policial militar, ainda que da reserva
ou reformado, tem direito ao porte de arma, faculdade que,
porém, não o isenta da obrigação de registrá-la (a arma) junto
à sua corporação. Pratica o ilícito capitulado no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, o agente preso em flagrante, a portar revólver
sem a autorização necessária e em desacordo com a determinação legal [...]. (Apelação n° 1.0079.05.225100-0/001.
Rel. Des. Hyparco Immesi. data de julgamento: 14.02.2008,
data da publicação da súmula: 1º.05.2008 - grifo nosso).
Apelação criminal. Penal. Porte ilegal de arma de fogo. Eventuais ameaças. Irrelevância. Estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa. Inocorrência. - Simplesmente alegar que portava a arma de fogo para defesa
pessoal, em face de eventuais ameaças que vinha sofrendo
não exime o recorrente da condenação, visto que não autoriza o reconhecimento dos institutos do estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa (Apelação
Criminal nº 1.0143.05.010121-9/001 - Rel. Des. Furtado
de Mendonça - data de julgamento: 29.11.2011 - data da
publicação da súmula: 27.01.2012 - grifo nosso).
Apelação criminal. Porte de arma de fogo de uso permitido.
Art. 14 da Lei 10.826/2003. Estado de necessidade não
caracterizado. Forma de cumprimento da pena substitutiva.
Matéria afeta à fase de execução. - O ordenamento jurídico
não comporta as excludentes de ‘legítima defesa preventiva’
ou ‘estado de necessidade virtual’, de forma que a simples
alegação de estar sofrendo ameaças não justifica a conduta
de portar armas ilegais, até porque a intenção do Estatuto
do Desarmamento foi de obstar a banalização do uso de
armas de fogo, evitando que conflitos corriqueiros terminem
em agressões a tiros. - Compete ao Juízo da execução estabelecer a forma de cumprimento da prestação de serviços
à comunidade (Apelação Criminal nº 1.0231.06.0678498/001 - Rel. Des. Renato Martins Jacob - data de julgamento:
24.02.2011 - data da publicação da súmula: 15.03.2011grifo nosso).

Como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral
de Justiça:
[...] É certo nos autos que é o apelante policial civil, possuindo
o direito ao porte de arma de fogo. Contudo, não basta o
direito de portar a arma de fogo, sendo igualmente necessário que se comprove que a arma portada se encontrava
devidamente registrada perante a autoridade competente. Tal
prova não foi efetuada pelo apelante que não comprovou
que, na data do fato - 04 de dezembro de 2010 -, a arma
apreendida estivesse em seu nome registrada. É o que impõe
a regra do art. 6º da Lei 10.826/03, que atribui aos agentes
policiais o direito de portar arma de fogo desde que seja
esta de ‘propriedade particular ou fornecida pela respectiva
corporação ou instituição’. Constando dos autos que a arma
de fogo estaria registrada em nome de terceiro e que não fora
fornecida pela instituição, o acusado se encontrava portando
o artefato bélico fora das hipóteses de permissibilidade legal.
Também não vinga o argumento de que a arma fora adquirida à empresa ‘Protetic’ e que aguardava o acusado que esta
providenciasse o registro da arma em seu nome. Anote-se
que o porte ilegal de arma de fogo é crime de consumação
instantânea, restando configurado no momento em que o
agente se põe em via pública portando armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regu324
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lamentar. Na hipótese dos autos, o acusado se encontrava
em posse de arma de fogo em via pública e, embora tivesse
autorização para portar o armamento, indispensável que o
registro de tal artefato bélico estivesse válido, atendendo à
determinação legal. Contudo, a arma de fogo não se encontrava registrada em nome do acusado, restando violado o
preceito legal que não admite a mera expectativa de registro
da arma em nome do agente, sendo-lhe exigível para o porte
do armamento que antes de se pôr em via pública na posse
do artefato bélico estejam cumpridos os devidos trâmites
regulamentares, circunstância que comprovadamente não se
deu [...] (f. 182/191).

Portanto, pelas provas coligidas aos autos, acertada
foi a condenação do apelante nas sanções do art. 14 da
Lei 10.826/03, não merecendo maiores considerações as
alegações defensivas.
Lado outro, entendo que com razão a defesa ao
requerer a redução da reprimenda, senão vejamos:
Na primeira fase, a douta Sentenciante fixou a
pena-base em dois (2) anos e dois (2) meses de reclusão
e quatorze (14) dias-multa, à razão mínima, após considerar como desfavoráveis ao réu sua culpabilidade e as
consequências do delito.
Ao contrário do que entendeu a douta Sentenciante,
o fundamento de que o réu “[...] agiu de forma dirigida
e voltada para a prática criminosa” (f. 145) não pode ser
considerado para fins de exasperação da pena-base, já
que a culpabilidade, no presente caso, não ultrapassou o
normal para a espécie.
Da mesma forma, o argumento que as consequências do delito foram graves, em razão do risco a que a
sociedade foi exposta, tal como afirmado pela douta
Sentenciante, não serve de justificativa para tornar tais
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, já que, in
casu, não foram além do previsto no tipo penal, não
havendo que se falar em risco à sociedade.
Como bem ressaltou a douta Procuradoria-Geral
de Justiça:
[...] Entretanto, revendo as circunstâncias judiciais do art. 59
e percebendo que o ilustrado magistrado primevo asseverou
a pena-base em razão de haver considerado que a culpabilidade do agente e as consequências do crime lhe seriam
desfavoráveis, cremos que a d. decisão singular merece
reparo para que sejam reconsideradas referidas circunstâncias judiciais.
No que diz respeito à culpabilidade, o ‘agir de forma dirigida
e voltada para a prática criminosa’ não pode sopesar para
o recrudescimento da pena, eis que tal comportamento é
aquele próprio dos crimes dolosos e inerente à própria culpabilidade do agente no cometimento da infração.
A par de toda a dificuldade na análise da culpabilidade
exacerbada, não há nos autos elementos concretos que
possam indicar que a culpabilidade do acusado excedeu
aquela necessária à caracterização do crime, não guardando
a circunstância da culpabilidade relação com o dolo exigido
ao tipo penal ou à maior ou menor vontade do agente em
praticar a infração, mas sim com o grau de censurabilidade
ao próprio agente e não ao fato. Não se tem notícias nos
autos, por exemplo, de que o agente tivesse por intenção

Assim, considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, fixo a pena-base no mínimo
legal, qual seja dois (2) anos de reclusão e dez (10)
dias-multa, à razão mínima.
Na segunda fase, a douta Juíza a quo reconheceu a
atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência do réu, razão pela qual as compensou, deixando
de promover qualquer alteração na reprimenda.
Nesse ponto, em que pese não haver irresignação
defensiva nesse sentido, tenho que deve ser decotada,
de ofício, a agravante da reincidência, pois se verifica,
da certidão de antecedentes criminais de f. 62/63, que
o delito pelo qual o réu foi sentenciado em 04.12.2008
somente transitou em julgado para o Ministério Público,
não havendo indicação de que tenha transitado em
julgado para a defesa.
Dessa forma, diante da inexistência de condenação transitada em julgado para ambas as partes, o ora
apelante deve ser considerado como primário, razão pela
qual, de ofício, decoto a agravante da reincidência.
Todavia, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixo de reduzir a reprimenda,
porquanto impossível a redução da pena-base para
aquém do mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição
e presente a causa de aumento prevista no art. 20 da
Lei 10.826/03, majoro a reprimenda em metade (1/2),
tornando a pena concretizada definitivamente em três (3)
anos de reclusão e quinze (15) dias-multa, no seu valor
unitário mínimo de um trigésimo (1/30) do salário mínimo.
Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33,
§ 2º, c, do Código Penal.
Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direitos, a
saber, prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de um (1) salário mínimo, nos termos
da sentença ora guerreada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do acusado para três (3) anos de
reclusão e quinze (15) dias-multa, no seu valor unitário
mínimo de um trigésimo (1/30) do salário mínimo e, de

ofício, decoto a reincidência, mantendo quanto ao mais
a decisão de primeiro (1º) grau.
Custas, nos termos da decisão de f. 147.
É como voto.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES FURTADO DE MENDONÇA e JAUBERT
CARNEIRO JAQUES.
Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE. DE
OFÍCIO, DECOTADA A REINCIDÊNCIA.

...

Uso de documento falso - Atestado médico Denúncia por infração ao art. 304 c/c art. 297
do Código Penal - Arts. 302 e 297 do CP - Não
incidência - Art. 304 do Código Penal - Tipo
penal remetido pela doutrina - Remissão ao
preceito secundário da norma do art. 301, § 1º,
do CP - Conflito aparente de normas - Princípios
da especialidade e da analogia in bonam partem Aplicação - Emendatio libelli - Desclassificação
do crime - Infração penal de menor potencial
ofensivo - Adoção do procedimento especial
da Lei 9.099/95 - Necessidade - Transação
penal e sursis processual - Cabimento - Rito
especial dos Juizados Especiais Criminais Descumprimento - Recebimento da denúncia Sentença condenatória - Nulidade - Prescrição
da pretensão punitiva em abstrato Extinção da punibilidade
Ementa: Apelação criminal. Art. 304 c/c art. 297 do
Código Penal. Preliminar. Crime de uso de atestado
médico materialmente falso. Remissão ao preceito secundário da norma insculpida no art. 301, § 1º, do mesmo
diploma legal. Necessidade. Crime de menor potencial ofensivo. Adoção do procedimento especial da Lei
nº 9.099/95. Transação penal e sursis processual. Cabimento. Nulidade da sentença. Prescrição em abstrato.
Ocorrência. Preliminar acolhida. Processo anulado até o
recebimento da denúncia, inclusive. Extinção da punibilidade.
- O art. 304 do Código Penal é denominado de tipo penal
remetido pela doutrina. Dessa forma, cabe ao julgador
definir, antes de qualquer coisa, qual o tipo de falsidade
documental operada, para fins de enquadramento típico
e aplicação de pena.
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praticar outras condutas típicas com a arma portada, situação
que, de fato, mereceria uma maior reprovação ao agente.
[...]
Também, no que se refere às consequências do crime, não
vejo na ação do acusado nenhum risco adicional ao bem
jurídico tutelado. Tratando-se de crime de perigo abstrato,
fora o risco a que a incolumidade pública se viu exposta,
não decorreu da ação do acusado nenhum dano extraordinário ao objeto da tutela legal ou a outro bem juridicamente
tutelado, de forma a tornar necessária a majoração da reprimenda-base. Se a entendeu existente, não a fundamentou
adequadamente S. Ex.ª, a ilustrada juíza prolatora da d.
decisão condenatória, o que por si já seria razão para decotar
o aumento decorrente da desfavorabilidade de mencionada
circunstância judicial.
[...]
De tal sorte, está efetivamente a merecer redução a pena-base
fixada [...] (f. 182/191).

- O uso de atestado médico materialmente falso não
enseja nem a adoção da norma penal do art. 302 do
Código Penal, nem a tipificada no art. 297 do mesmo
diploma legal, mas atrai a incidência do preceito secundário do art. 301, § 1º, do Estatuto Repressivo. O conflito
aparente de normas deve ser solucionado com a aplicação do princípio da especialidade e o uso da analogia
in bonam partem.
- A desclassificação operada em decorrência da emendatio libelli, no caso concreto, revelou um crime de menor
potencial ofensivo, que deve ser processado segundo o
rito especial dos Juizados Especiais Criminais, atraindo,
por conseguinte, os institutos processuais próprios da Lei
nº 9.099/95, tais como a transação penal e a suspensão
condicional do processo.
- Dessa forma, anula-se o processo, até o recebimento
da denúncia, inclusive, a fim de oportunizar ao Ministério
Público a possibilidade de oferecimento à ré, em audiência, de medida não privativa de liberdade, conforme
art. 76 da Lei nº 9.099/95, ou, quando muito, do sursis
processual, nos termos do art. 89 do mesmo diploma
legal.
- Anulado o recebimento da exordial e, por via de consequência, a sentença condenatória, deve-se reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, já
que verificado o decurso do prazo prescricional entre a
data dos fatos e o presente julgamento.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.09.591236-6/001
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: C.E.S.L.T. Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais Relator: DES. AMAURI PINTO FERREIRA (JUIZ DE DIREITO
CONVOCADO)
Acórdão
Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em ACOLHER
A PRELIMINAR SUCITADA, ANULAR O PROCESSO
ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE, E
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2015. - Amauri
Pinto Ferreira (Juiz de Direito convocado) - Relator.
Notas taquigráficas
DES. AMAURI PINTO FERREIRA (Juiz de Direito
convocado) - Na Comarca de Belo Horizonte, C.E.S.L.T.
foi denunciada por infração ao art. 304 c/c art. 298,
por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71, todos do
Código Penal.
Segundo a denúncia apresentada, nos dias 6 e 27
de fevereiro de 2009 e 7 e 12 de março daquele ano,
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no estabelecimento comercial X, situado na Avenida Cristiano Machado, nº Y, nesta Capital, a ora denunciada fez
uso de atestado médico falso.
A exordial revela que, para poder faltar ao serviço,
a acusada adquiriu de terceiros não identificados um
total de 4 (quatro) atestados médicos e os apresentou nas
datas anteriormente mencionadas à proprietária F.L.N.
Ela, então, desconfiada da inautenticidade desses,
contatou os médicos M.C.A.S. e G.L.D.C., supostos signatários dos documentos impugnados, os quais lhe informaram que jamais atenderam a ré, tampouco emitiram
atestados médicos em benefício dela.
Dessa forma, C.E.S.L.T. foi denunciada por infração
ao art. 304 c/c 298, ambos do Código Penal.
A peça acusatória foi aditada, para alterar os fatos
narrados e a capitulação legal, e narrar a circunstância
de serem os atestados médicos documentos emitidos em
nome da Prefeitura de Belo Horizonte, portanto seriam
documentos públicos contrafeitos, f. 59/60.
Após regular instrução, o MM. Juiz de Direito da 8ª
Vara Criminal de Belo Horizonte julgou procedente a peça
vestibular, com seu posterior aditamento, e condenou a
inculpada pelo uso de documento público falso, à pena
definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em
regime inicial aberto. A pena corporal foi substituída por
2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, tudo
conforme sentença de f. 178/183.
A combativa Defensoria Pública, inconformada com
a decisão, recorreu a esta Instância Revisora, f. 185-v.
Em razões de f. 190/195, a defesa pede a incidência do
preceito secundário do tipo penal previsto no art. 301,
§ 1º, do Codex.
Em decorrência da desclassificação, o processo
deveria ser remetido ao Ministério Público de primeira
instância, para a proposta do benefício da suspensão
condicional do processo.
Contrarrazões ministeriais, f. 197/208, pelo provimento do recurso.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em
parecer de f. 225/228, pelo desprovimento do apelo.
É o relato do necessário.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.
Preliminar de nulidade.
A defesa da ré sustenta que ela fez uso de atestado médico falso para auferir o benefício de se ausentar
do serviço, razão pela qual a norma a ser invocada pelo
preceito secundário do art. 304 do Código Penal é aquela
prevista no art. 301, § 1º, do referido diploma legislativo.
Muito embora a matéria não seja apresentada em
sede preliminar, dessa forma dela conheço e a analiso,
por entender que, caso seja realmente adotada, a pena
cominada no art. 301, § 1º, do Estatuto Repressivo, o
rito processual a ser adotado é o sumaríssimo, regulado
pela Lei nº 9.099/95, que, além de prever fases proce-

[...] nunca trabalhou em Belo Horizonte/MG e que não
tinha cliente naquela cidade; [...] que posteriormente soube
que havia um grupo de pessoas em Belo Horizonte/MG, na
Praça Sete, com escritório que falsificava atestados médicos
e carimbos de médicos e vendiam para pessoas naquela
cidade; que, com base no depoimento do depoente prestado junto ao CRM, inclusive, o CRM tomou a providência
de padronizar os carimbos dos médicos e, a partir de então,
os carimbos oficiais dos médicos, junto ao CRM, contem (sic)
um número, que dificulta a falsificação, [...]. (depoimento em
juízo, f. 148).

Diante desse cenário, é fato incontroverso que a
apelante fez uso de documento falso, tal como proíbe a
norma do art. 304 do Código Penal. Sobre o aludido tipo
penal, ensina o doutrinador Cézar Roberto Bitencourt:
O crime de uso de documento falso constitui uma espécie sui
generis de norma penal em branco, que os doutrinadores têm
denominado ‘tipo penal remetido’. Com efeito, referido tipo
penal não define a natureza do documento falsificado, não
comina expressamente a pena aplicada e tampouco define a
espécie de falsidade anterior, abrangendo todas as descritas
entre os arts. 297 e 302. Logo, para identificar a infringência
do art. 304, constitui pressuposto básico definir, antes, qual
das falsidades foi precedentemente praticada, quando mais
não seja, pelo menos para definir a espécie e natureza de
pena aplicável (in Tratado de direito penal. 4ª parte especial:
dos crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra
a fé pública - 6. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Saraiva, 2021, p. 724, itálico do original).

Nesse contexto, cabe ao julgador definir, antes
de qualquer coisa, qual o tipo de falsidade documental
operada, para fins de enquadramento típico e aplicação
de pena.
Pois bem. A prova testemunhal coletada demonstra
que não foram os médicos M.C.A.S. e G.L.D.C. os subscritores dos atestados médicos de f. 11/14, mas sim falsificadores que possuem esquema fraudulento especializado na elaboração desse tipo de documento.

Dessa forma, não se poderia invocar a norma do
art. 302 do Código Penal, tendo em vista que o sujeito
ativo do aludido crime “é somente o médico. Não pode
ser o enfermeiro, atendente ou estagiário de medicina.
Trata-se de crime próprio, não se admitindo interpretação
extensiva ou analógica” (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Op. cit., p. 717).
Tampouco se deve reconhecer, para o caso em
comento, a falsificação de documento público, prevista
no art. 297 do Estatuto Repressivo.
Não desconheço que o atestado redigido por um
médico que exerce seu ofício em um dos centros de saúde
da Prefeitura Municipal, dentro das formalidades exigidas
por lei, constitui um documento público, entretanto, salvo
melhor juízo, existe norma penal que melhor se emoldura
ao caso específico, qual seja o art. 301, § 1º, do Código
Penal, que estatui:
Art. 301: [...]
§ 1º Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou
alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro, para prova
de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo
público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou
qualquer outra vantagem:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos (destaque
nosso).

Cabe ressaltar, antes de tudo, que o tipo penal ora
invocado pode ser praticado por qualquer pessoa, ao
contrário do entendimento esposado pelo d. Magistrado
primevo, em sua r. sentença, visto que somente a figura
típica do caput do art. 301 exige uma qualidade específica do agente que o pratica. Nesse sentido, a lição do
mestre Fernando Capez:
Ao contrário do caput, o crime pode ser praticado por qualquer pessoa. Assim, na hipótese em que o próprio interessado confecciona um falso atestado que o habilite a obter
cargo público, haverá a configuração dessa figura típica, pois,
antes de seu conteúdo ser mendaz, o documento no aspecto
externo não é verdadeiro, pois o particular não tinha atribuição para formá-lo (in Curso de direito penal. Parte especial: dos crimes contra a dignidade sexual a dos crimes contra
a administração pública (arts. 213 a 359-H). 10. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, v. 3, p. 453, itálico do original.)

A doutrina entende que o agente deve visar à
obtenção de uma vantagem de natureza pública para que
haja a adequação típica, o que não se verificou no caso
sub judice. Todavia, entendo que a situação descrita nos
autos evoca a aplicação da analogia in bonam partem, a
fim de permitir que o benefício obtido pela acusada, que
almejou justificar algumas faltas ao trabalho com os falsos
atestados médicos, também se subsuma à aludida norma.
Isso porque, se não estendermos a aplicação da
regra ao caso em testilha, 2 (duas) possibilidades diversas
serão observadas, e as consequências serão totalmente
distintas: ou o sujeito ativo se vale de um atestado assinado por um médico que atenda pacientes em hospitais
públicos, e assim fará uso de um documento público falso,
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dimentais específicas, possibilita a aplicação de institutos
processuais em muito favoráveis ao réu, inclusive penas
não privativas de liberdade. Portanto, haverá evidente
nulidade processual.
Razão assiste à defesa, concessa venia.
Verifico dos autos que C.E.S.L.T. obteve acesso a 4
(quatro) atestados médicos, fornecidos por uma colega
de trabalho da loja X, e os apresentou ao seu empregador
a fim de justificar algumas ausências no trabalho. Esses
fatos são confessados por ela à f. 160 e confirmados por
F.L.N., proprietária da loja vítima da fraude, f. 159.
Na oportunidade, ela ressaltou que “foi até o
hospital verificar se a ré havia sido atendida naquele
local, entrou em contato com o médico cujo nome constava no atestado; o médico informou que não havia atendido a ré e que a assinatura constante no atestado não
era dele”, f. 159.
O médico G.L.D.C. disse ao d. Juízo primevo que:

ficando subordinado à pena mínima de 2 (dois) anos de
reclusão, ou o agente se aproveita de um falso atestado
de um médico que receba apenas pacientes oriundos da
rede particular de assistência hospitalar, e assim fará uso
de um documento particular falso, sujeitando-se à pena
de 1 (um) ano de reclusão.
Dessa forma, haverá tratamento desigual entre
os autores da mesma infração penal, unicamente por
exibirem atestados médicos de unidades de saúde pública
ou privada, algo que não me parece razoável.
Conforme bem observado pelo il. Promotor de
Justiça, em sua peça de contrarrazões ao recurso de
apelação, f. 197/208:
Ora, a desproporcionalidade da interpretação contrária é
manifesta: falsificar, o particular, uma certidão para obter um
fim público, por exemplo, uma vantagem em licitação milionária, ou uma vaga na universidade, pena de 03 meses a dois
anos, mas falsificar um atestado médico para justificar uma
ausência no emprego pena de 02 a 06 anos (f. 206/207).

A jurisprudência mineira já se manifestou em
caso análogo:
Ementa: Apelação criminal. Art. 304 c/c art. 297. Uso de
documentos falso. Atestado médico. Preliminar. Manifestação
da PGJ em segunda instância. Rejeição. Mérito. Absolvição.
Autoria e materialidade comprovadas. Atipicidade material. Ausência de lesividade. Crime formal. Inexigibilidade
de conduta diversa. Não comprovação. Atribuição de nova
definição jurídica ao fato. Desclassificação para o art. 304
c/c 301, § 1º, do CP. Necessidade. Isenção do pagamento
das custas processuais. Cabimento. Recurso parcialmente
provido. 1. A Procuradoria-Geral de Justiça, representada
pelo Procurador de Justiça, emite parecer em razão de sua
atuação precípua na qualidade de fiscal da lei, e não como
órgão de acusação, tarefa essa que cabe ao membro do
Ministério Público de primeira instância, autor da ação penal.
Sua atuação, portanto, não configura dupla manifestação
acusatória, tampouco, em consequência, resulta em ofensa
ao contraditório e aos princípios da razoável duração do
processo e da economia processual. 2. Havendo elementos
probatórios suficientes comprovando a autoria e a materialidade do delito, o decreto condenatório se impõe. 3. O tipo
previsto no art. 304 do Código Penal é crime formal e não
exige resultado naturalístico, consistente no efetivo prejuízo
para a fé pública, aperfeiçoando-se com a simples potencialidade do dano. 4. A excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa é aplicável apenas quando
comprovadamente impossível exigir-se do agente outra
conduta. 5. Deve ser operada a desclassificação quando
a conduta imposta à acusada melhor se adequar ao delito
tipificado no art. 304, c/c art. 301, § 1º, do Código Penal.
6. Estando a apelante assistida pela Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais, a concessão da isenção do pagamento das custas processuais é medida que se impõe. (TJMG
- Apelação Criminal 1.0024.11.144340-4/001, Relator Des.
Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal,
julgamento em 27.03.2014, publicação da súmula em
04.04.2014.)

Dessa forma, para solucionar o conflito aparente
de normas, valho-me do princípio da especialidade e da
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analogia in bonam partem e atribuo a C.E.S.L.T. a conduta
do art. 304 c/c art. 301, § 1º, ambos do Código Penal.
Operada a emendatio libelli, verifico que a pena,
em abstrato, admitida para o tipo penal do art. 301,
§ 1º, do codex, varia de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de
detenção. Logo, trata-se de um crime de menor potencial
ofensivo, na forma do art. 61 da Lei nº 9.099/95, julgado
sob o rito sumaríssimo, a teor do art. 394, § 1º, inciso III,
do Código de Processo Penal, e cuja competência, para
processo e julgamento, é do Juizado Especial Criminal de
Belo Horizonte.
Como o procedimento a ser adotado é diverso
daquele efetivamente observado pelo Juízo primevo
e não há meios de se aproveitarem os atos processuais já praticados, o processo deve ser anulado desde
o recebimento da denúncia, inclusive, e os autos remetidos ao Juízo competente, tal como determina o § 2º
do art. 383 da Lei Processual Penal, a fim de oportunizar
ao Ministério Público a possibilidade de oferecimento à
ré, em audiência, de medida não privativa de liberdade,
conforme art. 76 da Lei nº 9.099/95, ou, quando muito,
do sursis processual, nos termos do art. 89 do mesmo
diploma legal.
E, pela acusação desse crime, a apelante, em tese,
faz jus à concessão de ambas as benesses. Ela é primária,
e não foi agraciada com nenhuma outra proposta de
transação penal nos 5 (cinco) anos anteriores à data dos
fatos. Ademais, a pena mínima em abstrato cominada é
inferior a 1 (um) ano, mesmo com o aumento mínimo de
1/6 (um sexto) determinado pelo art. 71 do Código Penal,
e a CAC juntada à f. 57 indica que a acusada somente
responde a este processo na Justiça criminal.
Sem dúvida, descumprido o rito especial inaugurado pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, é evidente
o prejuízo suportado pela denunciada, fato esse que, com
certeza, leva à nulidade do processo desde o recebimento
da peça acusatória, inclusive.
Por outro lado, a prolação de sentença condenatória não torna preclusa a controvérsia, pois a hipótese é
de nulidade absoluta do processo.
Prevalecendo este entendimento, mister seja
também declarada extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade em abstrato.
A pena máxima do preceito secundário do art. 301,
§ 1º, do Código Penal é 2 (dois) anos. Logo, o crime
prescreve, abstratamente, em 4 (quatro) anos, conforme
art. 109, inciso V, do Código Penal.
Os fatos se deram em 06.02.2009, 27.02.2009,
07.03.2009 e 12.03.2009, f. 2; e, como o recebimento
da denúncia restou anulado por este eg. Tribunal de
Justiça, não existem marcos interruptivos da prescrição a
serem analisados. Dessarte, até o presente julgamento, a
pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição,
pois ultrapassado o prazo de 4 (quatro) anos.

Ressalto, por oportuno, que, “no caso de concurso
de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a
pena de cada um, isoladamente”, conforme dispõe o
art. 119 do mesmo diploma legal.
Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada e
anulo o feito a partir do recebimento da denúncia, inclusive, a fim de que sejam oportunizados à ré os benefícios
previstos nos arts. 76 e 89 da Lei 9.099/95. Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade de C.E.S.L.T., em
razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos
termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, e 119, todos
do Código Penal.

Custas, ex lege.
Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGADORES EDUARDO BRUM e JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ.
Súmula - ACOLHERAM A PRELIMINAR SUCITADA,
ANULARAM O PROCESSO ATÉ O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA, INCLUSIVE, E DECLARARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA EM ABSTRATO.

TJMG - Jurisprudência Criminal

...
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1 - É direito subjetivo da pessoa retificar seu patronímico
no registro de nascimento de seus filhos após divórcio.
2 - A averbação do patronímico no registro de nascimento
do filho em decorrência do casamento atrai, à luz do princípio da simetria, a aplicação da mesma norma à hipótese inversa, qual seja, em decorrência do divórcio, um
dos genitores deixa de utilizar o nome de casado (art. 3º,
parágrafo único, da Lei nº 8.560/1992).
3. Em razão do princípio da segurança jurídica e da
necessidade de preservação dos atos jurídicos até então
praticados, o nome de casada não deve ser suprimido
dos assentamentos, procedendo-se, tão somente, à averbação da alteração requerida após o divórcio.
4. Recurso especial provido.
RECURSO ESPECIAL Nº 1.279.952 - MG (2011/01713934) - Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Recorrente: Jurema de Oliveira Alves e outros. Advogado:
Dinalves Silva.
Acórdão
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as
acima indicadas, decide a Terceira Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze, Moura Ribeiro, João Otávio de Noronha e Paulo
de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 3 de fevereiro de 2015 (data do julgamento). - Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Relator.
Relatório
EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA (Relator) - Trata-se de recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea c, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais assim ementado:
Retificação de registro de nascimento. Alteração de nome da
genitora. Separação judicial. Retorno ao nome de solteira.
Descabimento do pedido. 1 - Nos termos da Lei nº 6.015/73,
somente há a possibilidade de retificação do registro civil das
pessoas naturais quando comprovada a existência de erro
ou omissão nos lançamentos, o que não se vislumbra no
caso, em que os assentos de nascimento retratam fielmente a
situação dos pais no momento do nascimento das apelantes
(e-STJ, f. 40 - grifou-se).

Na origem, cuida-se de ação de retificação de
registro civil proposta por Jurema Alves Lopes e por M.A.L.
e B.A.L., filhas do ex-casal. A ação foi proposta porque a
genitora, após a separação do ex-marido, voltou a usar
o nome de solteira - Jurema de Oliveira Alves -, motivo
pelo qual pretende fazer constar no registro das filhas o
seu atual patronímico.
A ação foi julgada improcedente pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Três Pontas/MG, que extinguiu o processo com base no art. 269, I, do Código de
Processo Civil.
Irresignadas, as apelantes sustentaram, em sede
de apelação, que o registro deveria retratar a realidade
dos fatos, tendo em vista que, com a separação judicial,
houve mudança do patronímico da genitora.
O Tribunal de origem negou provimento à
apelação, mantendo hígida a sentença primeva, sob a
seguinte fundamentação:
A Lei de Registros Públicos - Lei nº 6.015/73 assim dispõe em
seu art. 109: ‘Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no registro civil, requererá, em petição
fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão
do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco
dias, que correrá em cartório’.
Extrai-se do dispositivo acima que é permitida a correção
do registro civil nos casos de existência de omissão, de erro
material, ou, ainda, quando alguma irregularidade necessite
ser suprida ou sanada.
O art. 54, item 7º, da referida lei, estabelece, ainda, que:
‘Art. 54 - O assento do nascimento deverá conter [...] 7º) os
nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos pais, o
lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do
registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o
domicílio ou residência do casal’.
Observa-se, pois, desta norma que as informações relativas à pessoa dos genitores do registrado devem ser aquelas
vigentes no momento do nascimento.
Pois bem.
Na hipótese em exame, revela-se descabida a retificação pleiteada pelas apelantes, tendo em vista a inexistência de qualquer erro ou omissão em seus lançamentos de nascimento,
os quais, na realidade, retratam fielmente os dados relativos
aos seus pais, à época do nascimento, consoante mandamento legal.
[...] Com efeito, in casu, não estando presentes as hipóteses
autorizadas pela Lei de Registros Públicos para a alteração
do registro de nascimento das recorrentes, é forçoso reconhecer a improcedência do pedido, privilegiando, assim, os
princípios da verdade real e da segurança das relações jurídicas. [...] Cumpre ressaltar, por fim, que as apelantes não
comprovaram a existência dos constrangimentos alegados
(e-STJ f. 42/46 - grifou-se).

Nas razões recursais, as ora recorrentes apontam
dissídio jurisprudencial, citando acórdãos (i) do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Apelação Cível nº 2006011125909-4 e Apelação
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família - Retificação - Sobrenome - Registro
de nascimento dos filhos - Direito subjetivo Possibilidade - Princípio da simetria

Cível nº 2005011088959-4); (ii) do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná (Apelação Cível nº 141.009-1);
(iii) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul (Apelação Cível nº 70021907175, Apelação Cível
nº 70070795813 e Apelação Cível nº 7001159794); (iv)
REsp nº 1.123.141/PR (relatoria do Ministro Luis Felipe
Salomão), REsp nº 1.069.864/DF (relatoria da Ministra
Nancy Andrighi) e REsp nº 1.041.751/DF (relatoria do
Ministro Sidnei Beneti) no sentido de inexistir óbice legal
para alteração do sobrenome da mãe nos registros de
nascimentos dos filhos em virtude da adoção, após a
separação, do nome de solteira.
Sem as contrarrazões, considerando a inexistência
de polo passivo (e-STJ f. 144), o recurso foi admitido na
origem, ascendendo os autos a esta instância especial.
O ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr.
Pedro Henrique Távora Niess, opinou pelo provimento do
recurso especial (e-STJ f. 156-162).
É o relatório.
Voto
EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA (Relator) - O recurso merece prosperar.
A alteração do assentamento do registro civil é
admitida em caráter excepcional e deve ser motivada
quando se constatar equívoco no registro apto a ensejar
conflito, insegurança e burla ao princípio da veracidade.
Na presente hipótese, houve mudança do estado
civil dos pais de M.A.L. e B.A.L., também requerentes,
que ao lado da genitora pleiteiam a retificação dos seus
registros civis a fim de fazerem prevalecer, nos assentamentos, informação legítima da vida de todos os envolvidos, porquanto documento que goza de fé pública e
que formaliza inúmeros atos jurídicos.
De fato, a legislação de regência (art. 54 da Lei de
Registros Públicos - Lei nº 6.015/1973) exige que, por
ocasião do registro de nascimento, sejam declarados o
nome e o prenome da criança e que se façam constar os
dados dos pais (nomes e prenomes).
O nome capaz de identificar o indivíduo no meio
social bem como a designação dos seus genitores no
registro de nascimento são consectários dos direitos
da personalidade.
Não se pode negar que a apresentação de
documentos contendo informações destoantes nos assentamentos registrais dificulta, na prática, a realização dos
atos da vida civil, além de gerar transtornos e aborrecimentos desnecessários. Ademais, a alteração do estado
civil dos pais, por si só, já representa situação delicada
para os filhos, os quais devem ter os interesses preservados, em especial quanto à origem familiar, algo tão
importante na sociedade.
Por outro lado, a segurança jurídica, que se extrai
do documento, cede lugar ao dever de respeito à própria
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individualidade do ser humano, que se explicita, em
grande parte, pelo nome com o qual o indivíduo é reconhecido socialmente.
Assim, não se verifica nenhum impedimento legal,
como se vê da legislação de regência:
Lei nº 6.015/73 - Art. 54. O assento do nascimento deverá
conter: [...] §7º - os nomes e prenomes, a naturalidade, a
profissão dos pais, o lugar e cartório onde se casaram, a
idade da genitora, do registrando em anos completos, na
ocasião do parto, e o domicílio ou a residência do casal [...].
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Art. 20. Os
filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
Art. 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser
exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer
restrição, observado o segredo de Justiça.
Código Civil - Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher
assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. § 1º. Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o
sobrenome do outro.
Art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 8.560//1992 - É vedado
legitimar e reconhecer filho na ata do casamento. Parágrafo
único. É ressalvado o direito de averbar alteração do patronímico materno, em decorrência do casamento, no termo de
nascimento do filho.

Com efeito, não se coaduna à razoabilidade exigir
que a recorrente e suas filhas portem diariamente consigo
cópia da certidão de casamento dos pais com a respectiva averbação para fins de identificação, por prejudicar o exercício do poder familiar. Ademais, não seria
coerente impor a alguém utilizar-se de outro documento
público para provar a filiação constante de sua certidão
de nascimento.
Por isso, havendo alteração superveniente que
venha a obstaculizar a própria identificação do indivíduo
no meio social, resta indubitável a possibilidade de posterior retificação do registro civil, como, aliás, já vem entendendo esta Corte, à luz da autenticidade e eficácia dos
registros públicos, conforme se depreende dos seguintes
precedentes em circunstâncias análogas:
Direito civil. Retificação de patronímico. Nome de solteira
da genitora. Possibilidade. 1 - O princípio da verdade real
norteia o registro público e tem por finalidade a segurança
jurídica, razão pela qual deve espelhar a realidade presente,
informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua
lavratura. 2 - O ordenamento jurídico prevê expressamente a
possibilidade de averbação, no termo de nascimento do filho,
da alteração do patronímico materno em decorrência do casamento, o que enseja a aplicação da mesma norma à hipótese
inversa - princípio da simetria -, ou seja, quando a genitora,
em decorrência de divórcio ou separação, deixa de utilizar o
nome de casada (Lei 8.560/1992, art. 3º, parágrafo único).

Civil. Direito de família. Alteração do registro de nascimento para nele fazer constar o nome de solteira da genitora, adotado após o divórcio. Possibilidade. I - A dificuldade de identificação, em virtude de a genitora haver optado
pelo nome de solteira após a separação judicial, enseja
a concessão de tutela judicial a fim de que o novo patronímico materno seja averbado no assento de nascimento,
quando existente justo motivo e ausentes prejuízos a terceiros,
ofensa à ordem pública e aos bons costumes. II - É inerente
à dignidade da pessoa humana a necessidade de que os
documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos
fatos da vida, de modo que, havendo lei que autoriza a averbação, no assento de nascimento do filho, do novo patronímico materno em virtude de casamento, não é razoável
admitir-se óbice, consubstanciado na falta de autorização
legal, para viabilizar providência idêntica, mas em situação
oposta e correlata (separação e divórcio). Recurso Especial a
que se nega provimento (REsp 1041751/DF, Relator: Ministro
Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 20.08.2009, DJe de
03.09.2009 - grifou-se).
Direito civil. Interesse de menor. Alteração de registro civil.
Possibilidade. - Não há como negar a uma criança o direito
de ter alterado seu registro de nascimento para que dele
conste o mais fiel retrato da sua identidade, sem descurar
que uma das expressões concretas do princípio fundamental
da dignidade da pessoa humana é justamente ter direito ao
nome, nele compreendido o prenome e o nome patronímico.
- É conferido ao menor o direito a que seja acrescido ao seu
nome o patronímico da genitora se, quando do registro do
nascimento, apenas o sobrenome do pai havia sido registrado. - É admissível a alteração no registro de nascimento
do filho para a averbação do nome de sua mãe que, após
a separação judicial, voltou a usar o nome de solteira; para
tanto, devem ser preenchidos dois requisitos: (i) justo motivo;
(ii) inexistência de prejuízos para terceiros. - Recurso especial não conhecido (REsp 1.069.864/DF, Relatora: Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 18.12.2008, DJe de
03.02.2009 - grifou-se).
Apelidos do marido. Alteração pedida pela viúva para restabelecer o nome de solteira. Possibilidade jurídica do pedido. 1
- Não é irrenunciável o direito ao uso dos apelidos do marido,
sendo possível juridicamente o pedido de restabelecimento do
nome de solteira, presentes circunstâncias próprias que justifiquem a alteração do registro. 2 - Recurso especial conhecido
e provido (REsp 363.794/DF, Relator: Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, Terceira Turma, j. em 27.06.2002, DJ de
30.09.2002 - grifou-se).

Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido
destoa da remansosa jurisprudência desta Corte, em
manifesta divergência jurisprudencial:
[...] A digna Juíza de 1º grau julgou improcedente o pedido,
entendendo ser descabida a pretensão, uma vez que, nos
termos da Lei nº 6.015/73, somente há a possibilidade de
retificação do registro civil das pessoas naturais quando
comprovada a existência de erro ou omissão nos lançamentos, o que não se vislumbra no caso, pois os assentos de
nascimento devem retratar a situação dos pais no momento
do parto, aí compreendidos os nomes e sobrenomes.

A meu ver, irretocável o decisum monocrático.
A Lei de Registros Públicos - Lei nº 6.015/73 assim dispõe em
seu art. 109:
‘Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique
assentamento no registro civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de
testemunhas, que o juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que
correrá em cartório’.
Extrai-se do dispositivo acima que é permitida a correção
do registro civil nos casos de existência de omissão, de erro
material, ou, ainda, quando alguma irregularidade necessite
ser suprida ou sanada.
O art. 54, item 7º, da referida lei estabelece, ainda, que:
‘Art. 54 - O assento do nascimento deverá conter:
7º) os nomes e prenomes, a naturalidade, a profissão dos
pais, o lugar e cartório onde se casaram, a idade da genitora,
do registrando em anos completos, na ocasião do parto, e o
domicílio ou residência do casal’.
Observa-se, pois, desta norma que as informações relativas à pessoa dos genitores do registrado devem ser aquelas
vigentes no momento do nascimento.
Pois bem.
Na hipótese em exame, revela-se descabida a retificação pleiteada pelas apelantes, tendo em vista a inexistência de qualquer erro ou omissão em seus lançamentos de nascimento, os
quais, na realidade, retratam fielmente os dados relativos aos
seus, pais, à época do nascimento, consoante mandamento
legal [...]. Com efeito, in casu, não estando presentes as hipóteses autorizadas pela Lei de Registros Públicos para a alteração do registro de nascimento das recorrentes, é forçoso
reconhecer a improcedência do pedido, privilegiando, assim,
os princípios da verdade real e da segurança das relações jurídicas. [...] Cumpre ressaltar, por fim, que as apelantes não
comprovaram a existência dos constrangimentos alegados
(e-STJ f. 40/46 - grifou-se).

O ordenamento jurídico pátrio, ao prever a imutabilidade do nome e do sobrenome, visa, em última análise,
preservar a segurança das relações sociais. Tal premissa
decorre do fato de que o nome é elemento da personalidade, direito nato a todo ser humano, e, portanto,
indisponível, inalienável, vitalício, irrenunciável e imprescritível, sendo oponível erga omnes. Em última análise, o
nome retrata a própria identidade social do indivíduo, que
se reconhece como integrante do grupo ao qual pertence.
O art. 57 da Lei nº 6.015/1973 admite a alteração
de nome civil, desde que se faça por meio de exceção
e de forma motivada, com a devida apreciação judicial,
sem descurar da ausência de prejuízo a terceiros. No
caso dos autos, é justificável e plausível a modificação
do patronímico materno na certidão de nascimento de
suas filhas, situação que prima pela contemporaneidade
da vida, dinâmica por natureza (e não do momento da
lavratura do registro). A função do patronímico é identificar o núcleo familiar da pessoa e deve retratar a verdade
real, fim do registro público, que objetiva espelhar, da
melhor forma, a linhagem individual.
A recorrente pretende desvincular seu nome do
genitor, situação que não impõe qualquer alteração nos
nomes de seus filhos, cuja estirpe fica preservada.
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Precedentes. 3 - Recurso especial provido (REsp 1.072.402/
MG, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
em 04.12.2012, DJe de 1º.02.2013 - grifou-se).

Em síntese, ao comentar a possibilidade de retificação do sobrenome, Maria Berenice Dias afirma, à luz
do princípio da simetria:
Na constância do casamento, os filhos são registrados com
os nomes dos seus genitores. Quando da dissolução do casamento dos pais, modo geral, abandona o cônjuge o nome
que adotara ao casar. Assim, há uma discrepância entre o
nome do genitor e o nome que consta do assento de nascimento de seus filhos. O registro passa a indicar uma realidade que não existe, ou seja, o que está registrado não
corresponde à verdade real. Geralmente essa situação é verificada em relação à mulher, pois até agora era ela quem
adotava o patronímico do marido.
Mas a imodificabilidade dos registros públicos não é absoluta.
Comporta exceção exatamente na hipótese inversa. É possível
a averbação do patronímico materno no termo de nascimento
do filho nascido e registrado antes do casamento da mãe (Lei
8.560/92, art. 3º, parágrafo único). Ora, se existe tal possibilidade de alteração para adequar o nome do filho ao nome
da mãe, em razão do casamento, imperativo reconhecer - até
em respeito ao princípio da simetria - a mesma possibilidade
de harmonização quando a mudança ocorrer em razão do
divórcio. Não só a mãe, mas o filho pode pleitear a mudança
(Manual de Direito das Famílias. 9. ed. Revista dos Tribunais,
p. 148-149 - grifou-se).

Assim, extinta a sociedade conjugal e modificado
o nome da mãe em decorrência do divórcio, restando
ausentes quaisquer prejuízos a terceiros, não há razão
para impedir a atualização dos assentos de nascimento
dos filhos, o que facilita, inclusive, as relações sociais e
jurídicas. Todavia, em razão do princípio da segurança
jurídica e da necessidade de preservação dos atos jurídicos até então praticados, o nome de casada não
deve ser suprimido dos assentamentos, procedendo-se,
tão somente, à averbação da alteração requerida após
o divórcio.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.
É o voto.
Certidão
Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data,
proferiu a seguinte decisão:
A Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura
Ribeiro, João Otávio de Noronha e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 3 de fevereiro de 2015. - Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha - Secretária.
(Publicado no DJe de 12.02.2015.)
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Habeas corpus - Crime contra o meio
ambiente - Art. 54 da Lei nº 9.605/1998 Poluição sonora - Trancamento da ação penal Inépcia da inicial configurada - Denúncia que
não atende aos requisitos legais - Manifesta
ilegalidade - Ordem concedida
1 - É ilegítima a persecução criminal quando, comparando-se o tipo penal apontado na denúncia com a
conduta atribuída ao denunciado, verifica-se ausente
o preenchimento dos requisitos formais do art. 41 do
Código de Processo Penal, necessários ao exercício do
contraditório e da ampla defesa.
2 - Não obstante seja imputada suposta conduta ilícita
aos pacientes, na qualidade de empresa e de seu administrador, constata-se que o órgão acusador sequer
indicou a forma pela qual teriam praticado o núcleo do
tipo penal.
3 - Não há demonstração do nexo de causalidade entre
a alegada prática criminosa e a conduta dos pacientes
- ainda que, em relação ao denunciado Manoel Lopes
Filho, decorresse da sua qualidade de administrador da
empresa -, não sendo os fatos descritos suficientes para
estabelecer a plausibilidade da imputação.
4 - A imputação, da forma como foi feita, representa a
imposição de indevido ônus do processo aos pacientes,
em vista da ausência da descrição de todos os elementos
necessários à responsabilização penal decorrente de
dolosa provocação de poluição de qualquer natureza,
em níveis tais - poluição sonora acima de 70 dB - que
resultem danos à saúde.
5 - Caracterizada está a responsabilização penal objetiva, pela mera existência da empresa e da sua administração, ausente a demonstração da responsabilidade dos
pacientes quanto ao cumprimento das exigências legais
pertinentes, i.e., do liame causal entre a ação dolosa dos
pacientes e a suposta ilicitude penal.
6 - Trata-se, o dispositivo, de norma penal em branco,
que exige complementação por meio de ato regulador
- esse, sim, na forma da lei - que forneça parâmetros e
critérios para a penalização das condutas ali descritas.
7 - Além da patente insuficiência de descrição das
condutas, a denúncia não faz menção a qualquer ato
regulatório extrapenal destinado à concreta tipificação do
ato praticado, o que consubstancia a inépcia da denúncia,
por afronta ao art. 41 do Código de Processo Penal.
8 - Habeas corpus concedido, ex officio, para, reconhecendo a inépcia da denúncia, anular o processo ab initio.

Impetrante: Joaquim Santos Oliveira Neto. Impetrado:
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Pacientes:
Lopes e Dornelas Ltda. - ME; Manoel Lopes Filho. Advogados: Hazenclever Lopes Cançado e outros
Acórdão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as
acima indicadas, acordam os Ministros da Sexta Turma,
por unanimidade, não conhecer do pedido, expedindo,
contudo, ordem de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Ericson
Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Maria
Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Dr.ª Isabella Cançado, pelas partes pacientes, Lopes
e Dornelas Ltda - ME e Manoel Lopes Filho.
Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2015. - Ministro
Rogerio Schietti Cruz - Relator.
Relatório
EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
- Lopes e Dornelas Ltda. - ME e Manoel Lopes Filho,
pacientes neste habeas corpus, estariam sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
que denegou a ordem lá impetrada (HC nº 006723448.2013.8.26.0000), em decisão assim ementada:
Habeas corpus. Art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98. Poluição
sonora. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa.
Não ocorrência. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Desclassificação para art. 42 da Lei de Contravenções
Penais. Inadmissibilidade de análise na estreita via do writ.
Ordem denegada. - Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a falta de justa causa para a ação penal
apenas deverá ser reconhecida quando houver imputação
de fato penalmente atípico, inexistir qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria do delito ou quando houver a
extinção da punibilidade. Porém, o habeas corpus não é a via
adequada para requerer o trancamento da ação penal, por
falta de justa causa, se tal análise demandar valoração do
conjunto probatório ou fático (f. 15).

Extrai-se dos autos que foi ofertada denúncia em
desfavor dos ora pacientes, em razão da suposta prática
do delito descrito no art. 54, caput, da Lei n° 9.605/1998
(poluição sonora).
Perante a Corte de origem, a defesa impetrou
habeas corpus, visando ao trancamento da ação penal,
sob o argumento de inépcia da denúncia, em clara
ofensa ao art. 41 do Código de Processo Penal. A ordem
foi denegada.
Nas razões deste writ, o recorrente sustenta constrangimento ilegal, reiterando os argumentos expostos

na origem, por não descrever a denúncia a conduta dos
acusados, de modo a cercear sua defesa.
Para tanto, alega que o crime disposto no art. 54
da Lei nº 9.605/1998 é de natureza material, vale dizer,
que exige a produção de resultado, o que torna necessária, para seu aperfeiçoamento, a ocorrência de danos
diretos à saúde da população local, evento não comprovado nos autos. Ademais, ausente a especificidade da
poluição sonora, que não caracteriza crime, estampada
está a falta de justa causa, o que justifica o trancamento
da ação penal.
Assim sendo, assevera que
para que seja caracterizado o dano no tocante à poluição
sonora quantificada, necessário é que se fizesse a combinação de dois elementos: o nível de ruído e o tempo de exposição, para se concluir se o ruído, a poluição sonora é danosa
à saúde, ou seja, não basta que seja produzido ruído acima
do que seria recomendável para a audição humana para que
seja considerado danoso, mister se faz avaliar a duração da
exposição para que se possa afirmar que aquele ruído causou
danos e então caracterizar-se o crime, o que não se verifica
presente no mesmo (f. 4).

Assevere, ainda, que a conduta deve ser enquadrada no art. 42 da Lei de Contravenções Penais e, não,
no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, dado que “não
restou demonstrado o perigo de tal comportamento para
a saúde humana, ou seja, não se encontra comprovada a
materialidade do delito” (f. 5).
Requer a concessão da ordem, a fim de que seja
decretado o trancamento da ação penal nº 004386886.2011.8.13.0363, em trâmite na 2ª Vara Criminal da
Comarca de João Pinheiro/MG.
O pedido liminar foi indeferido, nos termos da
decisão de f. 84/85, pelo então relator do feito, Ministro
Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/
RS).
O Ministério Público Federal manifestou-se pela
denegação da ordem (f. 219/223).
Voto
EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
(Relator) - Preliminarmente, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo
o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato
apontado como coator, em prejuízo da liberdade do
paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem
de habeas corpus.
Sob tais premissas, constato a ocorrência de
flagrante ilegalidade que reclama a concessão, ex officio,
da ordem.
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HABEAS CORPUS Nº 240.249 - MG (2012/0081796-7)
- Relator: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Pelos documentos trazidos aos autos, verifico que
o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime
previsto no art. 54, caput, da Lei nº 9.605/1998.
O ponto fulcral deste recurso restringe-se a questionar a idoneidade da denúncia ofertada contra o
paciente pela suposta prática do crime previsto no dispositivo retrocitado.
É certo que o mencionado dispositivo responsabiliza expressamente aquele que der causa a poluição de
qualquer natureza que resulte ou possa resultar em dano
à saúde humana:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana,
ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição
significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

De início, faço lembrar que o trancamento da ação
penal no âmbito de habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a absoluta
ausência de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a existência
de causa extintiva da punibilidade.
Por sua vez, em tema de idoneidade formal da imputação, há de seguir-se o disposto no art. 41 do Código
de Processo Penal, ao delinear que “a denúncia ou queixa
conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.
Assim, é ilegítima a persecução criminal quando,
comparando-se o tipo penal apontado na denúncia com
a conduta atribuída ao denunciado, verifica-se ausente
o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, necessário ao exercício do contraditório e
da ampla defesa.
O Ministério Público estadual assim narrou os fatos
em sua inicial acusatória (f. 19-23):
[...]
Conforme se extrai das peças que acompanham esta exordial, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de
desígnios, plenamente cientes da ilicitude de suas condutas,
no dia 25 de agosto de 2011, por volta das 08h00mim, na
avenida José Rabelo de Souza, nº 1.063, bairro Maria José
de Paula, neste Município, causaram poluição de qualquer
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em
danos à saúde humana.
Os fatos aconteceram da seguinte e pormenorizada forma:
Segundo consta nos autos, o denunciado Manoel Lopes Filho
é o administrador da empresa Lopes e Dornelas Ltda. - ME,
empresa essa que atua no ramo de depósito de materiais
de construção.
Em determinada data, chegou ao conhecimento do Ministério Público que a referida empresa, sob a administração e
comando do denunciado Manoel Lopes Filho, vem causando
inúmeros transtornos aos moradores do local em razão da
constante poluição sonora causada.
Diante disto, uma guarnição da Polícia Militar Ambiental, após
requisição ministerial, compareceu no local acima citado,
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sendo que adentraram no depósito de materiais de construção e constataram, através de aparelhagem específica, que
os denunciados estavam causando poluição sonora entre os
níveis que variaram entre 71.6 a 88.2 dB, acima, portanto, do
limite estabelecido pela legislação pertinente. (70.0 dB).
À vista do exposto, havendo o denunciado cometido a
infração prevista no art. 54, caput, da Lei n° 9.605/98, em
cujas penas se acha incurso, oferece o Ministério Público a
presente peça acusatória, requerendo seja ele citado, processado e condenado. Requer, ainda, a oitiva das testemunhas
abaixo arroladas:
[...] (destaquei).

Inconformada com a acusação, a defesa ingressou
com habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, por meio do qual pleiteou o trancamento da ação penal, por inépcia da inicial, havendo
a ordem, no entanto, sido denegada, pelos seguintes
fundamentos (f. 16/17):
Narra a denúncia que a empresa Lopes de Dornelas Ltda.
ME., administrada pelo paciente, causou poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, acarretando inúmeros transtornos aos moradores do local, em razão de constante
poluição sonora causada.
A polícia militar ambiental, após requisição ministerial,
compareceu ao local e constatou, por meio de aparelhagem
específica, que a empresa estava causando poluição sonora
entre os níveis que variam de 71.6 a 88.2 dB, acima, portanto,
do limite estabelecido pela legislação pertinente (70.0 dB).
Inicialmente, salienta-se que a denúncia proposta pelo Ministério Público preenche os requisitos legais exigidos pelo
art. 41 do CPP, porquanto contém a exposição do fato criminoso, a qualificação do acusado, a classificação do crime,
bem como o enquadramento da conduta praticada pelo
paciente ao tipo penal. Assim, em uma análise sumária, não
se observa ausência de justa causa para o trancamento da
ação penal.
Da análise dos autos, observa-se não ser aceitável a
alegação de que o art. 54, caput, da Lei n° 9.605/98 não
guarda qualquer relação com a poluição sonora decorrente
do uso abusivo de máquinas e caminhões, pois, ao causar
poluição sonora acima dos níveis permitidos, o paciente pode
ocasionar danos à saúde humana, conforme narra o dispositivo legal.
A Ministra Laurita Vaz, ao julgar o Habeas Corpus n° 159329,
apresentou o entendimento de que a poluição sonora não é
expressamente excluída do art. 54 da Lei n° 9.605/98, acrescentando que a Lei n° 6.938/81, ao dispor sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3º, destaca que a
poluição pode ser entendida como qualquer degradação da
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou
indiretamente criem condições adversas às atividades sociais
e econômicas e lancem matérias ou energia em desacordo
com os padrões ambientais estabelecidos.
Ademais, salienta-se que acolher a tese da atipicidade da
conduta desenvolvida pelo paciente vai além dos limites do
presente writ, uma vez que demanda dilação probatória, o
que não é admitido por meio desta via. Da mesma forma,
desclassificar a conduta narrada na denúncia para a descrita
no art. 42, inciso II, da Lei de Contravenções Penais, também
não é possível por meio da via eleita, porquanto demanda,
igualmente, dilação probatória.

No caso em comento, identifico hipótese a ensejar
o pretendido encerramento prematuro da ação penal.
De fato, a conduta atribuída ao paciente, em princípio, se subsume ao tipo penal descrito no art. 54, caput,
da Lei n° 9.605/1998: “Causar poluição de qualquer
natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana [...].”
Todavia, não obstante seja imputada suposta
conduta ilícita aos pacientes - um deles na qualidade de
administrador da empresa Lopes e Dornelas Ltda. ME -,
verifico que o órgão acusador nem sequer indicou um dos
núcleos do tipo penal que houvesse sido praticado pelos
ora pacientes.
Nesse sentido, entendo que não deve o núcleo do
art. 54, caput, da lei em questão - o verbo causar - estar
disposto na denúncia de forma isolada. O nexo causal
deve encontrar-se, minimamente, descrito por meio de
ações ou eventos praticados pelo acusado, a fim de que
se lhe imponha uma sanção de natureza penal. Vale dizer,
o relato do modo como se deu causa ao dano à saúde
humana não pode ser dispensado no bojo da inicial
de acusação.
A peça acusatória apenas descreve a ação da guarnição da Polícia Militar Ambiental, que, após solicitação
do Ministério Público, compareceu ao local onde está
situada a empresa e mediu o nível dos ruídos, por meio
de aparelhagem específica.
Relata, então, “que os denunciados estavam
causando poluição sonora entre os níveis que variaram
entre 71.6 a 88.2 dB, acima, portanto, do limite estabelecido pela legislação pertinente (70.0 dB)” (f. 20).
E, logo em seguida, de forma objetiva, a exordial
acusatória imputa o fato aos acusados, sem descrever,
ao menos minimamente, qual teria sido a conduta
de cada um deles, com o fim de produzir o resultado
descrito no tipo penal, ou seja, não há demonstração do
nexo de causalidade entre a alegada prática criminosa
e a conduta dos pacientes - ainda que, em relação ao
denunciado Manoel Lopes Filho, decorresse da sua qualidade de administrador da empresa. Os fatos não foram
descritos suficientemente para estabelecer a plausibilidade da imputação.
Desse modo, a imputação, da forma como foi feita,
representa a imposição de indevido ônus do processo aos
pacientes, à vista da ausência da descrição de todos os
elementos necessários à responsabilização penal decor-

rente de dolosa provocação de poluição de qualquer
natureza em níveis tais que resultem danos à saúde, in
casu, poluição sonora acima de 70 dB.
No caso vertente, portanto, está caracterizada a
responsabilização penal objetiva, pela mera existência da
empresa e da sua administração, ausente a demonstração
da responsabilidade dos pacientes quanto ao cumprimento das exigências legais pertinentes, i.e., do liame
causal entre a ação dolosa dos pacientes e a suposta ilicitude penal.
Entendo, por isso, ser o dispositivo em comento
norma penal em branco, que exige complementação por
meio de ato regulador - esse, sim, na forma da lei - que
forneça parâmetros e critérios para a penalização das
condutas ali descritas.
Cuida-se, nesse caso, de norma penal em branco
heterogênea, em que o complemento do seu preceito
primário deriva de ato normativo oriundo de fonte legislativa diversa da fonte original de produção do tipo legal
em branco.
No caso dos autos, exige-se a definição oriunda
da Organização Mundial da Saúde acerca do limite de
poluição sonora suportado pelo organismo humano.
Talden Queiroz de Faria, em sua obra Análise jurídica da
poluição sonora (Poluição sonora. Disponível em: http://
www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./
urbano/index.Acesso em: 20 mar.2006.), esclarece que:
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o limite de
suportamento do organismo humano à poluição sonora é de
65 dB (A), mas é a partir de 85 dB (A) que o sistema auditivo
passa a ficar realmente comprometido.
No que diz respeito, especificamente, à capacidade auditiva
do ser humano, a poluição sonora de até 55 dB (A) não causa
problema algum, somente começando os transtornos a partir
de 56 dB (A).
Entre 56 dB (A) e 75 dB (A), não existe, a princípio, nenhum
dano à saúde, o que começa a ocorrer a partir de 76 dB (A)
e, principalmente, a partir de 86 dB (A).
Ao se atingir 100 dB (A), pode ocorrer o trauma auditivo, que
pode acarretar a surdez.
No nível de 120 dB (A), ocorre a lesão do nervo auditivo,
o que provoca, no mínimo, zumbido constante nos ouvidos,
tonturas e aumento do nervosismo.
O ruído de 140 dB (A) pode ocasionar a destruição total do
tímpano, provocando o que se denomina estouro do tímpano.

No âmbito nacional, ainda de acordo com os ensinamentos do mencionado doutrinador (ob. cit., p. 14-15):
A preocupação com a poluição sonora como problema
ambiental é recente, embora tenham existido alguns dispositivos que procuraram disciplinar a questão do ponto de vista
do direito de vizinhança.
É o caso do decreto de 6 de maio de 1824, que vedava
a produção de poluição sonora dentro da cidade, estabelecendo multa de 8 mil réis e pena de dez dias de prisão, ou
de cinquenta açoitadas em se tratando de infrator escravo.
A Portaria nº 92/80 do Ministério do Interior é a primeira das
normas gerais nacionais mais recentes que procuraram disciplinar a questão:
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Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
falta de justa causa para a ação penal apenas deverá ser
reconhecida quando houver imputação de fato penalmente
atípico, inexistir qualquer elemento indiciário demonstrativo
de autoria do delito ou quando houver a extinção da punibilidade, não sendo o writ a via adequada para requerer
o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, se
tal análise demandar valoração do conjunto probatório ou
fático. Veja-se:
[...]
Diante do exposto, denega-se a ordem pleiteada.

I - A emissão de sons e ruídos, em decorrência de quaisquer
atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda, obedecerá, no interesse da saúde, da
segurança e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Portaria.
II - Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao
sossego público para os fins do item anterior, os sons e
ruídos que:
a) atinjam, no ambiente exterior do recinto em que têm
origem, nível de som de mais de 10 (dez) decibéis - dB (A),
acima do ruído de fundo existente no local sem tráfego;
b) independentemente do ruído de fundo, atinjam no
ambiente exterior do recinto em que têm origem, mais de 70
(setenta) decibéis - dB (A), durante o dia e 60 (sessenta) decibéis - dB (A) durante a noite;
c) alcancem, no interior do recinto em que são produzidos,
níveis de som superiores aos considerados aceitáveis pela
Norma NB-95, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ou das que lhe sucederem.
A Resolução nº 001/90 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, que adota padrões de qualidade determinados
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, dispõe nos
seus itens I e II:
I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive
as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde
e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.
II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os
fins do item anterior os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 - Avaliação do
Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Os índices permitidos de poluição sonora são estabelecidos
pela Norma Brasileira Regulamentar nº 10.151, segundo a
zona e horário em questão.
Nas zonas hospitalares, o limite é de 45 (dB) diurno, e de 40
(dB) noturno; nas zonas residenciais urbanas, o limite é de 55
(db) diurno, e 50 (dB) noturno; no centro da cidade, o limite
é de 65 (dB), diurno e 60 (dB) noturno, e nas áreas predominantemente industriais, o limite é de 70 (dB) diurno, e 65
(dB) noturno.
É por não existir uma lei federal específica sobre poluição
sonora que restou, ao Conselho Nacional do Meio Ambiente,
a tarefa de estabelecer padrões mínimos de qualidade
ambiental, que podem ser restringidos pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios.

Cumpre lembrar que a norma penal em branco
caracteriza-se pela incompletude, motivo pelo qual a
carência de complemento deve ser suprida por outra
norma penal ou extrapenal, a fim de que seja viabilizada
a compreensão dos elementos do tipo legal de crime.
Essas considerações se fazem necessárias porque,
além da patente insuficiência de descrição das condutas,
a denúncia não faz menção a nenhum ato regulatório
extrapenal destinado à concreta tipificação do ato praticado, o que consagra a inépcia da denúncia, em evidente
afronta ao art. 54, caput, da Lei n° 9.605/1998.
Sobre o tema, já se manifestou esta Corte Superior,
nos termos dos seguintes precedentes:
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[...] - Hipótese na qual o paciente, processado pela suposta
prática de crime contra o meio ambiente, alega inépcia da
denúncia, por não ter sido individualizada sua conduta, e falta
de justa causa para a ação penal, em virtude da não caracterização do perigo ou dano à saúde humana, requerendo o
trancamento do feito ou, alternativamente, a adequação de
sua conduta ao tipo culposo, com a consequente extinção de
sua punibilidade. - A jurisprudência desta Corte - no sentido
de que, nos crimes societários, em que a autoria nem sempre
se mostra claramente comprovada, a fumaça do bom direito
deve ser abrandada, não se exigindo a descrição pormenorizada da conduta de cada agente -, não denota que o órgão
acusatório possa deixar de estabelecer qualquer vínculo entre
o denunciado e a empreitada criminosa a ele imputada. Entendimento que deve ser estendido ao presente caso, no
qual a denúncia não descreveu qualquer fato apto a demonstrar a ligação do acusado com o fato da música produzida na
empresa de sua propriedade estar fora dos limites legalmente
estabelecidos, podendo ocasionar danos à saúde humana. O simples fato de o réu ser sócio-proprietário da empresa
não autoriza a instauração de processo criminal por crimes
praticados no âmbito da sociedade, se não restar comprovado, ainda que com elementos a serem aprofundados no
decorrer da ação penal, a mínima relação de causa e efeito
entre as imputações e a condição de dirigente da empresa,
sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal objetiva.
- A inexistência absoluta de elementos hábeis a descrever a
relação entre os fatos delituosos e a autoria ofende o princípio
constitucional da ampla defesa, tornando inepta a denúncia.
- Precedentes. - Deve ser declarada a nulidade da denúncia
oferecida contra o paciente, por ser inepta, determinando-se
o trancamento da ação penal, restando prejudicados os
demais argumentos expostos pela impetração. - Ordem
concedida, nos termos do voto do Relator, restando prejudicados os demais argumentos expostos na inicial (HC 48.276/
MT, Relator: Ministro Gilson Dipp, 5ª T., DJ de 29.05.2006
- destaquei).
[...] I. O simples indiciamento em procedimento investigatório não caracteriza constrangimento ilegal reparável
através de habeas corpus. II. Se a determinação do indiciamento dos réus ocorreu após o recebimento da denúncia
referente aos mesmos fatos, resta configurado constrangimento ilegal. III. O Ministério Público ofereceu exordial em
desfavor dos pacientes, pois, na condição de dirigentes de
Igreja, teriam causado poluição sonora em níveis que poderiam causar danos à saúde humana. IV. A jurisprudência desta
Corte - no sentido de que, nos crimes societários, em que
a autoria nem sempre se mostra claramente comprovada, a
fumaça do bom direito deve ser abrandada, não se exigindo
a descrição pormenorizada da conduta de cada agente -, não
denota que o órgão acusatório possa deixar de estabelecer
qualquer vínculo entre o denunciado e a empreitada criminosa a ele imputada. V. Entendimento que deve ser estendido ao presente caso, no qual a denúncia não descreveu
qualquer fato apto a demonstrar a ligação dos acusados
com os fatos. VI. O simples fato de os réus serem líderes da
Igreja não autoriza a instauração de processo criminal por
crimes supostamente praticados no âmbito da entidade, se
não restar comprovado, ainda que com elementos a serem
aprofundados no decorrer da ação penal, a mínima relação
de causa e efeito entre as imputações e a condição de dirigentes, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal
objetiva. VII. A inexistência absoluta de elementos hábeis
a descrever a relação entre os fatos delituosos e a autoria
ofende o princípio constitucional da ampla defesa, tornando

Certidão

inepta a denúncia. Precedentes. VIII. Deve ser declarada a
nulidade da denúncia oferecida contra os pacientes, por ser
inepta, bem como o cancelamento do formal indiciamento
dos acusados. IX. Ordem concedida, nos termos do voto do
Relator (HC 73.747/SP, Relator: Ministro Gilson Dipp, 5ª T.,
DJ de 29.06.2007 - destaquei).

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, não conheceu do
pedido, expedindo, contudo, ordem de ofício, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Ericson Maranho
(Desembargador convocado do TJ/SP), Maria Thereza de
Assis Moura e Sebastião Reis Júnior (Presidente) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2015. - Eliseu
Augusto Nunes de Santana - Secretário.

À vista do exposto, não conheço da impetração,
por entender inadequado o uso do writ como substitutivo
do meio impugnativo próprio. Contudo, ao examinar seu
conteúdo, identifico o apontado constrangimento ilegal,
o que me leva a conceder, ex officio, a ordem postulada,
a fim de declarar a inépcia da denúncia e anular, ab initio,
o Processo nº 0043868-86.2011.8.13.0363, em trâmite
na 2ª Vara Criminal da Comarca de João Pinheiro/MG.
Comunique-se a decisão, com urgência, à autoridade apontada como coatora e ao juízo de primeiro grau.

(Publicado no DJe de 10.03.2015.)
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- As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar
os fundamentos que lastrearam a decisão agravada,
mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do
STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
- A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada
a partir da análise da legislação infraconstitucional, o
que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível,
portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental conhecido e não provido.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO 846.713 - MG - Relatora: MINISTRA
ROSA WEBER
Agravante: Estado de Minas Gerais. Procurador: Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais. Agravados:
Farley Rodrigues dos Santos e outro. Advogados: Juliana
Mara Porfírio Gomes e outro.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Primeira
Turma, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber,
na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Luiz Fux
e Roberto Barroso.
Brasília, 3 de fevereiro de 2015. - Ministra Rosa
Weber - Relatora.
Relatório
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Relatora) Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado
seguimento ao recurso, maneja agravo regimental o
Estado de Minas Gerais.
Insurge-se contra a decisão agravada, ao argumento de que a violação dos preceitos da Constituição
Federal se dá de forma direta. Sustenta inaplicável à
espécie o óbice da Súmula nº 280 desta Suprema Corte.
Reitera a afronta ao art. 40, § 1º, I, da Lei Maior.
Acórdão recorrido publicado em 20.01.2012.
É o relatório.

Voto
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (Relatora)
- Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do
agravo regimental e passo ao exame do mérito.
Nada colhe o agravo.
Transcrevo o teor da decisão que desafiou o agravo:
Vistos etc.
Contra o juízo negativo de admissibilidade dos recursos
extraordinários, exarado pela Presidência do Tribunal a quo,
foram manejados agravos. Nas minutas, sustenta-se que os
recursos extraordinários reúnem todos os requisitos para sua
admissão. Aparelhados os recursos na afronta ao art. 40,
§ 1º, I, da Lei Maior.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à
luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem,
por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância
ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta
ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise
da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna
oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de
viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte,
desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos
termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo
Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a
direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
‘Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo.
Processual civil. Intempestividade. Recurso extraordinário.
Correio eletrônico. Direito previdenciário. Servidor público
estadual. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais.
Súmula 280 do STF. Necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Agravo a
que se nega provimento. I - É intempestivo o recurso extraordinário interposto após o decurso do prazo previsto no
art. 508 do Código de Processo Civil. II - A parte não logrou
infirmar o fundamento da decisão de inadmissibilidade do
recurso extraordinário, que declarou intempestivo o apelo
protocolado por e-mail. III - O exame da alegada ofensa
ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação
dada àquele diploma legal pelo Juízo a quo, o que inviabiliza
o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Precedentes. IV - Inviável em recurso extraordinário o reexame do
conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da
Súmula 279 do STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 784048 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em 22.04.2014, Acórdão Eletrônico
DJe 086, divulg. 07.05.2014, public. 08.05.2014).
‘Segundo agravo regimental no recurso extraordinário.
Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave.
Requisitos para a concessão. Ofensa a direito local. Reexame
de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível em recuso extraordinário a análise da legislação
local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência
das Súmulas nos 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não
provido’ (RE 598766, AgR-segundo, Relator Min. Dias Toffoli,
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Direito previdenciário - Servidor público Aposentadoria por invalidez - Eventual ofensa
reflexa não enseja recurso extraordinário Necessidade de interpretação de legislação
local - Aplicação da Súmula 280/STF - Acórdão
recorrido publicado em 20.01.2012

Primeira Turma, julgado em 24.04.2012, Acórdão Eletrônico
DJe 097, Divulg. 17.05.2012, public. 18.05.2012).
Outrossim, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço,
lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta
aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo
exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula
279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”.
Nesse sentir, não merece processamento o apelo extremo,
consoante também se denota dos fundamentos da decisão
que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida
análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e
literal a preceito da Constituição da República.
Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).

Irrepreensível a decisão agravada.
As razões do agravo regimental não são aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula
280/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais
invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional,
o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário.
Constato, ademais, que o Tribunal de origem, na
hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para
firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais
invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do
quadro fático delineado, procedimento vedado em sede
extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: “Para
simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Agravo regimental conhecido e não provido.
É como voto.
Extrato de ata
Decisão: A Turma negou provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto da Relatora. Unânime.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Luiz Fux
e Roberto Barroso. Presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber. 1ª Turma, 3.2.2015.
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber.
Presentes à Sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio
e Dias Toffoli. Ausentes, justificadamente, os Senhores
Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso.
Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia
Sampaio Marques.
Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da
Primeira Turma.
(Publicado no DJe de 19.02.2015.)
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Penal - Habeas corpus - Condenado por
associação para o tráfico (art. 35 da Lei
11.343/2006) - Todas as circunstâncias
do art. 59 do Código Penal favoráveis Possibilidade de substituição da reprimenda
corporal por sanções restritivas de direitos
1-O Tribunal de Justiça local fixou a pena-base no mínimo
legal, com a negativa de conversão da pena privativa de
liberdade sob o fundamento genérico da gravidade do
delito. Desse modo, e considerando que o exame dos
vetores subjetivos para a substituição da reprimenda são
basicamente os mesmos descritos no art. 59 do Código
Penal, é forçoso concluir que existe descompasso entre o
que foi decidido em termos de pena e os fundamentos
utilizados para negar a benesse.
2-Ordem concedida para substituir a reprimenda corporal
por sanções restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), com a
fixação das condições pelo juízo da execução.
HABEAS CORPUS 124.489 - MG - Relator: MINISTRO
TEORI ZAVASCKI
Paciente: José Francisco Lopes Fernandes - Impetrante:
Defensoria Pública da União - Procurador: Defensor
Público-Geral Federal - Coator: Superior Tribunal
de Justiça.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda
Turma, sob a Presidência do Ministro Teori Zavascki, na
conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade, em conceder a ordem de
Habeas Corpus, para, desde logo, substituir a reprimenda
corporal por sanções restritivas de direitos (CP, art. 44,
§ 2º), cabendo ao juízo da execução fixar as condições
das penas substitutivas, nos termos do voto do Relator.
Falou, pelo paciente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro,
Defensor Público Federal. Ausente, justificadamente, a
Senhora Ministra Cármen Lúcia.
Brasília, 10 de março de 2015. - Ministro Teori
Zavascki - Relator.
Relatório
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (Relator) Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou
provimento ao agravo regimental no AREsp 450.660/
MG, Rel.ª Min. Regina Helena Costa.
Consta dos autos, em síntese, que: (a) o paciente
foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime de

[...] I - O Agravante, nas razões do Agravo Regimental, não
combateu os fundamentos da decisão agravada, o que
impõe a aplicação da Súmula nº 182 do Superior Tribunal
de Justiça, assim enunciada: é inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada . II - Agravo Regimental não conhecido.

Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em
suma, que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por sanções restritivas de direitos, uma vez que o
paciente preenche os requisitos previstos no art. 44 do
Código Penal. Requer, ao final, a concessão da ordem,
para que seja convertida a pena privativa de liberdade
em restritivas de direitos. O pedido de liminar foi indeferido. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República
manifestou-se pela concessão da ordem. É o relatório.
Voto
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (Relator)
- 1. Registre-se, preliminarmente, que, apesar de o
acórdão que julgou o agravo regimental, ora atacado,
ter se restringido a impor a aplicação da Súmula 182/
STJ (= deixar de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada), a decisão agravada abordou a
matéria discutida nesta impetração.
2. A conversão da pena privativa de liberdade por
sanção restritiva de direitos encontra-se condicionada ao
preenchimento dos requisitos objetivos (= pena inferior a
4 anos e o crime tenha sido cometido sem violência ou
grave ameaça) e subjetivos (= prognose da suficiência
da substituição). Sobre a avaliação subjetiva, cabe ao
magistrado, invocando o inciso I do art. 44 do Código
Penal, optar pela conversão, levando em consideração
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e
as circunstâncias indicativas de que essa substituição seja
suficiente. Tais vetores, aliás, são basicamente os mesmos
declinados no art. 59 do Código Penal, que versa sobre
as circunstâncias judiciais.
Pois bem. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena definitiva no mínimo legal, ou seja,
3 anos de reclusão, em regime aberto, considerando

favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal. Veja-se o seguinte excerto:
[...] As penas-base devem ser fixadas no patamar mínimo,
uma vez que a culpabilidade, entendida como o juízo de
reprovabilidade da conduta, não excedeu àquela inerente
ao próprio tipo penal; antecedentes criminais são bons, pois
os réus não possuem condenação transitada em julgado; a
conduta social e a personalidade não devem influir na pena,
pois inexistem elementos nos autos que confirmam qualquer
comportamento desajustado; os motivos, as circunstâncias,
as consequências do crime e o comportamento da vítima são
próprios do tipo. Assim, fixam-se as penas-base no patamar
mínimo, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de
aumento e de diminuição, tornam-se definitivas as reprimendas nesse patamar.

Nessas circunstâncias, a negativa de conversão
da pena privativa de liberdade por sanções alternativas
impõe ao magistrado, quando da dosimetria da pena,
declinar os motivos concretos de sua decisão. E, no caso,
a negativa se deu pela afirmação genérica, tal como a
redação da lei, de que “(a) a aludida substituição não é
medida recomendável; e (b) as circunstâncias do caso em
exame e a gravidade do delito demonstram que o benefício não é suficiente para a prevenção e repressão do
crime”. Ora, nem mesmo a sentença lida em seu conjunto
autoriza tecer considerações desfavoráveis, já que a
instância ordinária reconheceu a favorabilidade de todas
as circunstâncias judiciais, a ausência de agravantes e de
causa de diminuição da pena e, por isso mesmo, a reprimenda final alcançou o mínimo legal.
Assim, e considerando que a avaliação dos vetores
subjetivos para conversão da sanção são basicamente
os mesmos exigidos para a imposição da pena-base, é
forçoso concluir, tal como posto pela Procuradoria-Geral
da República, que existe flagrante descompasso entre o
que foi decidido em termos de pena e os fundamentos
utilizados para negar a benesse ao paciente. Nessa linha
de consideração, há precedentes de ambas as Turmas
desta Corte: RHC 120247, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 11-03-2014; HC 105047,
Relator: Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 22-09-2011;
RHC 114865, Relator: Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de
11-04-2013, esse último assim ementado:
[...] 4. O Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, declarou
a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei n. 11.464/2006,
afastando o óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (HC 97256, Relator: Min.
Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 16-12-2010). Por essa
razão, considerando que os requisitos para a conversão são
os mesmos exigidos para a imposição do regime inicial de
cumprimento, ou seja, a não reincidência e a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, o recorrente faz jus
à benesse.

3. Ante o exposto, concedo a ordem de Habeas
Corpus, para, desde logo, substituir a reprimenda
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associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei
11.343/2006); (b) o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de
apelação da defesa e reduziu a reprimenda para 3 anos
de reclusão, em regime aberto; (c) buscando a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, a defesa interpôs recurso especial, que
não foi admitido na origem; (d) contra a não admissão do
apelo extremo, interpôs agravo para o Superior Tribunal
de Justiça, ocasião em que a Ministra Relatora negou-lhe
seguimento; (e) dessa decisão, interpôs agravo regimental, que foi improvido, em acórdão assim ementado:

corporal por sanções restritivas de direitos (CP, art. 44,
§ 2º), cabendo ao juízo da execução fixar as condições
das penas substitutivas. É o voto.

Ribeiro, Defensor Público Federal. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia. 2ª Turma,
10.03.2015.
Presidência do Senhor Ministro Teori Zavascki.
Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello
e Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, a Senhora
Ministra Cármen Lúcia.
Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo
Gustavo Gonet Branco.
Ravena Siqueira - Secretária.

Extrato de ata
A Turma, por votação unânime, concedeu a ordem
de Habeas Corpus, para, desde logo, substituir a reprimenda corporal por sanções restritivas de direitos (CP,
art. 44, § 2º), cabendo ao juízo da execução fixar as
condições das penas substitutivas, nos termos do voto do
Relator. Falou, pelo paciente, o Dr. Gustavo de Almeida

(Publicado no DJe de 25.03.2015.)
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