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NOTA BIOGRÁFICA*

* Ex-Diretor Geral do TJMG; 1º Coordenador da EJEF e ex-Diretor Adjunto da ENM – Escola Nacional da Magistratura. Membro da 
Academia Mineira de Letras Jurídicas. Editor Adjunto da Del Rey.

Sálvio de Figueiredo Teixeira em três itens

Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza*

Honrado com o convite a mim feito pela Memória 
do Judiciário Mineiro (leia-se Lúcio Urbano e Andréa 
Costa Val), resolvi trazer para as páginas da Jurisprudência 
Mineira, revista onde comecei minha carreira de servidor 
da Justiça, um artigo sobre Sálvio, divido em três itens: a 
sua presença, o seu pensamento e a sua atividade. Assim:

1. A presença de Sálvio

Algumas pessoas privilegiadas, não muitas, não 
eram nem foram. São e serão! Sálvio de Figueiredo 
Teixeira é uma dessas personalidades, sem dúvida.

Vou falar, a pedido dos amigos, de entidades às 
quais ele era ligado e por minha vontade, do grande 
homem que é e sempre será o Sálvio, cujo compromisso 
profissional foi, continua sendo e será, com o Direito e a 
Justiça. Seus textos falam por ele. O verdadeiro mestre se 
perpetua em suas lições.

Magistrado de carreira (e carreira brilhantíssima!), 
Sálvio sempre encarnou aquele Juiz completo e moderno, 
de que a Justiça tanto precisa. Estudioso, trabalhador, 
integrado na sociedade em que viveu e vive, cônscio 
da realidade de seu meio, visão ampla do mundo, 
horizontes abertos, livre da venda que caracterizava 
a Justiça arcaica. Respeitado no Brasil e no exterior, 
nomeadamente em Portugal, na França, na Espanha, na 
Itália e nos componentes do Mercosul.

Sempre próximo e acessível aos seus jurisdicionados, 
nunca foi vulgar ou passível de aproximações 
desrespeitosas e interesseiras. Jamais se encastelou, tendo 
a coragem do diálogo e do debate, própria de quem é 
culto, seguro e firme.

Como diretor-geral que fui do TJMG (Tribunal 
que ele tanto dignificou), como coordenador da Escola 
Judicial “Des. Edésio Fernandes” (que ele muito ajudou 
a criar), como professor da “Milton Campos” (de cuja 
fundação ele participou), como diretor-adjunto da ENM 
– Escola Nacional de Magistratura (que ele dinamizou e 
presidiu), como membro da Academia Mineira de Letras 
Jurídicas (que ele fez renascer e presidiu), tive a felicidade 
e o privilégio de conviver fraternalmente e de trabalhar 
intensamente com ele. E sei bem, como todos sabemos, 

o quanto o Poder Judiciário brasileiro deve a Sálvio! E 
muitos mais precisam saber!

No aprimoramento dos magistrados e dos servidores 
judiciários, na modernização das leis processuais, na 
elaboração da doutrina, na presteza e na segurança 
de seus julgados, Sálvio tornou-se, e é, exemplo a ser 
seguido por juízes, assessores e alunos.

Aqui vale um relato. Sálvio viajava muito a trabalho 
da ENM, e o seu “serviço” no STJ nunca se atrasou. 
Levava sempre consigo, em todas as viagens, uma 
pesada valise repleta de processos, os quais despachava, 
redigindo minutas de relatórios e de votos. Sua jurisdição 
era mundial: em Nova York, em Lisboa, em Tóquio, em 
Zurique, em Paris, em Roma, em Brasília, em Manaus, 
em Salvador, em Montevidéu ou em Rio Branco, no Acre!

Curiosamente e saudavelmente, embora sempre 
tenha sido defensor valente da Magistratura e do 
Judiciário, não criou abismos separatórios e perigosos 
entre as diversas classes jurídicas e, sim, teve, tem e terá 
livre trânsito, gozando mesmo de respeito e amizade 
entre os Advogados, os membros do Ministério Público, 
os servidores da Justiça e nos órgãos do Legislativo e 
do Executivo.

Outra qualidade invejável do Sálvio é o seu espírito 
de equipe, sendo um líder que fez, faz e sempre fará 
“escola”, como poucos hoje o fazem, neste mundo de 
egoísmo e de vaidades vãs. Sempre promoveu todos 
que com ele trabalhavam. São conhecidas as coletâneas 
jurídicas que organizou (e que aí estão impressas), 
incentivando seus colegas e colaboradores a elaborarem 
trabalhos para publicação.

Em nossas viagens nacionais e internacionais, 
fazia conosco, da Diretoria da ENM, frequentes 
reuniões noturnas, após o dia de trabalhos e de visitas, 
e distribuía tarefas, cobrando-nos relatórios, artigos e 
palestras futuras. Delegava a quem sabia e confiava em 
quem delegava.

Seus amigos, inúmeros aqui em Minas Gerais, no 
Brasil e no querido Portugal, lhe são sinceros e realmente 
admiradores, a ponto de, em Belo Horizonte, termos 
criado a “Sociedade dos Amigos do Sálvio” (SAS), que 
tem à frente o leal Arnaldo Oliveira, da Editora Del Rey.

Formado em Direito pela Casa de Afonso Pena, em 
1963, foi advogado em Minas e na Bahia e Promotor 
de Justiça em nosso Estado. Em 1966, encontrando seu 
verdadeiro destino vocacional, entrou para a Magistratura 
mineira, que engradeceu. Depois de passar por várias 
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comarcas, nas quais sempre deixou saudade, chegou ao 
Tribunal de Alçada e, em 1984, aos 45 anos de idade e 
18 de judicatura, coroava sua carreira estadual, sendo 
promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça.

No dia exato do seu 50º aniversário, em 5 de maio 
de 1989, ei-lo acertadamente nomeado Ministro do STJ. 
Deixou as Alterosas e foi brilhar no Planalto.

Ao lado de sua carreira na judicatura, Sálvio foi, 
e continuará a ser, professor brilhante e aclamado. 
Altamente didático e naturalmente simpático, sempre teve 
em torno de si os seus fiéis discípulos na sua UFMG (da 
qual é Doutor em Direito), na “Milton Campos” (também 
sua) e na UnB.

Nascido à sombra de Pedra Azul, de onde decerto 
tirou sua “fortaleza” de caráter, Sálvio veio a ser criado 
nas Salinas de Santo Antônio, que ele tanto adorava 
e que lhe deu Simone, com quem viria a ter Cristina, 
Vinícius e Úrsula. E deles, seus netos queridos, sadiamente 
orgulhosos de seu avô.

Se uma doença inesperada apressou a sua jubilação 
judicante, os seus sonhos, pautados pelo amor ao Direito, 
continuam a ser perseguidos por sua lucidez e por seu 
otimismo. Nós somos seus guardiões e porta-vozes.

(Palavras por mim pronunciadas na Missa de 7º Dia 
por Sálvio, na Igreja de São Mateus, em Belo Horizonte, 
no dia 22 de fevereiro de 2013.)

2. O pensamento de Sálvio

De seu último livro, Compromisso com o Direito e a 
Justiça (Ed. Del Rey, 2008), selecionei alguns pensamentos, 
entre tantos, que mostram o perfil e a personalidade de 
Sálvio. Vejamos:

 A honestidade

“A honestidade, em seus matizes mais diversos, 
é postulado básico do sacerdócio que é a judicatura, 
não apenas porque a imparcialidade constitui um dos 
princípios basilares do due process of law, mas porque a 
probidade profissional deve constituir ‘escudo invulnerável 
às paixões e aos interesses’, mormente os pessoais.” 
(Mensagem aos novos juízes, em 1976.)

 Firmeza e coragem

“Não se deve confundir a firmeza com a vaidade, 
pois é preferível humildemente emendar o erro que o 
manter. E quantas vezes os senhores vão errar! Como 
todos nós temos errado. Mesmo porque, como salientou 
o nosso Presidente Edésio Fernandes, em formoso 
discurso, ‘o mecanismo judicial tem, avisadamente, como 
pressuposto básico, a falibilidade dos juízos humanos’. 
Não se confunda, também, coragem com prepotência, 
levando-se em conta que a serenidade é um dos traços 

predominantes do juiz, a quem não assentam os arroubos 
policialescos.” (Mensagem aos novos juízes, em 1976.)

 O Direito

“O mundo de hoje, complexo e trepidante, está nos 
convocando, a todos nós, juristas da geração que passa, 
como os principais técnicos de uma estrutura social que 
carece de renovação, pois, mais que ‘substitutivo do 
amor’, como ensinava Lydio Bandeira de Mello, em suas 
maravilhosas aulas, mais que uma ‘ordem de paz’, na 
expressão de Von Lizt, o Direito ‘é a arte de conduzir os 
homens’, na síntese perfeita de Georges Ripert.” (Discurso 
de paraninfo na FDUFMG, 1976.)

 O mérito

“O cidadão que se destaca pelo mérito enaltece a 
sua comunidade, envaidece a família, torna orgulhosos 
os seus amigos. Em se tratando de magistrados, homens 
normalmente despojados de vaidades e vocacionados 
ao recato e ao mister de servir, o destaque (do mérito) 
transcende e ganha especial significação.” (Saudação a 
magistrados agraciados pela AMB, 1984.)

 A liberdade

“Um sopro de redemocratização felizmente varre a 
nossa terra, com a participação e a liderança de ilustres 
homens públicos deste Estado, a confirmar a tradição 
segundo a qual, quando há crise de liberdade no país, 
os homens sempre se voltam para estas montanhas, onde 
tem morada o espírito dos Inconfidentes.” (Discurso de 
posse no TJMG, 1984.)

 A Casa de Afonso Pena

“Nestes dias de asfixiante a alentadora expectativa, 
que se seguem há dois decênios de opressão, erros e 
desencantos, quando se retoma em paz o caminho da 
democracia, é particularmente reconfortante para a 
Casa de Afonso Pena ver retornar o Estado de Direito, 
aproximar-se o dia em que a liberdade não será apenas 
um sonho dos que lutam e acreditam no futuro do Brasil e 
neste povo criativo, realizador e despido de ódios. Porque 
mais do que uma Faculdade onde se lida com as leis, 
este é um templo onde se cultuam o Direito e a Justiça, 
os princípios e os valores eternos.” (Discurso de paraninfo 
na FDUFMG, 1985.)

 A Constituição de 1988

“Aí está o texto de 1988, analítico, demagógico, 
incoerente e infeliz em muitos pontos, mas a refletir o 
estágio atual que vivemos neste Brasil de tantas belezas 
e riquezas, via de regra tão mal administrado. É forçoso 
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no dizer de Reale, passado e futuro, outra há, ‘gratidão’, 
que melhor caracteriza a gente luso-brasileira, para quem 
os valores do coração compõem o universo primeiro da 
essencialidade.” (Discurso em Coimbra, 1999.)

 Minas Gerais

“Sou de uma terra onde o povo, além de amar a 
liberdade, cultiva lendas e tradições, frutos do pomar e 
flores no jardim, gosta de serenatas e se emociona com 
gestos de bravura e momentos tangidos pela musicalidade 
dos acordes do coração, sobretudo quando emoldurados 
pelos sentimentos mais nobres da alma humana. Na 
infância, sonha-se ali com o amanhã, como se o tempo 
fosse regulado por aquele antigo relógio francês, que 
anunciava só marcar as horas felizes.” (Discurso de posse 
na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio de Janeiro, 
2000.)

 As escolas judiciais

“É preciso ter juízes à altura dessa nova missão. 
Juízes bem preparados, com reciclagem permanente. 
Juízes bem selecionados, quer pela excelência dos 
conhecimentos, quer, sobretudo, porque escolhidos 
pela vocação, papel reservado às verdadeiras escolas 
judiciais, que hoje, no plano internacional, sinalizam e 
demonstram essa orientação.” (Discurso de posse na 
Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio de Janeiro, 
2000.)

 Interpretação jurídica

“A interpretação, na realidade, não obstante sua 
longevidade como atividade do jurista, passou a ter nova 
dimensão nos últimos tempos. Confinada aos tradicionais 
métodos gramatical (ou filológico), lógico, histórico e 
comparado, aos quais posteriormente veio agregar-se o 
sistemático, a interpretação floresceu extraordinariamente 
no último século, com o surgimento de novos e mais 
valiosos métodos, tais como o teleológico, o valorativo e 
a lógica do razoável, sem esquecermos que a aplicação 
desses métodos ainda se vincula a outras conotações, 
entre as quais a definição do conceito do que seja Direito, 
a envolver, para exemplificar, positivistas e jusnaturalistas.” 
(Trecho do livro A criação e a realização do Direito na 
decisão judicial - Ed. Forense, 2003.)

 Academias jurídicas

“A Academia, em sua concepção moderna, é um 
ponto de encontro em que experiências, descobertas, 
ideias, conceitos, anseios, contestações e reexames são 
trazidos e apresentados para debate, o objetivo sendo, 
em todos os casos, o de fazer avançar o conhecimento. 
A Academia é inimiga da imobilidade, da complacência, 

reconhecer, no entanto, que nenhum texto constitucional 
valorizou tanto a ‘Justiça’, tomada aqui a palavra não no 
seu conceito clássico de ‘vontade constante e perpétua 
de dar a cada um o que é seu’, mas como um conjunto 
de instituições voltadas para a realização da paz social.” 
(Artigo no livro coletivo As garantias do cidadão na Justiça 
- Ed. Saraiva, 1993.)

 A virada do século

“Ao aproximar-se a excitante virada do século, nestes 
tempos de extraordinárias transformações nos campos 
políticos e ideológicos, quando países se agregam em 
comunidades econômicas, nações se libertam e fronteiras 
estão em constante mutação, regimes totalitários e 
carismáticos se esfacelam e uma onda de liberalismo varre 
os horizontes, quando a pobreza cede lugar à miséria, 
a violência invade os lares, a ciência e a tecnologia 
atingem patamares inacreditáveis e os sonhos povoam 
os corações dos que acreditam no amanhã, cabe-nos, 
a todos nós, missão relevante e árdua, mas grandiosa e 
bela.” (Artigo do livro coletivo As garantias do cidadão na 
Justiça - Ed. Saraiva, 1993.)

 O professor

“Para o professor, que tem no magistério um 
fecundo ato de amor, em sua missão de veicular (às novas 
gerações) teorias e ideias, transmitindo lições de ciência 
e de vida, nenhum galardão supera a homenagem 
universitária. Além do estímulo, é o atestado de que o 
seu esforço não tem sido em vão, a certeza de que, no 
mundo superior das ideias, se comunicam as afinidades 
por aspirações comuns, unindo pessoas que vivem os 
mesmos sonhos.” (Discurso de paraninfo na Universidade 
Católica de Goiás, 1997.)

 A súmula vinculante

“Nesse contexto, de tantos sonhos, frustrações e 
expectativas na busca de um ideal, que é a Justiça que 
todos desejamos, embora muito longe de ser a solução 
para tantos males, certamente poderá o instituto da súmula 
vinculante contribuir de forma efetiva para minorar graves 
deficiências e trazer maior segurança, certeza e rapidez, 
cada vez mais estará a exercer decisiva participação 
nos destinos da humanidade.” (Artigo no livro coletivo 
Estudos em homenagem ao Ministro Adhemar Maciel - 
Ed. Saraiva, 2001.)

 A gente luso-brasileira

“Se a palavra ‘saudade’ é das mais belas de 
quantas existem na língua que nos une e que expressa 
nossas emoções, tristezas e alegrias, até porque, ao 
refletir um sentimento presente, misteriosamente engloba, 
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Superior Tribunal de Justiça, cuja Vice-Presidência veio a 
ocupar, e no Tribunal Superior Eleitoral.

- Ainda quanto ao Judiciário, é de se registrar a 
atuação de Sálvio no campo da formação de magistrados. 
Ele foi um dos idealizadores da Escola Judicial do TJMG, 
levando o Des. Edésio Fernandes a fundá-la em sua 
presidência (1977). Teve influência marcante na criação 
e no funcionamento das escolas judiciais em vários 
Estados do Brasil. E como Diretor-Presidente da Escola 
Nacional da Magistratura, órgão da AMB, Sálvio fez 
um trabalho notável, levando, certamente à criação, 
pela EC nº 45/2004, da ENFAM - Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, vinculada 
ao Poder Judiciário.

- Integrou ativamente instituições jurídicas como o 
Instituto dos Advogados de Minas Gerais, a Associação 
dos Magistrados de Minas Gerais, a Associação dos 
Magistrados do Brasil, a Academia Mineira de Letras 
Jurídicas, a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, o 
Instituto Brasileiro de Direito Processual, a International 
Association of Procedural Law, o Instituto Iberoamericano 
de Derecho Procesal, a Association Internacionale 
des Magistrats de la Famille, da Associação de 
Juristas dos Países de Língua Portuguesa e de outras 
importantes entidades.

- Escreveu onze livros jurídicos; foi coautor de mais 
vinte; teve meia centena de artigos publicados em revistas 
jurídicas do Brasil, de Portugal, da Argentina, do Uruguai, 
da Colômbia, de Cabo Verde e dos Estados Unidos. 
Brilhou na cátedra de Processo Civil na UFMG e na UnB.

Parafraseando Camões, “se mais espaço houvera, 
mais eu escrevera...”.

Salve o Sálvio!

Belo Horizonte, 26 de junho de 2013.

do conformismo. É um ambiente em que todos podem e 
mesmo devem oferecer sua contribuição, indo cada um 
além de sua atividade específica.” (Discurso de posse 
na Presidência da Academia Mineira de Letras Jurídicas, 
2004.)

 Profissões jurídicas

“As profissões e, entre elas, as jurídicas, também 
sofrem as consequências das mudanças sociais dos 
tempos atuais, principalmente no campo ético. É um 
fenômeno natural, que deve ser visto e analisado com 
a dimensão do tempo. O Direito, por exemplo, é a arte 
de conduzir os homens na sua época, levando-se em 
conta as suas circunstâncias, ditando-lhes as regras na 
sociedade. O Direito impõe a ordem. É uma ordem de 
paz.” (Entrevista à Revista de Estudos e Informações, do 
TJM.MG, 2006.)

3. A atividade de Sálvio

Sálvio de Figueiredo é sinônimo de superatividade. 
Sempre trabalhou intensamente em suas áreas de 
atuação: a magistratura, o magistério, as letras jurídicas, 
a liderança. Dificílima a tarefa de resumir seu currículo. O 
que vou tentar fazer:

- Bacharelou-se em Direito pela UFMG, a Casa de 
Afonso Pena e, mostrando o seu respeito pela Ciência 
Jurídica, fez questão, já Ministro do STJ, de defender 
sua tese de doutorado na mesma faculdade. O mesmo 
entusiasmo pelo ensino do Direito levou-o a ser um dos 
fundadores da Faculdade de Direito “Milton Campos” e 
a lecionar na UnB.

- Na magistratura, Sálvio brilhou em todas as 
Comarcas por onde passou (Passa Tempo, Sacramento, 
Congonhas do Campo, Betim e Belo Horizonte), deixando 
saudade em todas essas comunidades. O mesmo 
aconteceu na Segunda Instância (Tribunais de Alçada e 
de Justiça), cortes em que seus votos se destacaram como 
parâmetros. De igual forma, em Brasília, pontificou no 

. . .
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a sensibilidade desta Casa, em especial do seu presidente 
à época, o Des. José Arthur de Carvalho Pereira, que, 
percebendo a importância de legar para as futuras gera-
ções registros tão ricos de história por meio da Resolução 
108/88 da Corte Superior, criou a Memória do Judi-
ciário Mineiro.

Reconhecendo a dedicação do Des. Pedro Braga, 
árduo defensor do patrimônio histórico, julgou-se por 
bem nomeá-lo Superintendente da Mejud. Numa justa 
homenagem a esse personagem de capital importância 
na construção da Memória do Judiciário Mineiro, foi 
eleito patrono da Mejud e hoje empresta seu nome ao 
Salão da Memória do Judiciário Mineiro.

O discurso do então Presidente do TJMG, Des. 
José Arthur, na solenidade de instalação da Memória, 
resume os princípios norteadores que guiam, há 25 anos, 
esta Superintendência:

A participação da Justiça das Alterosas na história do País 
deve, assim, ser preservada e valorizada no intuito de propi-
ciar às gerações do presente e do porvir o conhecimento de 
fatos, documentos, biografias, móveis, processos, objetos 
pessoais e adornos marcando o tempo e o trabalho de 
grandes figuras que devotaram suas vidas na sagrada missão 
de distribuir Justiça entre os homens.
O legado histórico que recebemos será cuidadosamente 
catalogado e exposto, observadas as normas próprias, para 
perfeita conservação e facilidade de identificação.
Esperamos que outros documentos e peças relativos a Juízes 
e Comarcas sejam acrescentados a este acervo, tornando a 
presente exposição mais completa, rica e educativa.
Estamos certos de que esta é uma instituição permanente 
porque a história de cada vulto, de cada documento, de cada 
objeto aqui pesquisado e conservado se consubstancia numa 
ressurreição, dado que fazer história é refazer a vida. (Des. 

José Arthur, 1988)2

Nessas sábias linhas, o Des. José Arthur mostra a 
importância do acervo, ao mesmo tempo que traça dire-
trizes para o funcionamento do setor recém-criado, tais 
como a responsabilidade no cuidado com as peças e a 
necessidade de fazer delas fonte de conhecimento. Além 
disso, seu discurso delineia a política de acervo adotada 
desde então pela Mejud, qual seja a recepção de 
documentos e a orientação no tocante a guarda, conser-
vação e divulgação.

A inauguração do espaço dedicado à preservação 
da história da Justiça mineira recebeu grande destaque 
na imprensa, ressaltando-se a importância das atividades 
que, a partir de então, seriam desenvolvidas pela Superin-
tendência e o valor do acervo em construção.3

Memória do Judiciário Mineiro - 25 anos*

“Este ambiente será o testemunho expressivo do que 
fomos e a explicação melhor do hoje somos. 

É o encontro do presente com o passado; o encadea-
mento das gerações numa simbiose de ideias, de 
culturas e de sentimentos.” (Des. José Arthur, 1988)1

Com esta definição e honroso objetivo, há um 
quarto de século nascia a Superintendência da Memória 
do Judiciário Mineiro, criada com a missão de traçar dire-
trizes para a divulgação, preservação e proteção do patri-
mônio histórico pertencente ao TJMG.

Missão essa de grande responsabilidade, visto que 
o Estado de Minas Gerais concentra mais de 70% de 
todo o patrimônio histórico do País, com destaque para 
a documentação cartorária. Nos arquivos dos fóruns 
de todo o estado, encontram-se vestígios e trechos da 
história de Minas e, consequentemente, do País. Essa 
massa documental de importância inquestionável para a 
pesquisa e compreensão da sociedade colonial e imperial 
está sob a responsabilidade da Mejud. 

Tal documentação começou a ser produzida com 
a instalação das primeiras comarcas em 1711, antes 
mesmo da criação da Capitania de Minas Gerais, ocor-
rida em 1720.

São centenas de milhares de metros lineares de 
documentos diversos, processos de natureza variada, 
inventários e todos os tipos de livros cartorários de regis-
tros. Esses manuscritos são rica fonte de pesquisa, regis-
tros de transformações sociais que culminaram nas 
mudanças do Direito e da forma dos julgados. Não se 
trata apenas de registros jurídicos, mas de verdadeiros 
tesouros históricos. 

Tão significativos quanto a massa documental, 
são os inúmeros objetos de uso em audiências e de uso 
pessoal de magistrados, além de uma rica iconografia. 
Há ainda a inigualável beleza arquitetônica dos muitos 
prédios históricos e as obras de arte que os adornam.

Até 1988, esse tesouro ainda não possuía um órgão 
específico que o protegesse. Porém, o ex- Presidente do 
Tribunal de Justiça Des. Pedro Braga preocupava-se, 
sobremaneira, com a preservação histórica desse patri-
mônio. Aliada à preocupação do Des. Pedro Braga, de 
outros magistrados e de outros amantes da cultura, estava 

NOTA HISTÓRICA

* Ensaio elaborado por Andréa Vanessa da Costa Val, Assessora da Memória do Judiciário Mineiro, e Carine Kely Rocha Viana, sob a super-
visão do Desembargador Lúcio Urbano, Superintendente da Memória do Judiciário Mineiro.
1 Discurso do Desembargador José Arthur, Presidente do TJMG, na solenidade de inauguração da Memória do Judiciário Mineiro, em 29 
de novembro de 1988. 
2 Discurso do Desembargador José Arthur, Presidente do TJMG, na solenidade de inauguração da Memória do Judiciário Mineiro, em 29 
de novembro de 1988.
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Des. Lúcio Urbano (2012)
Atual Superintendente da Mejud, natural da cidade 

de Bonfim, ingressou na magistratura mineira em 1977. 
Foi presidente do TJMG, TJD-MG e TRE-MG. Professor e 
membro do IHG-MG, exerceu diversos cargos em comis-
sões. Quando Superintendente da Escola Judicial Desem-
bargador Edésio Fernandes, foi o responsável pela imple-
mentação de diversos programas. Durante sua gestão 
na Presidência do TJMG, foi criado o programa Conhe-
cendo o Judiciário5, que trouxe incontáveis contribuições 
para a desmistificação da relação entre os cidadãos e a 
Justiça. Incentivou a criação de outros canais de aproxi-
mação maior com a sociedade, tais como: Tudo Legal no 
Tribunal, Poder Judiciário em Minas, TJ Responde. Assu-
mindo a Mejud em 2012, sua gestão vem sendo marcada 
pela intensificação da produção científica, pelas parcerias 
com instituições de pesquisa e ensino e pelo acentuado 
enfoque na publicação. Em andamento, a edição do 2º 
Livro de Notas Históricas, além de livros que tiveram, 
como ponto de partida, a pesquisa da documentação do 
acervo. Também será instalada uma biblioteca composta 
por obras escritas por magistrados mineiros, permitindo 
ao público visitante conhecer um pouco mais sobre esses 
homens e mulheres que tanto engrandecem e enaltecem 
a Justiça em Minas.

Institucional
A Superintendência da Memória do Judiciário 

Mineiro é um órgão da estrutura do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais diretamente subordinado à Presidência 
desta Casa. Uma de suas competências é a elaboração e 
a proposição de diretrizes relacionadas ao acervo histó-
rico, conforme estatuído na Resolução 519/2007:

CAPÍTULO VII
MEMÓRIA DO JUDICIÁRIO MINEIRO - MEJUD
MUSEU DO PODER JUDICIÁRIO
Art. 65. A Memória do Judiciário Mineiro, museu do Poder 
Judiciário, subordina-se diretamente à Presidência do Tribunal 
de Justiça e tem como objetivo manter o acervo histórico do 
Tribunal de Justiça atualizado e acessível às diversas áreas do 
Órgão e à sociedade em geral, de modo a contribuir para 
fortalecer e aprimorar a imagem institucional.
Art. 66. São atribuições da MEJUD:
I - propor e viabilizar a implementação de políticas e dire-
trizes relacionadas com a manutenção do acervo histórico do 
Poder Judiciário Mineiro localizado na Secretaria do Tribunal 
e nas comarcas;
II - assegurar o perfeito funcionamento do Museu do 
Poder Judiciário;

Superintendentes
Des. Pedro Braga (1988-1995)
O primeiro Superintendente foi o Des. Antônio Pedro 

Braga. Natural de Visconde do Rio Branco, ingressou 
na magistratura mineira em 1952. Presidiu o TJMG e o 
TRE-MG, foi membro do IHG-MG4, além de ter exercido 
outros cargos na vida pública e na docência. Assumiu a 
Superintendência em novembro de 1988, ficando à sua 
frente até outubro de 1995. Sua gestão foi marcada pela 
consolidação da Mejud como espaço de memória, pela 
divulgação inicial dos trabalhos, o que culminou na cres-
cente doação de peças para o acervo, bem como na 
conscientização da necessidade de preservar nosso rico 
tesouro. 

Des. Walter Veado (1995- 2001)
Assumiu a Superintendência em 17 de outubro 

1995. Natural de Belo Horizonte, ingressou na magistra-
tura mineira em 1949, aposentando-se em 1992. Cate-
drático, membro do IHG-MG, sensível às questões cultu-
rais, foi o responsável por toda a normatização legal que 
rege a Mejud até os dias atuais. Na sua gestão foram 
definidas as formas de transferência de acervo e as polí-
ticas de preservação. Sua persistência foi fundamental 
para a revogação da determinação dos tribunais supe-
riores de que os autos findos com mais de 20 anos de 
trânsito em julgado poderiam ser incinerados, o que traria 
sério risco ao acervo de caráter histórico. 

Des. Hélio Costa (2002-2011)
Em 2001, devido a problemas de saúde que acome-

teram o Des. Walter Veado, o Des. Hélio Costa assumiu 
interinamente o cargo de Superintendente da Mejud, 
sendo empossado de forma definitiva em 2002. Natural 
de Sabará, teve seu ingresso na magistratura mineira no 
ano de 1940. Professor universitário, presidiu o TJMG, 
o TRE-MG e o TJD-MG, além de ocupar outros cargos 
em comissões, com destaque para a elaboração da Lei 
de Organização Judiciária em fins da década de 70. O 
período em que esteve à frente da Mejud foi marcado 
pela expansão das atividades da Superintendência, com 
a organização de eventos interdisciplinares, exposições 
diversas, lançamento do projeto Sempre Memória, esta-
belecimento de novas parcerias para realização e divul-
gação de atividades de pesquisa. O Des. Hélio Costa 
faleceu em dezembro de 2011, ainda no exercício do 
cargo de Superintendente. Contava, à época, 97 anos de 
idade, dos quais, mais de 70 dedicados ao Direito. 

3  Judiciário inaugura Memória. Diário da Tarde, 30 de novembro de 1988. Judiciário inaugura Museu para preservar sua memória. Diário 
de Minas, 30 de novembro de 1988. José Arthur inaugura o salão da “Memória do Judiciário”. Minas Gerais, 30 de novembro de 1988.
Museu guarda relação de bens de Dona Beja. Hoje em Dia, 1º de dezembro de 1988. Tribunal de Justiça de Minas inaugura salão. Estado 
de Minas, 1º de dezembro de 1988. A memória do Judiciário em exposição permanente. Jornal de Minas, 9 de dezembro de 1988.
4 Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais.
5 Projeto criado em 1999 com o objetivo de estabelecer canais efetivos de comunicação entre a sociedade e o Poder Judiciário.
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6  Resolução 519/2007: “Art. 1º Esta Resolução 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.”

desenvolvido pela Mejud resultou em muitas doações de 
peças e documentos, o que exigiu mais espaço. O obje-
tivo era propiciar ao visitante o deleite com uma maior 
diversidade acervística.

A exposição principal passou a ocupar duas salas 
maiores no andar intermediário, e a parte administrativa 
continuou funcionando em sala do andar térreo, onde 
hoje está instalada a Superintendência da Mejud.

Esse período inicial foi marcado pela composição 
do acervo, além de atividades mais internas. Posterior-
mente, buscando atingir um público maior, a Mejud 
começou a desenvolver atividades mais amplas de visi-
tação, divulgação do acervo, concomitantemente à de 
orientação das comarcas do interior e à de realização 
de exposições.

Projeto Sempre Memória
Lançado em 2007, o Projeto Sempre Memória tem 

como objetivo a interação entre o Poder Judiciário e a 
sociedade, por meio de maior proximidade dos cidadãos 
com o acervo da Mejud, que conta a história da Justiça 
em Minas, mostrando-se as transformações do fazer 
jurídico como resultado das mudanças sociais, enten-
dendo-se, assim, que a Justiça é parte constituinte e cons-
tituidora da sociedade, faz parte dela e é por ela modifi-
cada, da mesma forma que a modifica. Como exemplo, 
quando uma nova lei é gerada pelo anseio da sociedade, 
ao se efetivar nas sentenças leva a mudanças de cultura e 
posturas. Daí a importância de se conhecer esse processo, 
eternizado nas peças, processos, imagens, registros de 
transformações que, preservados, nos mostram como 
nosso passado alicerçou nosso presente. 

O Museu da Mejud passa então a ocupar espaços 
fora de suas paredes; vai ao encontro da sociedade, 
não apenas sendo por ela encontrado e explorado, mas 
agora se mostrando a ela. As ações levam o conheci-
mento produzido pelo Museu ao público, tal como uma 
pequena degustação do imenso deleite que pode ser veri-
ficado em uma visita.

Dentro do projeto, são muitas as frentes de trabalho: 
publicações científicas, pesquisas diversas, visitações, 
participação e organização de seminários, parcerias com 
instituições de ensino, cultura e pesquisa, além de exposi-
ções diversificadas.

Faz parte desse projeto o Fato do Mês, exposição 
itinerante em que, mensalmente, uma peça do acervo 
é levada às unidades do TJMG em Belo Horizonte. 
Ela busca interagir com o público frequentador de tais 
espaços, saindo do Museu e indo ao encontro do visi-
tante. Da mesma forma, a Memória na Escola faz movi-
mento semelhante; desloca parte do acervo até escolas, 
propiciando aos estudantes e professores uma expe riência 
de fruição fora das dependências do Museu.

III - atuar na programação da ASCOM destinada a divulgar a 
atuação e a história do Poder Judiciário Mineiro;

IV - exercer outras atividades inerentes à sua área de atuação.6

O Museu da Mejud funciona juntamente com a 
estrutura administrativa e de pesquisa no centenário 
Palácio da Justiça Rodrigues Campos. Pode-se dizer que 
sua sede é, na verdade, a primeira “peça” constitutiva de 
seu acervo, considerando-se a singularidade arquitetô-
nica do edifício, a riqueza de sua decoração, as obras de 
arte que adornam seu interior, bem como sua importância 
patrimonial, reconhecida quando de seu tombamento 
pelo IEPHA-MG com o Decreto nº 18.641, em 10 de 
agosto de 1977, assegurando-lhe proteção e perenidade.

O Palácio da Justiça Rodrigues Campos foi o 
primeiro imóvel projetado com a finalidade de abrigar 
a sede da Justiça de segunda instância em Minas, que 
funcionou inicialmente em Ouro Preto, desde sua insta-
lação em 1874 até agosto de 1897, época da mudança 
da Capital. 

Em virtude da inauguração de Belo Horizonte, a 
Corte mineira passou a funcionar no antigo prédio da 
Secretária da Fazenda (atual Museu das Minas e do 
Metal), mudando-se alguns meses depois para o Ginásio 
Minas Gerais (atual Instituto de Educação de Minas 
Gerais). Em 15 de janeiro de 1912, foi inaugurado o 
Palácio da Justiça, sendo instalada a Justiça de segunda 
instância em sua morada definitiva.

Em 1988, com a inauguração da Memória do Judi-
ciário Mineiro, em solenidade que contou com a presença 
de magistrados, juristas e admiradores da história da 
Justiça mineira, o Palácio deixou de ser apenas a sede 
da Corte de Minas. Passou a ser o ponto de encontro 
entre passado e presente, num verdadeiro intercâmbio de 
gerações, construindo conhecimento através do fazer jurí-
dico eternizado nas paredes, linhas escritas, documentos 
e objetos do Palácio. 

No Salão da Memória do Judiciário, inicialmente, 
poucas peças eram exibidas. Ressalte-se que a política é 
a mesma que vige até hoje, ou seja, manter na exposição 
permanente as peças de maior valor histórico. 

Da sua criação em março até sua instalação em 
novembro do mesmo ano de 1988, a Memória recebeu 
cerca de 200 peças para a composição inicial de seu 
acervo. Na ocasião da cerimônia de inauguração, o 
público foi presenteado com verdadeiras raridades: escar-
radeiras de porcelana; processos antigos, como a Ação 
de Liberdade de Escravos, datada de 1876; e o Inven-
tário de Dona Beja, além de urnas em madeira usadas em 
audiências, entre outros objetos.

Com o passar do tempo, a dedicação do Des. 
Pedro Braga na divulgação da importância do trabalho 
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em 2008, reuniu, nas dependências do TJMG, pesquisa-
dores e profissionais de diversos museus franceses, cana-
denses, americanos e nacionais, numa bem sucedida 
parceria entre MUSAETEC/CEFET-MG/ECI/UFMG7.

Já em 2011, essa mesma parceria realizou, na 
UFMG, o II Seminário Internacional Ciência e Museo-
logia - Universo Imaginário - com a presença de profis-
sionais e pesquisadores de diversas nacionalidades. 
Como forma de estreitar laços institucionais e compar-
tilhar experiências, há, ainda, o Circuito de Seminários 
realizado na EJEF e na Escola de Ciência da Informação 
da UFMG, que ocorre trimestralmente, além das reuniões 
mensais da Rede de Memórias Institucionais, da qual a 
Mejud é membro integrante. Há ainda em fase de imple-
mentação o Escudo Azul Mineiro, que é uma iniciativa 
do CECOR8, da Escola de Belas Artes da UFMG, que, 
seguindo direcionamento do Escudo Azul Francês,9 busca 
dar suporte e treinamento para instituições museais na 
salvaguarda de seu patrimônio. Além da parceria perma-
nente com o Ministério Público de Minas Gerais e o 
Arquivo Público Mineiro, este último possibilitou a digitali-
zação de milhares de fotolitos de imagens de documentos 
que contribuem sobremaneira na pesquisa.

Acervo
O acervo da Mejud é composto exclusivamente por 

peças de doação. A origem é bem variada: órgãos do 
próprio TJMG, comarcas do interior, magistrados e fami-
liares, autoridades em visita, entidades de educação 
e pesquisa.

A política de acervo da Mejud alicerça-se nas 
Resoluções 108/88, 292/93 e 519/2007 (arts. 65 
e 66), no Provimento 117/GACOR/2004, no Aviso 
nº 021/CGJ/2009, bem como na Lei 8.159/1991. Esses 
diplomas legais direcionam todas as ações da Memória. 
Em termos conceituais, os objetivos da criação da Supe-
rintendência permanecem em vigor, quais sejam receber 
peças para preservação e divulgação, pesquisa, inte-
ração entre Judiciário e sociedade por meio do acervo 
histórico, orientação e produção de conhecimento junto 
à comunidade.

Hoje, o acervo conta com grande número de foto-
grafias, pinturas e outras iconografias, obras de arte, 
objetos pessoais e de uso em sessões e audiências, 
indumentárias, processos de causas e datas variadas, 
documentos diversos, mobiliário antigo, peças de ador-
namento, além de seu prédio-sede. Projetos em desenvol-
vimento, como História Oral e documentação dos edifí-
cios de valor histórico onde funcionam ou funcionaram 
fóruns do interior, buscam complementar o acervo atual 
com tipologias de suporte diferenciado.

Na perspectiva de produção e divulgação de conhe-
cimentos, o desenvolvimento do Jogo da Memória, as 
exposições temáticas e o Você Sabia, que também é uma 
exposição, destacam peças e personalidades, mostrando 
sua importância histórica. Ao expor um quadro, vários 
são os significados implícitos. Mais que uma peça de 
decoração, há ali um modo de produção, de olhar sobre 
determinada situação, padrões de época, um conceito 
artístico. Ressalte-se que cada exposição é precedida 
de minuciosa pesquisa, sempre buscando apresentar as 
inúmeras possibilidades de conhecimento geral, além do 
jurídico e do artístico, que se podem extrair de determi-
nada obra do acervo.

A pesquisa realizada na Mejud, contudo, não se 
limita ao seu acervo. Muitas horas e dias são dedicados 
a mergulhos em arquivos, hemeroteca e bibliografia de 
apoio. Os frutos daí advindos são muitos. Desde o início 
de suas atividades, a Superintendência publica, com regu-
laridade, notas históricas e notas biográficas em espaço 
dedicado à Mejud na Revista Jurisprudência Mineira. 
Esses ensaios já culminaram na edição de dois livros que 
reúnem as notas históricas em forma de coletânea.

O Fato do Mês, por seu turno, se transformou em 
uma coletânea de postais com todas as exposições reali-
zadas de 2007 a 2011, onde há imagens do objeto 
acompanhadas de breve resumo do mesmo.

As visitações guiadas, agendadas para pequenos 
grupos, são um passeio histórico por todo o prédio do 
Palácio da Justiça, com descrição da história da cons-
trução, dos órgãos que aqui funcionam, e informações 
sobre a arquitetura do prédio. Há as visitas de estudantes, 
em sua maioria parte integrante do Conhecendo o Judi-
ciário, sob a responsabilidade institucional da Asses-
soria de Comunicação do TJMG. Os espaços do cente-
nário Palácio recebem também autoridades em visita à 
Corte mineira, como chefes de estado, ministros, polí-
ticos, membros de outros tribunais, entre outros. Trata-se, 
portanto, de um Museu vivo, visto que, simultaneamente 
à preservação histórica, ocorrem sessões, num encontro 
entre passado e presente.

Comarcas do interior são orientadas sobre a manu-
tenção e conservação de seus acervos, bem como sobre a 
gestão de convênios e parcerias firmados pela Presidência 
deste Tribunal, com o objetivo de preservar preciosos 
documentos que se encontram sob sua guarda.

As muitas parceiras da Mejud se traduzem na 
realização de encontros de debates acerca de museu, 
educação patrimonial, conservação, manutenção e 
gestão de acervos. Como exemplo, pode ser citado o I 
Fórum Franco-Brasileiro de Museus e Museologia, que, 

7   O MUSAETEC é um grupo de pesquisa e estudos em Museologia - Arte e estética na Tecnologia, na Educação e na Ciência. ECI- Escola 
de Ciência da Informação da UFMG.
8 CECOR - Centro de Conservação de Bens Móveis da Escola de Belas Artes da UFMG.
9 Sobre o trabalho do Escudo Azul ver:http://www.escudoazul.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=3
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inauguração da Memória do Judiciário Mineiro, em 29 
de novembro de 1988. In Jornal Minas Gerais de 30 de 
novembro de 1988.

Notícias em jornais mineiros:
A memória do Judiciário em exposição permanente. In 
Jornal de Minas, 9 de dezembro de 1988.
José Arthur inaugura o salão da “Memória do Judiciário”. 
In Jornal Minas Gerais, 30 de novembro de 1988.
Judiciário inaugura Memória. In Jornal Diário da Tarde, 
30 de novembro de 1988.
Judiciário inaugura Museu para preservar sua memória. 
In Jornal Diário de Minas, 30 de novembro de 1988.
Museu guarda relação de bens de Dona Beja. In Jornal 
Hoje em Dia, 1º de dezembro de 1988.
Tribunal de Justiça de Minas inaugura salão. In Jornal Es-
tado de Minas, 1º de dezembro de 1988.

Sites de consulta:
www.planalto.gov.br/ccivil
www.tjmg.jus.br
www.tjmg.jus.br/memoria/

Nas comemorações dos 25 anos da instalação 
da Memória do Judiciário Mineiro, neste ano de 2013, 
percebe-se que a visão de fundadores sobre a missão e 
os objetivos a serem cumpridos por este órgão, embora 
passado este quarto de século, continuam absurda-
mente atuais:

A Memória do Judiciário Mineiro, hoje festejada formal e 
oficialmente, está refletindo um fraterno encontro entre o 
passado, que conta sua história, e a própria história, que está 
pronta e apta a ser futuro.
Devemos considerar, por derradeiro, com acentuado fervor, 
que a criação da Memória do Judiciário Mineiro traduz fato 
importante e significativo, qual seja o de preservar a história 
e a tradição do Poder Judiciário do Estado, que nos cumpre 
resguardar, amar e reverenciar.

E esta é a nossa maior missão: reverenciar a 
história, transformando-a em conhecimento a ser parti-
lhado e divulgado.

Referências

PEREIRA, José Arthur de Carvalho. Discurso do Desem-
bargador José Arthur de Carvalho Pereira, Presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na solenidade de 

. . .
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*  Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, membro da Comissão de juristas responsável pela elabo-
ração do Novo CPC e autor de diversos livros jurídicos, entre eles o Curso didático de direito processual civil. 

DOUTRINA

Admissibilidade do recurso extraordinário lato 
sensu como pressuposto para a aplicação do 

julgado paradigma

Elpídio Donizetti*  

A última onda reformadora do processo civil 
acrescentou os arts. 543-B e 543-C ao CPC, disciplinando 
o processamento dos recursos extraordinários e especiais 
repetitivos e a consequência do julgamento dos casos 
representativos da controvérsia aos processos que tratam 
de idêntica questão de direito. 

A iniciativa, a par de louvável motivação identificada 
com os princípios da celeridade processual e da segurança 
jurídica, não pode ser colocada em prática de maneira 
apressada, sob pena de se dar razão àqueles que apontam 
na tendência atual uma preocupação desmesurada com 
a rapidez, descurando da efetiva prestação jurisdicional, 
inclusive da almejada segurança jurídica. .

O julgado paradigma, emitido pelo STJ ou pelo 
STF em casos representativos de controvérsia, embora 
não ostente a eficácia própria da Súmula Vinculante, 
foi acolhido no nosso ordenamento como referência 
interpretativa, exortando os julgadores rumo à unificação 
do entendimento jurisprudencial. Esta é a ratio dos arts. 
557, § 1º-A, 543-B e 543-C do CPC, que ensejam o 
retorno dos autos aos relatores nos Tribunais estaduais 
e regionais.

Não se pode olvidar, porém, que o procedimento 
de retratação somente terá lugar se admissível o recurso 
que o desencadeou, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Após o regime instituído pelas recentes reformas, 
aparentemente o Código passou a prever dois momentos 
para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso 
Especial pelo Tribunal de origem.

Por um lado, estabelece o art. 542, § 1º, do CPC 
que, recebida a petição do recurso pela secretaria do 
Tribunal, será intimado o recorrido, abrindo-se-lhe vista 
para apresentar contrarrazões. Findo esse prazo, “serão 
os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no 
prazo de 15 (quinze) dias, em decisão fundamentada”. 

Contudo, nos termos do § 8º do art. 543-C 
do mesmo diploma legal, após realizado o juízo de 
retratação do acórdão recorrido, se “mantida a decisão 
divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame de 
admissibilidade do recurso especial”.

Os regimentos internos de alguns tribunais, como 
é o caso do de Minas Gerais, seguindo a trilha do CPC, 
previram que, se a tese adotada pelo STJ ou pelo STF no 
julgamento do recurso paradigma divergir do que restou 
decidido em algum dos autos sobrestados ou suspensos, 
estes serão remetidos ao órgão julgador (Câmara ou 
outro órgão do Tribunal), para que possa exercer o juízo 
de retratação (art. 516, III, do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais). 

Esse procedimento - de remeter os autos ao órgão 
julgador, para a retratação, antes do exercício do juízo 
de admissibilidade do REsp ou do RE -,   embora previsto 
na Lei (CPC),  atenta contra a garantia da coisa julgada. 
O que se percebe na prática forense é que o órgão 
incumbido da admissibilidade dos recursos especiais (a 
presidência ou vice-presidencia, conforme dispuser os 
respectivos regimentos internos), comprometido com o 
salutar objetivo da celeridade, antes mesmo do juízo de 
admissibilidade, remete os autos do processo sobrestado 
aos relatores assim que constatada a subsunção da lide 
ao julgado paradigma.

Com a devida vênia, parece-me lógico que 
os dispositivos que estabelecem o procedimento de 
reexame previsto na legislação devem ser lidos em 
conformidade com o art. 5º, inciso XXXVI, da CF, segundo 
o qual, ainda que imbuído do melhor dos propósitos, lei 
alguma poderá desprezar a garantia da coisa julgada. 
Por óbvio, a remessa do processo ao órgão julgador, 
para retratação, deve pressupor a admissibilidade do 
recurso que o ensejou. A seguir a lei ao pé da letra - 
como lamentavelmente se tem feito -, pode ocorrer de 
retratar-se algo que irretratável se afigura. Pense-se num 
recurso especial (lato sensu) interposto fora do prazo e 
que tenha ficado suspenso em razão da multiplicidade de 
recursos com idêntico fundamento. Decidindo o STJ ou 
o STF em sentido divergente ao que restou decidido no 
acórdão do Tribunal de 2º grau, os autos são remetidos 
(pelo presidente ou vice-presidente deste Tribunal) ao 
órgão julgador, para a retratação, isto é, para adequação 
do julgado ao que foi decidido no recurso representativo 
da controvérsia (caso piloto) pelo Tribunal Superior. 
Acatada a determinação da legislação infraconstitucional 
na sua estreiteza, estará o órgão julgador desrespeitando 
a Lei Maior, ou seja, a Constituição Federal.  Em outras 
palavras, estaria o órgão julgador rescindindo, fora das 
hipóteses da ação rescisória, um julgamento que já 
transitou em julgado.   

O exercício do juízo de admissibilidade somente 
depois que o órgão julgador exerceu o juízo de retratação 
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Como errar é humano, pode ser que haja equívoco 
na admissibilidade do recurso. Nesse caso, se, num exame 
perfunctório, os julgadores do recurso no qual deveria 
ocorrer a retratação, mormente o relator, puder observar 
a patente inadmissibilidade da irresignação extraordinária 
(ainda num sentido lato), não se deve proceder ao 
reexame do acórdão recorrido, mas remeter os autos ao 
órgão competente, para análise da admissibilidade do 
recurso, de forma a evitar procedimento que, além de 
inútil, violaria a coisa julgada. 

Fora disso, é a afronta à garantia da coisa julgada, 
é a ineficácia do segundo julgamento (refiro-me à 
retratação), a morosidade elevada ao quadrado.   

decorre, com a devida vênia, de uma visão reducionista 
do ordenamento jurídico. Essa antijurídica praxe, 
paradoxalmente, atenta contra a economia e celeridade 
processuais, valores que o instituto do julgamento dos 
recursos repetitivos visou potencializar, uma vez que, 
reformada decisão já trânsita em julgado, implica, no 
mínimo, o julgamento de outro recurso - quiçá embargos 
declaratórios - para anular o que incorretamente se 
reformou (retratação é o termo utilizado pelo CPC). 

Em sendo a competência para a análise dos recursos 
excepcionais titulada pelo Presidente ou Vice-Presidente 
do Tribunal recorrido (art. 541 do CPC), cabe a tais 
autoridades, antes de encaminhar o processo para a 
“retratação”, verificar a admissibilidade recursal.

. . .
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fática atual, com a chegada de novas empresas autori-
zatárias de serviços telefônicos, está gradualmente extin-
guindo essa possibilidade de contratação direta, obri-
gando a Administração Pública a licitar os serviços de 
telefonia para uso próprio.

Por fim, vamos relacionar a licitação para contra-
tação dos serviços de telefonia com princípios que regem 
a Administração Pública, em especial a economicidade e 
a eficiência.

O presente trabalho surgiu da observação de que 
vários órgãos públicos não atentaram para a mudança 
fática do mercado de telefonia que alterou a sistemática 
da licitação desses serviços. Esperamos que este texto 
sirva de subsídio e alerta para a observância da obriga-
toriedade do certame, tendo em vista as vantagens que 
pode ocasionar.

2 Breve história do sistema de telefonia brasileiro

Sistema é um conjunto de elementos interco-
nectados de modo a formar um todo organizado. Os 
elementos ou componentes do sistema agem de forma 
coordenada entre si, podendo formar até mesmo subsis-
temas, de modo que, quanto maior o grau de integração 
e perfeição no funcionamento, maior será sua sinergia.

Um sistema de telefonia é composto pelo conjunto 
de terminais telefônicos instalados nos locais de destino, 
além dos cabos que os interligam, das centrais telefô-
nicas que os conectam, dos prédios onde estão situados 
e dos equipamentos que constituem sua infraestrutura. 
Atualmente, também integram um sistema de telefonia as 
antenas e satélites para transmissão de dados e voz, que 
operam com ondas de rádio e microondas.

Os sistemas de telefonia fixa estão cada vez mais 
complexos. Quando da invenção do telefone, as liga-
ções eram feitas por meio de cabo que ligava o telefone 
de origem e o de destino, ponto a ponto. Com a multi-
plicação do número de terminais, esta prática tornou-se 
inviável, exigindo a adoção de uma central telefônica 
que recebia todas as ligações e conectava os dois termi-
nais. Esta operação era, inicialmente, realizada de forma 
manual, pelas telefonistas e posteriormente se tornou 
automática. As centrais telefônicas, por sua vez, são inter-
ligadas a centrais ainda maiores, por meio de troncos 
terrestres e submarinos de longa distância.

Os sistemas de telefonia móvel, mais recentes, já 
surgiram com a utilização de central telefônica automática 
digital, mas com a utilização de antenas, em vez de cabos, 
e de satélites, em vez dos troncos de longa distância.

2.1 A implantação das telecomunicações no Brasil

Licitação dos serviços de telefonia pela 
Administração Pública: evolução da dispensa e da 

inexigibilidade para a obrigatoriedade

Elmo Lamoia de Moraes*

Sumário: 1 Introdução. 2 Breve história do sistema de 
telefonia brasileiro. 2.1 A implantação das telecomunica-
ções no Brasil. 2.2 O sistema de telefonia no Brasil e a 
Lei n° 4.117/62 - Lei Geral das Telecomunicações. 2.3 
O sistema de telefonia no Brasil após a Emenda Consti-
tucional n° 8/95 e a Lei n° 9.472/97. 2.4 O novo Plano 
Geral de Outorgas. 3 A obrigatoriedade de licitação na 
contratação dos serviços de telefonia pela Administração 
Pública. 3.1 A obrigatoriedade de licitação no direito posi-
tivo. 3.2 A licitação dos serviços de telefonia pela Admi-
nistração Pública e o contexto histórico do sistema de tele-
fonia do Brasil. 4 Considerações finais. 5 Referências.

1 Introdução

Os meios de telecomunicação, em especial os 
serviços telefônicos, constituem um dos pilares de funcio-
namento da economia e da sociedade modernas.

Introduzido no Brasil logo após sua invenção, o 
sistema de telefonia teve significativo avanço em seus 
primeiros anos de vida, com posterior período de estag-
nação e sucateamento por várias décadas, tendo sido 
reavivado no período pós-1964, dada sua importância 
estratégica para a economia nacional.

Expandido e consolidado sob a égide de empresas 
monopolistas estatais, o sistema de telefonia brasileiro foi 
finalmente privatizado em 1998 e atualmente é conside-
rado um dos mais modernos, dinâmicos e competitivos 
do mundo, nele atuando diversas prestadoras de serviços.

Em meio a tantas transformações, o tema, objeto 
de estudo deste artigo, é de grande interesse do Direito 
Administrativo e diz respeito à obrigatoriedade de licitação 
dos serviços de telefonia pela Administração Pública para 
uso próprio.

Ao longo do texto, vamos demonstrar como uma 
série de mudanças legislativas e fáticas alterou a maneira 
pela qual a Administração Pública deve contratar os 
serviços de telefonia, para uso próprio, partindo do 
período anterior ao Decreto-lei nº 200/67, passando 
pelas diversas hipóteses de dispensa previstas neste 
diploma legal e também no já revogado Decreto-lei n° 
2.300/86, bem como na Lei nº 8.666/93.

Além disso, será demonstrado como durante longo 
período houve inexigibilidade de licitação por inviabi-
lidade de competição e como a mudança na situação 

*  Assessor de Juiz na 24ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG. Oficial de Apoio Judicial da Justiça de Primeira Instância do Estado 
de Minas Gerais. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Direito Civil pela FIJ.
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Na década de 1930, a Companhia Telefônica Brasi-
leira atendia razoavelmente à demanda, com 100.000 
telefones instalados somente na cidade do Rio de Janeiro. 
Entretanto, com a superveniência da Segunda Guerra 
Mundial, a importação de peças para manutenção do 
sistema de telefonia tornou-se mais difícil e o estoque de 
reposição ficou escasso. Como consequência, a quali-
dade dos serviços de telefonia piorou sensivelmente. Mas 
as tarifas cobradas dos usuários permaneceram extre-
mamente altas, em especial pelas ligações interurbanas 
e internacionais.

A Constituição da República de 1946 estabeleceu a 
competência plural para exploração dos serviços de tele-
fonia fixa. Cabia aos Municípios a exploração da tele-
fonia local; aos Estados, a telefonia interurbana esta-
dual; e à União, as ligações interestaduais e interna-
cionais. Desse modo, o sistema nacional de telefonia 
na década de 1960 era oferecido por mais de 1.200 
empresas de médio e pequeno porte, concentradas na 
região centro-leste, cada uma explorando sua área, com 
tecnologia própria, muitas vezes incompatíveis entre si, e 
cada qual cobrando as tarifas próprias dos usuários.

Foi nesse contexto que foi sancionada a Lei nº 4.117, 
de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasi-
leiro de Telecomunicações (CBT).

2.2 O sistema de telefonia no Brasil e a Lei n° 4.117/62 
- Lei Geral das Telecomunicações

O Código Brasileiro de Telecomunicações inovou 
ao instituir uma política nacional de diretrizes para unifi-
cação das telecomunicações, que ficou a cargo do Contel 
- Conselho Nacional de Telecomunicações, subordinado 
diretamente à Presidência da República.

Cabia ao Contel e ao Dentel - Departamento 
Nacional de Telecomunicações - elaborar o Plano 
Nacional de Telecomunicações, que fixaria normas sobre 
a matéria e estabeleceria tarifas uniformes em todo o 
território nacional, regulamentando o art. 151 da Cons-
tituição de 1946.

Além disso, o art. 10 do Código Brasileiro de Tele-
comunicações atribuiu somente à União a competência 
para explorar os serviços, verbis:

Art. 10. Compete privativamente à União:
I - manter e explorar diretamente:
a) os serviços dos troncos que integram o Sistema Nacional 
de Telecomunicações, inclusive suas conexões internacionais;
b) os serviços públicos de telégrafos, de telefones interesta-
duais e de radiocomunicações, ressalvadas as exceções cons-
tantes desta lei, inclusive quanto aos de radiodifusão e ao 
serviço internacional.

A exploração das competências previstas no art. 10 
do CBT ficou a cargo de empresa pública cuja autori-
zação para criação foi dada pelo art. 42 do mesmo 
diploma legal, que teve como denominação Embratel 

As telecomunicações foram implantadas no Brasil 
com a inauguração, em 11 de maio de 1857, por 
D. Pedro II, da primeira linha de telégrafo ligando as 
cidades do Rio de Janeiro e de Petrópolis.

Nos vinte anos seguintes, empresas norte-ameri-
canas foram autorizadas pelo Império a construir linhas 
telegráficas submarinas, ligando a então capital, Rio de 
Janeiro, ao norte e ao sul do país. Desde então, o telégrafo 
expandiu-se rapidamente e em 1886 já havia chegado às 
atuais cidades de Porto Alegre, Recife, São Luís e Belém. 
Na mesma época, decreto imperial autorizou o Barão de 
Mauá a explorar o cabo telegráfico submarino que ligava 
o Império do Brasil ao Reino de Portugal.

Neste ínterim, Graham Bell inventava, nos Estados 
Unidos, o telefone. Pioneiro e sempre interessado em 
novas tecnologias, o Imperador D. Pedro II mantinha 
correspondência com o inventor, de modo que, em 
janeiro de 1877, o Palácio de São Cristóvão, no Rio 
de Janeiro, dispunha do primeiro telefone instalado no 
Brasil. A exploração do serviço telefônico nacional e inter-
nacional fora autorizada à Western and Brazillian Tele-
graph Company, por meio do Decreto nº 5.498, de 10 
de agosto de 1873.

Posteriormente, em 1879, o Decreto nº 7.539 
concedia à companhia Bell Telephone o direito de explo-
ração dos serviços de telefonia por meio de cabo, que 
interligava as cidades do Rio de Janeiro e de Petrópolis. 
Dois anos depois, pelo Decreto nº 8.065 de 1881, foi 
criada a primeira empresa de telefonia brasileira, a Tele-
phone Company of Brazil, para explorar os serviços de 
telefonia entre o Rio de Janeiro e Niterói, por meio de 
cabo submarino.

Em apenas 17 anos, o número de assinantes do 
serviço telefônico no Brasil saltou de 3 para mais de 
5.000. Entretanto, a quantidade de assinantes foi consi-
derada pelos norte-americanos insuficiente para a manu-
tenção da exploração econômica do serviço. Afinal, 
nos Estados Unidos, na mesma época, já havia mais de 
150.000 assinantes. Assim, devolveram a exploração do 
serviço telefônico ao Governo, que, em 1889, o repassou 
à Brasilianische Elektricitäts Gesellschaft, empresa alemã 
que o exploraria por 30 anos.

Nos anos que se seguiram, a empresa germânica 
foi sucessivamente comprada e revendida a várias outras, 
de capital norte-americano e canadense. Expandiu-se 
até a cidade de São Paulo, incorporando a empresa 
local, e, em 1916, passou a se chamar Rio de Janeiro 
and São Paulo Telephone Company. Após, incorporou as 
empresas que operavam no Distrito Federal e a Compa-
nhia Telefônica Bragantina, que servia a vários Municípios 
dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 
tornando-se a Brazilian Telephone Company, precursora 
da CTB - Companhia Telefônica Brasileira.
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Sob a égide do sistema Telebrás, a população 
viu crescer, a olhos vistos, a qualidade e a quantidade 
de serviços oferecidos. Segundo dados fornecidos pelo 
Ministério das Comunicações, de 1974 a dezembro de 
1977

dos 2,5 milhões de telefones em serviço, inicialmente, 
atingiu-se 4,5 milhões. O número de telefones públicos era 
de apenas 13.000 em serviço, e, ao final de 1977, ultra-
passou os 31.000 em funcionamento, correspondendo a um 
crescimento superior ao dobro. Em 1974, o Brasil dispunha 
de 39.000 canais de voz instalados, esse número, ao final de 
1977, chegou a cerca de 115.000, que corresponde a um 
crescimento de quase três vezes. O sistema DDD - Discagem 
Direta a Distância, que dispensa o auxílio da telefonia em 
1974, atendia a 156 localidades e, no final de 1977, esse 
número cresceu para 533 cidades. Quanto aos troncos-trân-
sito interurbanos, ou seja, a possibilidade de execução do 
DDD, estes totalizavam 51.000 em 1974, atingindo 216.000 
ao final de 1977, apresentando, portanto, um crescimento de 
4 vezes mais ao valor inicial.

Produtos antes somente presentes em países mais 
avançados, como a Discagem Direta Internacional (DDI) e 
o telefone instalado em automóveis passaram a ser dispo-
nibilizados também no Brasil. Entretanto, a custo alto, o 
governo praticamente não investiu dinheiro próprio no 
setor. Todas as modernizações e expansões foram reali-
zadas com recursos provenientes exclusivamente das altas 
tarifas de sobretaxas cobradas dos usuários, por meio do 
Fundo Nacional de Telecomunicações.

2.3 O sistema de telefonia no Brasil após a Emenda 
Constitucional n° 8/95 e a Lei n° 9.472/97

Com o relativo sucesso da política implementada 
na década anterior, o Constituinte de 1988 resolveu 
mantê-la. Assim, a Constituição Federal de 1988 trouxe a 
seguinte redação sobre o tema:

Art. 21. Compete à União:
[...]
XI - explorar, diretamente ou mediante concessão a empresas 
sob controle acionário estatal, os serviços telefônicos, tele-
gráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos 
de telecomunicações, assegurada a prestação de serviços de 
informações por entidades de direito privado através da rede 
pública de telecomunicações explorada pela União.

Consolidou-se o modelo de holding estatal, 
composto por uma empresa para conexões nacio-
nais e vinte e cinco empresas de base territorial esta-
dual. Vedou-se, por completo, a exploração de serviços 
públicos de telecomunicações por empresas privadas.

Cabe conceituar, aqui, que essa classificação é 
feita pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, em seu 
art. 6º. Segundo o dispositivo, serviço público é aquele 

- Empresa Brasileira de Telecomunicações, criada em 
setembro de 1965.

Na mesma lei foi criado o Fundo Nacional de Tele-
comunicações - FNT, que visava captar recursos para 
expansão e modernização do setor, por meio de sobre-
taxa de 30% nas tarifas cobradas dos usuários.

O resultado das mudanças foi uma crescente 
atuação da Embratel no território nacional, por meio da 
incorporação dos serviços então explorados mediante 
concessão ou autorização, bem como pela desapro-
priação dos serviços existentes, mediante autorização do 
art. 42 do CBT.

Contudo, apesar das inovações, o sistema conti-
nuava a ser um dos mais atrasados e precários do 
mundo. A linha telefônica tornou-se uma mercadoria de 
alto preço no país. Marcelo Monte de Oliveira, citado 
por Silveira (2002, p. 118), informa que a expansão das 
linhas telefônicas, financiada pela venda de ações da 
companhia exploradora, não acompanhava a demanda, 
de forma que havia listas de espera organizadas pelas 
companhias para se conseguir um terminal.

Disso decorreu a existência de um mercado para-
lelo, no qual as pessoas entravam na fila por uma linha 
telefônica somente para vendê-la a terceiros assim que 
a conseguisse. Além do lucro da venda do acesso, 
obtinha-se praticamente o mesmo valor com a venda das 
ações das companhias, que acompanhavam a linha. Tal 
distorção, segundo o autor,

gerou um segmento de empresas que trabalhavam com 
compra e venda de acessos e proporcionou uma fonte de 
renda para as pessoas físicas que utilizavam do telefone como 
forma de investimento. Infelizmente, grande parte da popu-
lação que não podia comprar o telefone no mercado para-
lelo ficava cerceada do direito ao serviço.

Em 20 de fevereiro de 1967, pelo Decreto-lei 
nº 200, foi criado o Ministério das Comunicações. Com 
isso, antes relegado a segundo plano, o setor passou a 
receber maiores investimentos do governo federal, que o 
considerava estratégico.

Grande passo foi dado pela criação da Telebrás 
pela Lei nº 5.792, de 11 de julho de 1972, holding1 que 
compreendia todo o sistema de telefonia nacional. Cada 
Estado e Território passaram a dispor de única “Tele”, 
que representava o sistema em âmbito local, sendo que 
à Embratel coube a exploração dos serviços de longa 
distância nacional e internacional, telex, dados, áudio e 
serviços marítimos.

1  Holding é conceituado na economia como empresa de administração que coordena diversas outras empresas do grupo, por deter parte 
do capital social destas. Tem previsão legal na Lei nº 6.404/76, art. 2º, § 3º.
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O dispositivo constitucional, entretanto, é de eficácia 
limitada, consoante a classificação concebida por José 
Afonso da Silva. Só tem aplicabilidade total após a exis-
tência de norma ulterior, à qual remete que disporá sobre 
sua aplicabilidade. Além disso, não se limitou o legis-
lador a relegar tão importante tarefa a qualquer lei. Deli-
mitou, também, qual seria o conteúdo da nova lei regu-
lamentadora, ao dizer que disporá sobre a organização 
dos serviços, criará um órgão regulamentador do setor e 
determinará seus aspectos institucionais.

O primeiro setor a receber regulamentação foi o 
da telefonia móvel, com a promulgação da chamada 
Lei Mínima, Lei nº 9.295, de 19 de julho de 1996, que 
permitiu a licitação de concessões de telefonia celular das 
bandas B, C, D e E, sendo que a banda A era a explo-
rada pelas empresas do sistema Telebrás. Em 16 de julho 
de 1997, foi promulgada a Lei nº 9.472, a Lei Geral de 
Telecomunicações, que, finalmente, atendeu a todos os 
requisitos previstos no art. 21, XI, da Constituição Federal.

A Lei nº 9.472 reorganizou os serviços de telefonia 
fixa, classificando-os conforme o regime jurídico de explo-
ração, em públicos, parcialmente públicos e privados. Os 
serviços públicos, considerados essenciais, que devem ser 
ininterruptos, são explorados pelas concessionárias, com 
metas de universalização e controles de qualidade.

O Plano Geral de Outorgas - PGO, Decreto 
nº 2.534, de 2 de abril de 1998, dividiu o país em 3 
regiões, 34 setores e uma região nacional para a pres-
tação do STFC e serviu de base para a outorga das conces-
sões. Seguindo suas diretrizes, foram realizados, na Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro, em 29 de julho de 1998, 
doze leilões para a venda do controle das três holdings 
de telefonia fixa existentes à época (Telesp, Tele Centro 
Sul e Tele Norte Leste), além de uma de longa distância 
(Embratel) e oito de telefonia celular (Telesp Celular, Tele 
Sudeste Celular, Telemig Celular, Tele Celular Sul, Tele 
Nordeste Celular, Tele Leste Celular, Tele Centro-Oeste 
Celular e Tele Norte Celular). Com a venda, o governo 
arrecadou um total de R$ 22 bilhões, ágio de 63% sobre 
o preço mínimo estipulado. As empresas de telefonia, 
antes estatais, tornaram-se empresas privadas, concessio-
nárias de serviço público em sua localidade.

Os serviços privados são explorados, desde 1999, 
por empresas-espelho5, autorizatárias que visam a esta-
belecer o regime de competição com as concessionárias, 

“destinado ao uso do público em geral”. Não veda a lei a 
exploração por particulares dos serviços de radioamador2 
e os serviços limitados3, “executados por estações não 
abertas à correspondência pública e destinados ao uso 
de pessoas físicas ou jurídicas nacionais”, ou seja, redes 
internas de telefonia, que não se comunicam com tele-
fones externos, sem fins de exploração comercial.

Raquel Dias da Silveira elenca várias razões para 
o posterior abandono da política monopolista de explo-
ração dos serviços telefônicos. Alguns são de ordem 
técnica, como o incremento das tecnologias e aumento 
da gama de serviços disponíveis, além da superação 
de entraves para a competição, como a ampliação do 
espectro de frequência4. Outros, de ordem social, como 
a baixa inserção do serviço nas camadas populares e 
no interior do País, seja pela prática de preços proibi-
tivos, seja pela ausência de investimentos na ampliação 
do âmbito territorial servido. Por fim, razões de ordem 
político-econômica, pois, com a globalização e abertura 
dos mercados em outros países, surgiram várias grandes 
multinacionais das telecomunicações, que demonstravam 
tal competência na exploração de seus mercados que 
fizeram a população brasileira pressionar o governo por 
mudanças. Afinal, todos queriam a melhor tecnologia 
pelo menor preço possível. Por outro lado, as empresas 
estrangeiras estavam interessadas no enorme potencial 
de mercado brasileiro.

Para superar a vedação constitucional, veio à luz a 
Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de 1995. 
Passou a vigorar, assim, o texto da Carta:

Art. 21. Compete à União:
[...]
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da 
lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação 
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
XII - explorar diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
[...].

Continuou a existir o monopólio da União da explo-
ração dos serviços de telecomunicações, nos moldes 
anteriores. Entretanto, a União pôde autorizar a explo-
ração do serviço por empresas privadas, por meio da 
concessão, autorização ou permissão.

2  O Serviço de Radioamador, segundo a Norma nº 31/94, do Ministério das Comunicações, “é modalidade de serviço de radiocomunicações 
destinada ao treinamento próprio, à intercomunicação e a investigações técnicas, levadas a efeito por amadores devidamente autorizados, 
interessados na radiotécnica a título pessoal, que não visam a qualquer objetivo pecuniário ou comercial ligado à exploração do serviço, 
inclusive utilizando estações espaciais situadas em satélites da Terra”.
3 Os Serviços Limitados, em suas várias modalidades, são definidos pela Norma nº 13/97, do Ministério das Comunicações, como “serviço 
de telecomunicações destinado ao uso próprio do executante ou à prestação a terceiros, desde que sejam estes uma mesma pessoa, ou 
grupo de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela realização de atividade específica”.
4 Cada operadora de telefonia utiliza uma faixa do espectro de frequência, medido em Hertz, para ofertar seus serviços, também chamadas 
de “bandas”, definidas pela Anatel por meio do PDFF - Plano de Destinação de Faixas de Frequência. A telefonia fixa opera entre 30 MHz 
e 74,8 MHz, por exemplo.
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já havia subido para 155. Dessas, 25 estão efetivamente 
atuando e apresentando seus indicadores de qualidade.

Em Minas Gerais, por exemplo, onde até pouco 
tempo só podíamos contar com a presença da conces-
sionária Telemar (atual Oi), hoje podemos escolher entre 
os serviços de nove empresas autorizatárias. O mesmo 
ocorre em outros Estados. Em nenhum deles a concessio-
nária atua sozinha, salvo em certas localidades do inte-
rior, onde não há empresas autorizatárias atuantes, ou 
onde ocorre o contrário, isto é, apenas uma empresa 
autorizatária atua, e a empresa concessionária escolheu 
não ofertar seus serviços.

Assim, atualmente, grande parte dos brasileiros e 
também a Administração Pública, tanto direta quanto 
indireta, da maior parte do país, pode optar pela pres-
tadora de serviços telefônicos que melhor lhe aprouver. A 
Administração, nesse caso, por meio de licitação, como 
melhor se exporá adiante.

2.4 O novo Plano Geral de Outorgas

O Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, 
aprovou o novo Plano Geral de Outorgas de Serviço de 
Telecomunicações prestado no regime público, com alte-
rações significativas quanto à concessão dos serviços às 
empresas privadas. A divisão do território nacional em 
regiões e setores permaneceu praticamente a mesma, 
com pequenas alterações. A grande mudança ocorreu 
com o fim da proibição de transferências de concessão 
ou de controle que levassem um mesmo grupo a conter 
concessionárias em setores de mais de uma região. 
Agora, por força do art. 6º, § 1º, do referido decreto, o 
grupo que se enquadrar nessa hipótese será obrigado a 
atuar em todas as três regiões e também na modalidade 
de longa distância nacional.

Essa medida, tomada pelo governo, em função de 
pressão pela aprovação da compra da Brasil Telecom 
pela Oi, acaba por ampliar a competição no setor, uma 
vez que as concessionárias impedidas de atuar em mais 
de uma região passaram a atuar em todo o país.

3 A obrigatoriedade de licitação na contratação dos 
serviços de telefonia pela Administração Pública

3.1 A obrigatoriedade de licitação no direito positivo

O instituto da licitação foi introduzido no ordena-
mento jurídico pátrio com o Decreto nº 2.926, de 14 
de maio de 1862, que regulamentava as arrematações 
dos serviços a cargo do então Ministério da Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas. Posteriores leis e decretos de 

remunerados por meio de preços fixados em contrato, e 
não por tarifas. Essa inovação foi possível com a intro-
dução do art. 84 na Lei 9.472/97:

Art. 84. As concessões não terão caráter de exclusividade, 
devendo obedecer ao plano geral de outorgas, com defi-
nição quanto à divisão do País em número de prestadoras 
para cada uma delas, seus prazos de vigência e os prazos 
para admissão de novas prestadoras.

O dispositivo trouxe o regime de competição para 
o setor. Sobre o assunto, Raquel Dias da Silveira (2002, 
p. 198) diz que

O novo modelo de competição instituído, a partir de 1998, 
por meio das ‘empresas-espelho’6 (como a Vésper SP, a 
Vésper S.A., a GVT e a Intelig S.A.) - que são empresas auto-
rizadas a realizar a prestação do STFC, em regime privado, 
a fim de promoverem a competição com as concessioná-
rias, prestadoras de serviço no regime público - e mediante 
as ‘empresas-espelhinho’ - novas empresas que vêm rece-
bendo a autorização da Agência para atuar em áreas de 
desinteresse pelas autorizatárias-espelhos -, tem representado 
papel relevantíssimo.

Em parte do território nacional, ainda temos o 
regime monopolista das empresas concessionárias na 
prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC 
-, pois nele as empresas-espelho ou empresas-espe-
lhinho não atuam. Mas a parcela de locais atendidos vem 
aumentando, pois, ainda segundo Silveira (2002, p. 199),

Verifica-se que, no Estado de São Paulo, por exemplo, [...] 
até o ano de 2000, apenas 52% da população desfrutava 
da possibilidade de escolher entre os serviços prestados pela 
Telefônica S.A. e pela Vésper-SP.

Hoje a abrangência já é bem maior. A partir de 
2000, as empresas-espelhinho receberam autorização 
para atuar nas pequenas cidades onde as concessioná-
rias escolheram não atender. E, desde 31 de dezembro 
de 2001, não há mais limite de quantidade de empresas 
atuantes numa mesma região. Tanto as empresas-espelho 
e espelhinho podem conseguir novas autorizações, 
quanto as próprias concessionárias podem ser autori-
zadas a atuar fora de sua área de concessão, nos termos 
do Regulamento para Expedição de Autorização para 
Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Desti-
nado ao Uso Público em Geral, Resolução nº 283, de 29 
de novembro de 2001, da Anatel.

Em dezembro de 2008, havia no Brasil um total 
de 90 empresas-espelho e espelhinho prestadoras de 
serviços de telefonia, e, em março de 2012, esse número 

5 Empresa-espelho é o nome pelo qual são tratadas as empresas que receberam autorização para explorar o Serviço Telefônico Fixo 
Comutado - STFC, nas áreas definidas pelo Plano Geral de Outorgas e que concorrem com as concessionárias de telefonia fixa oriundas 
da privatização da Telebrás.
6 Empresa-espelhinho é nome pelo qual são tratadas as empresas que receberam autorização, no ano 2000, para explorar o STFC em 
âmbito municipal, nos 1.908 municípios de desinteresse das concessionárias e empresas-espelho, por meio das licitações 001/SPB/2000 e 
009/SPB/2000. Todas utilizam o código de operadora 39.
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3.2 A licitação dos serviços de telefonia pela Administração 
Pública e o contexto histórico do sistema de telefonia do 
Brasil

Fazendo um paralelo entre a história do sistema de 
telefonia do Brasil e o histórico da licitação no direito posi-
tivo, podemos perceber a existência de nove momentos:

1º Momento - Antes de 1967 - a inexistência de 
regulamen tação sobre licitação.

Discorreremos sobre o tema a partir da edição do 
Decreto-lei nº 200, de 1967. Escolhemos este marco por 
dois motivos. Até este diploma o tema da licitação (que, 
à época, recebia o nome de concorrência) era parca-
mente regulado no Código de Contabilidade da União, e 
a prática da licitação era pouco usual.

2º Momento - De 1967 a 1972 - licitação dispen-
sada pelo art. 126, § 2º, f, do Decreto-lei nº 200/67 e 
inexigível por inviabilidade de competição.

A partir do Decreto-lei nº 200/67, a licitação ganhou 
força e virou regra. A licitação dos serviços de telefonia 
pela Administração, entretanto, tem caráter peculiar, pois 
o Decreto-lei nº 200/67 a dispensava, confira-se:

Art. 126. As compras, obras e serviços efetuar-se-ão com 
estrita observância do princípio da licitação.
[...]
§ 2º É dispensável a licitação:
[...]
f) quando a operação envolver concessionário de serviço 
público ou, exclusivamente, pessoas de direito público interno 
ou entidades sujeitas ao seu controle majoritário; [...].

Conforme já explanado, antes da Lei nº 5.792/72, 
os serviços de telefonia eram explorados por mais de 
1.200 pequenas empresas, concessionárias de serviços 
públicos, muitas vezes também detentoras da quali-
dade de pessoa jurídica de direito público ou sujeitas ao 
controle majoritário estatal.

Não bastasse, a maioria das empresas prestadoras 
de serviços telefônicos tinha âmbito de atuação muni-
cipal, pois, como visto, nessa época, cabia aos municí-
pios explorar o sistema de telefonia local. Atuavam em 
apenas uma localidade e havia poucos casos de superpo-
sição da área de abrangência dos serviços de telecomu-
nicação prestados por duas empresas. Logo, conclui-se 
que, nesse momento histórico, também se pode dizer que 
havia inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de 
competição, via de regra.

3º Momento - De 1972 a 1986 - licitação dispen-
sada pelo art. 126, § 2º, f, do Decreto-lei nº 200/67 e 
inexigível por inviabilidade de competição.

Após a Lei nº 5.792/72, com a criação do sistema 
Telebrás e das “Teles” estaduais, a licitação dos serviços 
de telefonia pela Administração Pública continuou a ser 

1909, 1917, 1918 e 1920 também trataram de regula-
mentar as concorrências públicas, sendo a matéria melhor 
regulada no Código de Contabilidade da União, Decreto 
nº 4.536, de 28 de janeiro de 1922, que dispunha sobre 
a concorrência pública, a concorrência administrativa e a 
coleta de preços.

O conceito foi evoluindo, culminando na edição 
do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que 
dispôs sobre a organização da Administração Pública 
Federal. Em seus arts. 125 a 144, o decreto dispunha 
sobre obrigatoriedade, procedimento, princípios e 
dispensa de licitação. À época, apenas estavam obri-
gadas a licitar a administração direta e as autarquias, não 
havendo menção aos demais entes da administração indi-
reta. Além disso, não havia distinção legal entre dispensa 
e inexigibilidade, embora a doutrina já a fizesse.

Posteriormente, a Lei nº 5.456, de 20 de junho de 
1968, estendeu os princípios e normas gerais contidos no 
Decreto-lei nº 200 às administrações dos Estados e Muni-
cípios, cabendo a estes legislar em caráter suplementar às 
normas federais.

Na década de 70, o Tribunal de Contas da União 
passou a orientar a adoção de procedimentos licitatórios 
também para entidades da administração indireta, sem 
vedar, entretanto, que estas criassem normas flexíveis em 
função de suas peculiaridades administrativas, para não 
obstar o funcionamento de cada entidade.

A regulamentação da licitação amadureceu até a 
edição do Decreto-lei nº 2.300, de 28 de novembro de 
1986. Atualizado em 1987 pelos Decretos-lei nº 2.348 
e 2.360, instituiu o Estatuto Jurídico das Licitações e 
Contratos Administrativos. Reunia normas gerais, de apli-
cação a toda a Administração Pública brasileira, e normas 
específicas, aplicáveis somente à Administração Pública 
federal. Não possuía boa técnica legislativa, entretanto, 
pois os dispositivos eram confusos e mal distribuídos no 
texto legal. Essa situação levava Estados e Municípios a 
divergirem quanto à interpretação de suas normas.

Em seus noventa artigos, o Decreto-lei nº 2.300 já 
havia evoluído em relação ao direito anterior, obrigando 
também a administração indireta a licitar. Do mesmo 
modo, já distinguia os casos de dispensa, previstos nos 
arts. 22 e 15, § 1º, dos casos de inexigibilidade previstos 
no art. 23.

Com a promulgação da Constituição da Repú-
blica de 1988, a licitação foi elevada à categoria de prin-
cípio constitucional, prevista nos arts. 22, XXVII, e 37, 
XXI. O histórico das licitações no Brasil culminou com a 
edição da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Atual-
mente, nenhuma pessoa da administração pública direta 
e indireta pode, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, 
contratar compras, obras ou serviços sem realizar lici-
tação prévia que obedeça a todos os princípios institu-
ídos em lei, bem como os decorrentes do regime jurí-
dico-administrativo.
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neceu a inexigibilidade da licitação dos serviços de tele-
fonia pela Administração Pública, com fundamento no 
caput do mesmo artigo, visto que a situação fática perma-
neceu a mesma, com a prestação dos serviços somente 
por entidades controladas majoritariamente pelo Poder 
Público, atuantes somente em sua área específica.

5º Momento - De 1988 a 1993 - licitação dispen-
sada pelo art. 22, VII, do Decreto-lei nº 2.300/86 e 
inexigível por inviabilidade de competição, conforme 
art. 23, caput, do Decreto-lei nº 2.300/86, alterado pelo 
Decreto-lei nº 2.348/87.

A superveniência da Constituição Federal de 1988 
pouco ou nada mudou em relação à dispensa de licitação 
dos serviços de telefonia pela Administração. Apesar de 
a licitação ter sido alçada ao caráter de princípio cons-
titucional, permaneceu a previsão de casos de dispensa 
na legislação infraconstitucional, dentre eles, a de contra-
tação com concessionário de serviços públicos, com 
fundamento no art. 22, VII, do Decreto-lei nº 2.300/86.

Além disso, com a situação fática inalterada, perma-
neceu a inexigibilidade de licitação, com fundamento no 
caput do art. 23 do mesmo diploma legal.

6º Momento - De 1993 a junho de 1994 - licitação 
dispensada pelo art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 e inexi-
gível por inviabilidade de competição, conforme o art. 25, 
caput, da Lei nº 8.666/93.

Em 1993, com a entrada em vigor da Lei nº 8.666, 
a justificativa para dispensa de licitação dos serviços de 
telefonia pela Administração foi alterada. Em sua redação 
original, a lei dispunha:

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]
VIII - quando a operação envolver exclusivamente pessoas 
jurídicas de direito público interno, exceto se houver empresas 
privadas ou de economia mista que possam prestar ou 
fornecer os mesmos bens ou serviços, hipóteses em que 
ficarão sujeitas a licitação.

No caso da telefonia, como não havia pessoa jurí-
dica privada para concorrer com a “Tele” estadual, a lici-
tação era dispensada, com base nesse inciso. Também 
pelo mesmo fundamento, a licitação era inexigível, por 
inviabilidade de competição, conforme o art. 25, caput, 
do mesmo diploma legal.

7º Momento - De junho de 1994 a julho de 1998 - 
licitação dispensada pelo art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, 
alterado pela Lei nº 8.883/94, e inexigível por inviabi-
lidade de competição, conforme art. 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93.

A Lei nº 8.883, de 8 de junho de 1994, alterou o 
art. 24 da Lei nº 8.666/93, dando-lhe a redação atual:

Art. 24. É dispensável a licitação:
[...]

dispensada, conforme dispunha o supracitado art. 126, 
§ 2º, do Decreto-lei nº 200/67.

Isso porque as empresas de telefonia da época 
eram empresas públicas, sujeitas a controle majoritário do 
Estado, ou empresas privadas concessionárias de serviço 
público, cada uma em sua área de atuação. Não concor-
riam entre si. Desse modo, dispensada era a licitação, 
com base no art. 126, § 2º, f, do Decreto-lei nº 200/67, 
também podendo se falar em sua inexigibilidade.

4º Momento - De 1986 a 1988 - licitação dispen-
sada pelo art. 22, VII, do Decreto-lei nº 2.300/86 e inexi-
gível por inviabilidade de competição, conforme art. 23, 
IV, do Decreto-lei nº 2.300/86.

Com a edição do Decreto-lei nº 2.300/86, ainda 
assim permaneceu a dispensa de licitação dos serviços de 
telefonia para uso próprio pela Administração. A matéria 
era tratada pelo art. 22, VII:

Art. 22. É dispensável a licitação:
[...]
VII - quando a operação envolver concessionário de serviço 
público e o objeto do contrato for pertinente ao da concessão.

Hely Lopes Meirelles (1990, p. 249) nos ensina que 
dois eram os requisitos para que fosse realmente justifi-
cada a dispensa: o objeto do contrato devia ser pertinente 
ao da concessão e só deveria haver um concessionário 
interessado. A dispensa abrangia tanto contratos entre o 
ente concedente e o concessionário quanto contratos entre 
o concessionário e outros entes ou pessoas da adminis-
tração indireta. Se houvesse mais de um concessionário 
interessado ou existissem outras empresas, concorrentes 
do concessionário, a licitação era obrigatória.

Não era o caso dos serviços de telefonia. Como se 
pode inferir da leitura do histórico das telecomunicações 
no Brasil, feita de maneira sucinta nos tópicos anteriores, 
na década de 80, os serviços de telefonia eram explo-
rados por uma “Tele” em cada Estado da Federação, de 
modo que só havia um concessionário de serviços de tele-
fonia para contratação.

Nesse contexto, pode-se dizer, ainda, que a licitação 
também era, em última análise, inexigível, por inviabili-
dade de competição, consoante dispunha o art. 23, IV, do 
Decreto-lei nº 2.300/67, em sua redação original:

Art. 23. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
jurídica de competição, em especial:
[...]
IV - quando a operação envolver exclusivamente pessoas jurí-
dicas de direito público interno, ou entidades paraestatais ou, 
ainda, aquelas sujeitas ao seu controle majoritário, exceto se 
houver empresas privadas que possam prestar ou fornecer 
os mesmos bens ou serviços, hipótese em que todas ficarão 
sujeitas à licitação.

Ainda quando o Decreto-lei nº 2.348/87 alterou o 
inciso IV do art. 23 do Decreto-lei nº 2.300/87, perma-
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De qualquer sorte, a Administração não licitava, 
pois adquiria as linhas diretamente da empresa presta-
dora atuante em sua área geográfica, com fundamento 
no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93. Geralmente, não 
contratava linhas de particulares, nem realizava licitação 
para que estes tivessem chance de contratação. Nos 
pequenos municípios, era prática comum, entre as prefei-
turas, adquirir linhas telefônicas, cedendo-as a outros 
órgãos da Administração Pública federal e estadual, 
sediados em seu território, sem qualquer tipo de certame.

8º Momento - De julho de 1998 a meados de 1999 
- licitação exigível, via de regra, porém inexigível por invia-
bilidade de competição, conforme o art. 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93.

A privatização do sistema Telebrás, ocorrida em 
julho de 1998, modificou profundamente a questão da 
licitação dos serviços de telefonia pela Administração 
Pública. A alteração da situação fática, caracterizada 
pela mudança no controle acionário das subsidiárias da 
Telebrás, que passaram a ser controladas pela inicia-
tiva privada, afastou a hipótese de dispensa prevista no 
art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, impedindo a contra-
tação direta do concessionário de serviço público, pois 
as empresas prestadoras de serviços telefônicos não mais 
se enquadravam na redação deste inciso, dada pela Lei 
8.883/94, pois deixaram de integrar a administração 
pública indireta.

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Contas da 
União no Acórdão nº 42/2003/Plenário:

Os contratos celebrados por dispensa de licitação com a Tele-
brasília Celular S.A., em 1998 e 1999 (f. 162/163), funda-
mentaram-se no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93 (‘para a 
aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de 
bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade 
que integre a Administração Pública e que tenha sido criado 
para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, 
desde que o preço contratado seja compatível com o prati-
cado no mercado’). A empresa foi, porém, privatizada em 
julho de 1998 (f. 164); o que torna a contratação realizada 
em 1999, sob tal fundamento, irregular.

A licitação deixou de ser dispensada pela lei, mas 
permanecia inexigível, na prática. Isso porque, ainda que 
as concessionárias de serviços públicos tivessem sido 
privatizadas, permanecia a sua atuação única em seu 
território, inexistindo competição.

9º Momento - a partir de 1999 - licitação exigível, 
via de regra, e somente inexigível por inviabilidade de 
competição em determinadas localidades, conforme 
art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

Essa situação somente começou a se alterar 
com o início das autorizações de funcionamento das 
empresas-espelho e espelhinho, com personalidade jurí-
dica própria, sendo criadas com capital privado e com o 

VIII - para a aquisição, por pessoas jurídicas de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão 
ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha 
sido criado para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compa-
tível com o praticado no mercado.

Essa alteração, num primeiro momento, não modi-
ficou a sistemática da licitação dos serviços de telefonia 
pela Administração Pública, que permaneceu sendo 
dispensada pela legislação. Isso porque as “Teles” esta-
duais, integrantes do Sistema Telebrás, e também a 
Embratel, se enquadravam no conceito de “órgão ou enti-
dade que integre a Administração Pública e que tenha 
sido criado para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta lei”, bem como porque o preço contratado 
era compatível com o praticado no mercado, por se tratar 
de tarifa igual para todos os usuários.

Ainda que assim não fosse, antes da Lei nº 9.472, 
os serviços telefônicos ainda eram explorados de forma 
monopolística pelas empresas controladas pelo Estado, 
integrantes do Sistema Telebrás, sejam elas de direito 
público ou privado, mediante concessão. Desse modo, 
permaneciam presentes os requisitos legais para inexi-
gibilidade da licitação, conforme o caput do art. 25 da 
Lei nº 8.666/93: “É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição [...]”.

Assim, no período entre junho de 1994 e julho de 
1998, verifica-se que a licitação dos serviços de telefonia, 
para uso da Administração Pública, era dispensada, por 
força do art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, com a redação 
dada pela Lei nº 8.883/94; ou até mesmo era inexigível, 
dada a situação fática de monopólio dos serviços pelas 
subsidiárias do sistema Telebrás.

A edição da Lei nº 9.472/97 em nada mudou o 
regime licitatório dos serviços de telefonia pela Adminis-
tração Pública, o qual permaneceu dispensado ou inexi-
gível, conforme exposto no parágrafo anterior.

Há, entretanto, opiniões dissonantes. Alguns 
autores sustentam que, apesar do monopólio da União 
para exploração dos serviços de telefonia, havia viabili-
dade de competição, devido à atuação de particulares 
que prestavam diretamente o serviço. No caso da tele-
fonia, essa situação era possível, pois, nos planos de 
expansão, os particulares adquiriam a linha telefônica, 
podendo vendê-la ou alugá-la. Sobre o assunto, Jorge 
Ulisses Jacoby Fernandes (1997, p. 301) diz que essa

situação desconcertante poderá ocorrer, pois, na prática, 
permitindo à iniciativa privada essa parceria, a Administração 
restringiu por sua conta a atividade de monopólio - medida 
de constitucionalidade duvidosa - permitindo a viabilidade da 
competição entre os possíveis contratados diretos. Ocorre tal 
fato com os serviços de Correios e Telefonia, entre outros, na 
medida em que [...] foi autorizada a venda/aluguel de linhas 
telefônicas por pessoas da iniciativa privada. Logo, se o órgão 
integrante da Administração Pública, necessitar [...] adquirir 
telefones onde existam operadores privados, a licitação será 
obrigatória, porque há viabilidade de competição.
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Os princípios da economicidade e da eficiência são 
complementares e interligados. O princípio da economi-
cidade está presente no caput do art. 70 do texto consti-
tucional e diz respeito à fiscalização das despesas reali-
zadas pela Administração Pública. Consiste em “não 
comprometer recursos inúteis ou supérfluos para alcançar 
os objetivos fixados” (MOREIRA NETO, 1990, p. 519). 
Ou seja, na obrigação do agente estatal de empregar os 
recursos disponíveis sempre da melhor maneira possível, 
vedado o desperdício. Paulo Bugarin (2004, p. 107) 
afirma que

a inserção do princípio da economicidade no plano posi-
tivo exprime e consagra uma nítida opção dos constituintes 
de 1988 por uma radical e estrutural mudança na esfera de 
legitimação do espaço público na sua missão de ponto de 
recepção e reflexão concreta e construtiva dos enormes e 
urgentes anseios individuais e coletivos presentes em nossa 
perversa realidade socioeconômica [...] constitui-se em 
importante elemento de valorização da gestão pública séria, 
competente e compromissada como o amplo conjunto de 
legítimas demandas sociais.

Por força deste princípio, a contratação dos serviços 
de telefonia, por exemplo, deve ocorrer após opção pela 
proposta mais vantajosa, de melhor custo-benefício, que 
gaste a menor quantia de dinheiro público em troca do 
melhor serviço que possa ser oferecido, e que atenda às 
necessidades da Administração.

O princípio da eficiência foi introduzido na Cons-
tituição Federal expressamente pela Emenda Constitu-
cional nº 19/98. Mas, desde antes, já era reconhecido 
implicitamente por vários autores e também pela jurispru-
dência. Segundo Alexandre de Moraes (2008, p. 326), o 
princípio da eficiência

é aquele que impõe à Administração Pública direta e indireta 
e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 
exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, 
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre 
em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios 
legais e morais necessários para a melhor utilização possível 
dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdícios e 
garantir-se uma maior rentabilidade social.

O autor vai além, citando oito características do 
princípio, dentre as quais as mais importantes e aplicá-
veis a nosso estudo são o direcionamento da atividade 
e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, a 
transparência, a participação e aproximação dos serviços 
públicos da população, a eficácia, a desburocratização e 
a busca da qualidade.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2007, p. 98),

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

propósito de competir com as concessionárias na pres-
tação dos serviços de telefonia.

Assim, no período entre a privatização da estatal tele-
fônica e o início de operação de uma empresa-espelho, 
ainda havia inexigibilidade de licitação para contratação 
da concessionária de serviços telefônicos, ainda que se 
tratasse de empresa privada.

Entretanto, após o início da operação da 
empresa-espelho em determinado território, compe-
tindo com a concessionária de serviços telefônicos, cessa 
a hipótese de inexigibilidade, tornando-se obrigatória 
a licitação dos serviços de telefonia pela Administração 
Pública, em obediência ao art. 37, XXI, da Constituição 
da República de 1988. Inexistindo ressalva na legislação 
- e, no caso específico dos serviços de telefonia, esta não 
existe - deve-se licitar.

Assim, resta claro que, nos locais onde atuem 
empresa concessionária de serviços telefônicos e uma ou 
mais empresas-espelho, a Administração Pública direta e 
indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios deve licitar na contra-
tação dos serviços de telefonia para uso próprio, sejam 
eles de telefonia fixa, móvel e ligações de longa distância 
nacionais e internacionais.

E, conforme já exposto, a competição é cada vez 
mais presente, em especial após a edição do Novo Plano 
Geral de Outorgas, que obriga as próprias concessioná-
rias de serviços públicos telefônicos a atuar nas demais 
regiões em que não tenham concessão.

4 Considerações finais

Como visto, a licitação dos serviços de telefonia 
para uso próprio da Administração Pública era, num 
primeiro momento, dispensada, por força legal, e inexi-
gível, pela ausência de concorrência no setor.

Contudo, a dispensa e a inexigibilidade foram 
gradativamente afastadas, não por alterações legislativas, 
mas sim por alterações na situação fática do mercado 
de telefonia.

Em julho de 1998, com a privatização das subsidi-
árias da Telebrás, cessou a hipótese de dispensa, então 
prevista no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, com a 
redação dada pela Lei 8.883/94, visto que as empresas 
passaram a ser exploradas por capital privado. Todavia 
permaneceu o monopólio e, consequentemente, a inexi-
gibilidade de licitação por inviabilidade de competição.

A partir de 1999, com a autorização de funciona-
mento das primeiras empresas-espelho e espelhinho e 
com o início da competição no mercado de telefonia, 
gradativamente está sendo extinta a inexigibilidade de 
licitação dos serviços de telefonia para uso próprio da 
Administração Pública, na medida em que a competição 
se inviabiliza no território nacional.

Essa mudança na situação fática, que gerou 
profundos reflexos na situação jurídica da matéria, 
fomentou, principalmente, a observância dos princípios 
da economicidade e da eficiência.
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Casa Civil. Disponível em: <http://www.casacivil.rj.gov.
br/Conteudo.asp?ident=33>. Acesso em: mar. 2012.
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Dissertação (Mestrado em Direito Administrativo) - Facul-
dade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte.

TELECO. Operadoras com autorização em operação. 
Disponível em: <http://www.teleco.com.br/opfixaloc.
asp>. Acesso em: março de 2012.

TOLEDO, Alexandre Gonçalves de. Telecomunica-
ções: regulação e bem-estar social. 2005. Dissertação 
(Mestrado em Direito Econômico) - Faculdade de Direito, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Observa-se, portanto, que o princípio da economi-
cidade analisa os atos administrativos sob o ponto de vista 
econômico e quantitativo - quanto menos se despender 
de recursos, melhor -, enquanto o princípio da eficiência 
analisa os atos administrativos sob o ponto de vista quali-
tativo - não basta ao ato ser de baixo custo, deve ser 
garantida a qualidade.

Uma licitação e uma contratação bem feitas, como 
a ocorrida no Edital nº 01/2008, do Estado do Rio de 
Janeiro, para contratação dos serviços de telefonia fixa 
e móvel do Poder Executivo estadual, nos 92 municípios 
do Estado, que resultou em redução dos custos da ordem 
de 88% (Convergência Digital, 2012), garantem o aten-
dimento pleno a todos os requisitos impostos por estes 
princípios: a organização e a estrutura da Administração 
serão eficientes, pois contará com uma rede integrada 
de telefonia fixa e móvel em todo o Estado, a custo redu-
zido e falando com tarifa zero entre si; em sua atuação, 
o agente público poderá oferecer o melhor desempenho 
possível de suas atribuições, pois terá em mãos ferra-
mentas que possibilitam comunicação ágil com outros 
órgãos e com a comunidade em geral; e o erário terá 
despendido apenas o valor estritamente necessário para a 
contratação do serviço, sem gastos inúteis ou supérfluos.

Assim, percebe-se que, devido a todas as mudanças 
normativas e fáticas apresentadas, caminhou-se para 
um momento de grande importância na Administração 
Pública, no qual os administradores públicos têm a possi-
bilidade de, de uma só vez, obedecer à lei, reduzir custos, 
garantir a publicidade e a moralidade e aumentar a efici-
ência, pelo simples ato de licitar os serviços de telefonia 
que a Administração necessita utilizar.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Especial

Contribuição previdenciária - Servidor inativo - 
EC 41/03 - Imunidade parcial - Doença 

incapacitante - Art. 40, § 21, da CF

Ementa: Mandado de segurança. Contribuição previden-
ciária. Servidor inativo. EC nº 41/03. Imunidade parcial. 
Pensionista portadora de doença incapacitante. Art. 40, 
§ 21, da CF. 

- O art. 40, § 21, da Constituição autoriza a cobrança 
da contribuição previdenciária tão somente sobre o 
montante que exceder o dobro do limite máximo estabe-
lecido no Regime Geral de Previdência Social, quando o 
beneficiário for portador de doença incapacitante. 

- Reconhecida pela Corte Superior do Tribunal de Justiça 
que a servidora inativa é portadora de neoplasia maligna, 
para fins de isenção de imposto de renda, deve também 
ser concedida a imunidade parcial da contribuição previ-
denciária, nos termos do art. 40, § 21, da Constituição.

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N° 1.0000.12.
082852-0/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetran-
te: Magda de Souza Leal Ferreira - Autoridade coatora: 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais - Relator: DES. DÁRCIO LOPARDI 
MENDES

Acórdão

Vistos etc., acorda a Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência 
do Desembargador Herculano Rodrigues, incorporando 
neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos 
julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 
votos, EM CONCEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013. - Dárcio 
Lopardi Mendes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
mandado de segurança impetrado por Magda de 
Souza Leal Ferreira contra ato praticado pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que 
indeferiu, administrativamente, o pedido da impetrante 
de que se abstivesse de proceder a desconto relativo à 
contribuição previdenciária sobre os proventos que não 
excedam o dobro do teto do RGPS.

Em suas razões, alega a impetrante, em síntese, que 
a Emenda Constitucional nº 47/2005, ao acrescentar 
o § 21 ao art. 40, atribuiu aos portadores de doença 

incapacitante regime diferenciado para a contribuição 
previdenciária; que os documentos colacionados aos 
autos, mormente a decisão proferida pela Corte Supe-
rior, comprovam que é portadora de doença incapaci-
tante. Com esses argumentos, requereu fosse deferida a 
liminar a fim de que sejam descontados, a título de contri-
buição previdenciária, apenas o que exceder o dobro do 
teto previsto em lei. 

Ao final, requer seja concedida a segurança, 
para reconhecimento de seu direito à imunidade tribu-
tária parcial, prevista no § 21 do art. 40 da CF, com a 
condenação do impetrado a aplicar a referida imuni-
dade, ou seja, que sua contribuição incida apenas a 
partir do dobro do limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 
bem como a condenação do impetrado à restituição dos 
valores descontados indevidamente após a impetração, 
corrigidos monetariamente, a contar de cada desconto, e 
acrescido de juros de mora.

Preparo à f. 97.
Em análise perfunctória, própria das medidas limi-

nares, vislumbrei presentes os requisitos autorizadores da 
medida antecipatória e deferi a liminar (f. 102-103).

Informações prestadas pela autoridade coatora às 
f. 117-124, juntando documentos de f. 125-147.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 149-154, opinando pela concessão da segurança.

Decido.
A impetrante alega que é portadora de doença inca-

pacitante, reconhecida pela Corte Superior do Tribunal 
de Justiça no MS 1.0000.11.018572-5/000, a qual lhe 
concedeu a isenção do imposto de renda. E que, todavia, 
o impetrado se recusou a conceder-lhe a imunidade 
parcial do pagamento de contribuição previdenciária.

O impetrado apresentou informações, nas quais 
confirma o argumento da impetrante, esclarecendo que 
sua recusa está baseada no parecer do médico perito do 
Tribunal, utilizado para instruir o MS 1.0000.11.018572-
5/000, no qual ele atesta que a impetrante não é mais 
considerada portadora de neoplasia maligna, uma vez 
transcorridos os 5 (cinco) anos do procedimento cirúr-
gico de retirada dos nódulos cancerígenos, sem sinal de 
reincidência. Nessas informações, a autoridade coatora 
confirma que o Tribunal admite a autoaplicabilidade da 
norma contida no § 21º do art. 40 da Constituição e que 
a vem aplicando em situações análogas.

Por primeiro, cumpre enfatizar que o panorama 
constitucional se modificou com o advento da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, a qual conferiu nova redação 
ao art. 40 da CF/88, passando a admitir, de forma 
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expressa, a taxação dos inativos e dos pensionistas, de 
acordo com § 18 do art. 40, verbis:

Art. 40. 
[...] 
§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentado-
rias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo 
que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 
com percentual igual ao estabelecido para os servidores titu-
lares de cargos efetivos.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 41/03, 
passou a ser permitido tal desconto, instituindo-se a contri-
buição previdenciária dos inativos, ainda que tenham 
passado à inatividade anteriormente à entrada em vigor 
da referida emenda. 

Acrescente-se que a Emenda Constitucional 
nº 41/03 foi considerada constitucional pelo Pleno do 
Supremo Tribunal Federal, devendo o desconto para a 
previdência recair sobre a remuneração excedente ao 
valor hoje atualizado. 

O STF decidiu que o desconto somente ocorrerá 
sobre a parcela dos proventos que ultrapassar o teto 
fixado para os benefícios do RGPS.

Outrossim, após a Emenda Constitucional nº 41/03, 
restou pacificado, após o STF analisar sua constituciona-
lidade, que as contribuições previdenciárias são exigíveis 
dos inativos, desde que incidam somente sobre o valor 
excedente ao limite do benefício previdenciário permitido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal 
de Justiça:

Constitucional e previdenciário. Contribuição previdenci-
ária. Aposentado. Impossibilidade. - A Constituição da Repú-
blica, antes da EC nº 41/03, não incluiu o aposentado como 
sujeito passivo da contribuição previdenciária ou social. A EC 
nº 41/03, ao instituir novo regime de previdência aos servi-
dores públicos, também aplicável aos servidores militares, 
possibilitou o desconto de contribuição previdenciária dos 
inativos, desde que respeitado o teto de isenção estabele-
cido no art. 201 da CR/88, nos termos da redução imposta 
pelo STF, na ADI nº 3.105. Rejeitam-se as preliminares e 
confirma-se a sentença, prejudicados os recursos voluntários 
(1.0024.05.631806-6/002 - Rel. Des. Almeida Melo).

Contudo, a Emenda Constitucional nº 47/2005 
estabeleceu um limite para beneficiar os portadores de 
doença incapacitante, acrescentando o § 21 ao art. 40, 
que dispõe: 

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá 
apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e 
de pensão que superem o dobro do limite máximo estabele-
cido para os benefícios do regime geral de previdência social 
de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o benefi-
ciário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.

Feita essa consideração inicial, é certo que a Cons-
tituição autoriza a cobrança da contribuição a que se 

refere o art. 40 somente sobre o montante que exceder 
o teto fixado para o Regime Geral da Previdência Social. 

A impetrante não pretende deixar de pagar a 
contribuição previdenciária, mas pagar tal contribuição 
somente sobre os proventos que superem o dobro do 
teto dos valores dos benefícios do RGPS, nos termos do 
art. 40, § 21, da CF. 

Enquanto, para os servidores ativos, inativos e 
pensionistas em geral, vigora o limite máximo estabele-
cido para os beneficiários do RGPS, para aqueles que 
sejam portadores de doença incapacitante, esse limite é 
elevado ao dobro.

Pelos documentos trazidos aos autos, sobre-
tudo diante da decisão da Corte Especial deste egrégio 
Tribunal, na qual votei pela concessão da segurança, 
tem-se a prova inequívoca de que a impetrante é porta-
dora de doença incapacitante (neoplasia maligna), 
fazendo, assim, jus ao gozo da imunidade tributária 
parcial de que cuida o já citado art. 40, § 21, da CF, 
mesmo porque ela, por ser portadora de doença incapa-
citante, já goza da isenção do imposto de renda.

Na decisão da Corte Superior consta que:

O presente writ foi interposto objetivando a impetrante ver 
declarado o direito à isenção do desconto do imposto de 
renda sobre seus proventos, por ser portadora de neoplasia 
maligna no seio esquerdo (câncer da mama). 
Dispõe o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, com a redação 
dada pela Lei nº 11.052/2004:
‘Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendi-
mentos percebidos por pessoas físicas:
[...]
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma moti-
vada por acidente em serviço e os percebidos pelos porta-
dores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação 
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, 
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da 
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por 
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com 
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que 
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou 
reforma;’
Como se sabe, a neoplasia maligna, salvo exceções, não 
trabalha com a hipótese de cura, mas sim de controle, não se 
pode desconhecer o seu caráter crônico e a possibilidade de 
reincidência no paciente, além das inúmeras sequelas e efeitos 
que este tem de lidar posteriormente, como bem salientou a 
douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:
‘No citado documento se afirma categoricamente que a impe-
trante é portadora de neoplasia maligna na mama esquerda 
(CID C50), não podendo prevalecer, para os fins do presente 
writ, o relatório emitido pelo Corpo Médico do TJMG colacio-
nado às f. 192, que se baseia nos fatos da extração da mama 
e da ausência de recidiva observável para afirmar que a 
impetrante não pode ser considerada portadora de neoplasia 
maligna’ (f. 99).
[...]
Assim, tendo a impetrante demonstrado ser portadora de 
neoplasia maligna, impõe-se concessão da segurança para 
isentá-la de imposto de renda incidente sobre seus proventos.

Em tais termos, concedo a segurança.
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Inquérito policial - Habeas corpus - Venda - 
Magistrado - Corrupção passiva - Corrupção ativa -

 Tráfico de influência - Crime de concussão -
 Ausência de indícios - Arquivamento

Ementa: Inquérito policial. Ausência de elementos que 
comprovem a prática criminosa supostamente imputada 
a magistrado. Arquivamento.

A propósito, trago à colação ementa de decisão 
do egrégio Superior Tribunal de Justiça no RMS 27064/
RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJe de 
11.05.2009:

Tributário. Recurso em mandado de segurança. Servidor 
público estadual. Contribuição previdenciária. Hipótese de 
não incidência. Art. 40, § 21, da CF/88. Definição de doença 
incapacitante. Equiparação à doença grave que autoriza, 
segundo a legislação estadual, aposentadoria por invalidez. 
Aplicação do princípio da máxima efetividade das normas 
constitucionais. Recurso ordinário a que dá provimento.

No julgamento deste recurso, o Ministro Teori Albino 
Zavascki pontuou, inclusive, que:

Assim, embora não haja lei com o propósito específico de 
regulamentar, no âmbito estadual, o art. 40, § 21, da Consti-
tuição Federal, o princípio da máxima efetividade das normas 
constitucionais - do qual decorre a sua autoaplicabilidade, 
sempre que não haja fundamento insuperável a impedir 
que isso ocorra - impõe que se adote, para os efeitos nele 
previstos, o rol de doenças consideradas pela legislação 
estadual como incapacitantes para o exercício de função 
pública, autorizando a concessão de aposentadoria por inva-
lidez permanente.

No rol de doenças consideradas pela legislação 
estadual como incapacitantes para o exercício de função 
pública, autorizando a concessão de aposentadoria por 
invalidez permanente, está a neoplasia maligna (câncer), 
tanto que este foi o motivo de sua aposentadoria (f. 95, 
96 e 127).

Sobre essa mesma matéria já decidiu este egrégio 
Tribunal: 

Contribuição previdenciária. Imunidade parcial. Pensionista 
portadora de doença incapacitante. Art. 40, § 21, da CF. - O 
art. 40, § 21, da CF autoriza a cobrança da contribuição previ-
denciária tão somente sobre o montante que exceder o dobro 
do limite máximo estabelecido no Regime Geral de Previ-
dência Social, quando o beneficiário for portador de doença 
incapacitante (Apelação Cível 1.0699.07.071048-7/001, 
Des. Edivaldo George dos Santos, DJe de 17.12.2009).

No que toca ao pedido formulado na letra g 
da inicial (f. 8), de restituição dos valores indevida-
mente descontados, após a impetração, que se deu em 
09.07.2012, observo que não será necessária sua apre-
ciação, uma vez que, deferida a liminar em julho de 2012 
(f. 102/103), o Tribunal concedeu a redução da contri-
buição previdenciária pelo dobro do teto, conforme ofício 
de f. 125.

Pelo exposto, concedo a segurança, confirmando 
a liminar deferida para autorizar a cobrança da contri-
buição previdenciária incidente sobre os proventos da 
impetrante somente sobre o montante que exceder o 
dobro do teto fixado para o Regime Geral da Previdência 
Social - RGPS, nos termos do art. 40, § 21, da CF.

Custas, na forma da lei.
DES. ANTÔNIO SÉRVULO - De acordo.

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo.

DES. AFRÂNIO VILELA - De acordo.

DES. WAGNER WILSON - De acordo.

DES. BITENCOURT MARCONDES - De acordo.

DES. ADILSON LAMOUNIER - De acordo.

DES. BARROS LEVENHAGEN - De acordo.

DES. LEITE PRAÇA - De acordo.

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - De acordo.

DES. ALVIM SOARES - De acordo.

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - De acordo.

DES. SILAS VIEIRA - De acordo.

DES. WANDER MAROTTA - De acordo.

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo.

DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo.

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo.

DES. MANUEL SARAMAGO - De acordo.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Convenço-me da 
suficiência das razões deduzidas pelo em. Relator para a 
solução do caso concreto alvitrada por S.Ex.ª, a quem 
peço licença para subscrever os termos de seu voto.

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - 
De acordo.

Súmula - CONCEDIDA A SEGURANÇA.

. . .
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Instaurou-se inquérito policial na Corregedoria da 
Polícia Civil do Estado para a apuração de um provável 
envolvimento de policial em possível crime de ameaça e 
corrupção ativa e passiva.

Nada se apurou naquela seara. Vieram estes autos 
de inquérito para este Tribunal - Órgão Especial, porque 
foi citado o nome da Juíza de Direito M.J.S. como a pessoa 
que concederia uma ordem de habeas corpus em favor do 
goleiro B., mediante o pagamento de R$1.500.000,00. 

Esse fato teria sido relatado por I.C.O., noiva de 
B.F., que se encontra recolhido na Penitenciária Nelson 
Hungria, deste Estado.

Na Polícia, não se identificou o cidadão que teria 
exigido tal importância e realizado a ameaça. Nada há 
nestes autos de inquérito além da palavra tendenciosa e 
parcial de I.C.

A Juíza M.J.S. já se encontra sob sindicância pela 
douta Corregedoria de Justiça. Assim, voto no sentido 
de que se dê baixa neste expediente, juntando-o àqueles 
outros expedientes de investigação que estão sendo 
levados a cabo pela douta Corregedoria-Geral de Justiça.

É como voto. 

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Acompanho o 
e. Relator para determinar o arquivamento do presente 
inquérito policial, pois, ao que consta, nada foi apurado 
nessa seara, a ponto de evidenciar indícios de que a 
investigada tenha exigido quantia em dinheiro para 
conceder habeas corpus em favor do goleiro B., já 
que não foi identificada a pessoa que teria exigido a 
importância e realizado a ameaça para tanto. Além disso, 
foi instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar 
nº 1.0000.12.092034-3/000, neste Tribunal, para 
apuração dos fatos noticiados.

OS DEMAIS DESEMBARGADORES VOTARAM DE 
ACORDO COM O RELATOR. 

Súmula - DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO 
DO INQUÉRITO POLICIAL, REMETENDO OS AUTOS À 
DOUTA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA.

- Concluído o inquérito policial e inexistindo indícios 
dos delitos noticiados e que supostamente envolveriam 
magistrado, determino o arquivamento do inquérito, 
juntando-o àqueles outros expedientes de investigação 
que estão sendo levados a cabo pela douta Corregedoria-
Geral de Justiça contra a ora investigada.

INQUÉRITO POLICIAL Nº 1.0000.13.003107-3/000 - 
Comarca de Belo Horizonte - Investigada: M.J.S., Juíza 
de Direito - Relator: DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, o Órgão Especial 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em ARQUIVAR O INQUÉRITO POLICIAL, REMETENDO 
OS AUTOS À DOUTA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Trata a 
espécie de inquérito policial 

[...] instaurado para apurar possível autoria e materialidade 
dos crimes de tráfico de influência (art. 332, caput, do CP), 
corrupção ativa (art. 333, caput, do CP), corrupção passiva 
(art. 317, caput, do CP) e concussão (art. 316, caput, do 
CP) por I.C. à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais 
por intermédio de depoimento que prestou em 10 de junho 
de 2011, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Consta do Termo 
de Manifestação nº 35440 da Ouvidoria-Geral do Estado 
de Minas Gerais que I.C., noiva do jogador de futebol B.F., 
prestou depoimento onde relatou ter sido abordada, em 
meados de outubro de 2010, pelo advogado R.P. e pela 
Juíza de Direito da Comarca de [...], Dr.ª M.J.S., que teria 
lhe oferecido um contrato de serviços advocatícios no valor 
de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para 
a impetração de um habeas corpus onde estaria assegurada 
a liberação do jogador, com pagamento acordado para 
48 (quarenta e oito) horas após a sua soltura. I.C. noticiou 
ainda que desconfiou estar sendo vítima de uma ‘extorsão’ e, 
por orientação do advogado C.D.J., ‘cassou’ a procuração 
outorgada ao advogado R.P. 

. . .
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Jurisprudência Cível

Agravo interno - Despacho que indeferiu pleito de 
efeito suspensivo - Descabimento - 

Não conhecimento

Ementa: Agravo interno. Despacho que indeferiu pleito 
de efeito suspensivo. Descabimento. Não conhecimento.

- O agravo interno, previsto no art. 557, § 1º, do Código 
de Processo Civil somente é cabível em face de decisão 
monocrática de negativa de seguimento “a recurso mani-
festamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência domi-
nante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior”. 

- É incabível agravo interno interposto em face de decisão 
de indeferimento de pedido de concessão de efeito 
suspensivo a recurso, por ausência de previsão legal.

AGRAVO Nº 1.0141.07.000025-4/003 - Comarca 
de Carmo de Minas - Autores: Fernanda Ferreira de 
Andrade Ribeiro, José Lucyr de Castro Ribeiro - Agravado: 
Dermivaldo Collinett - Interessados: Laudevino Alves 
e outro, Miriam Lucena Alves, Sociedade Nhá Chica 
II, Construtora Circuito das Águas Ltda. - Relator: DES. 
MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em, DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO RECURSO. 

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013. - Márcio 
Idalmo Santos Miranda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MÁRCIO IDALMO SANTOS MIRANDA - 
Trata-se de agravo regimental interposto por José Lucyr de 
Castro Ribeiro contra a decisão de f. 164/166, pela qual 
foi negado pleito de concessão de efeito suspensivo ao 
Agravo de Instrumento manifestado, visando à reforma 
de decisão proferida pelo douto Juízo da Comarca de 
Carmo de Minas, que, em “Ação Ordinária de Rescisão 
Contratual c/c Cobrança” ajuizada por Laudevino Alves 
e outro, já em fase de cumprimento de sentença, rejeitou 
exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, 
na qual alegada a inexistência de título apto a alicerçar 
a execução. 

Pretende o agravante, com o presente recurso, a 
reforma da decisão hostilizada, de modo a ser concedido 
ao agravo de instrumento o efeito suspensivo por ele plei-
teado, alegando, para tanto, ser clara a demonstração, 
na espécie, do dano irreparável ou de difícil reparação 

sobre o qual haja fundado receio de ocorrência, em caso 
de a tutela jurisdicional demandada somente ser conce-
dida em decisão final do agravo. 

Manifestação do agravado às f. 349/350. 
Feito esse breve relato, apenas no indispensável 

à compreensão da controvérsia estabelecida em sede 
recursal, passo ao voto.

Tenho preliminar, de ofício, que submeto à apre-
ciação desta Turma Julgadora.

Preliminar de ofício - não conhecimento do 
agravo interno.

Nos termos do art. 557, § 1º, do Código de Processo 
Civil, somente é cabível a oposição de agravo interno 
contra decisão do Relator que, monocraticamente, negar 
seguimento a recurso interposto, por entendê-lo “manifes-
tamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante 
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou 
de Tribunal Superior”.

O parágrafo único do art. 527 do referido Diploma 
Processual Civil, com a redação alterada pela Lei 
11.187/05, prevê, ainda, expressamente:

Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e 
distribuído incontinenti, o relator:
[...]
III - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), 
ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 
pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 
[...]
Parágrafo único. A decisão liminar, proferida nos casos dos 
incisos II e III do caput deste artigo, somente é passível de 
reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o 
próprio relator a reconsiderar. 

Como se vê, é incabível agravo interno interposto 
em face de decisão de indeferimento de pedido de 
concessão de efeito suspensivo a recurso, por ausência 
de previsão legal. 

Nesse sentido é o posicionamento de Ernane Fidélis 
dos Santos: 

Para se dar efeito suspensivo ao agravo, a fundamentação 
deve ser relevante, e o cumprimento da decisão pode ser 
causa de lesão grave e de difícil reparação, mas tal juízo é 
exclusivo do relator e de sua decisão de dar ou não efeito 
suspensivo ao recurso; outro nenhum é cabível. (Novos perfis 
do processo civil brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, 
p. 207.)

E, também, de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 
Andrade Nery:

O cabimento do agravo interno existe para todas e quaisquer 
decisões do relator, porque essa impugnabilidade decorre 
do art. 557, § 1º, sendo irrelevante sua previsão ou não no 
regimento interno dos tribunais, que é norma administrativa, 
portanto, infralegal. Existe apenas uma exceção a essa recor-
ribilidade contra decisão monocrática do relator: não cabe o 
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agravo interno de que trata a norma comentada, nos casos 
previstos no CPC, 527, II (conversão do agravo de instru-
mento em retido) e CPC, 527, III (decisão sobre pedido de 
efeito suspensivo no agravo de instrumento). Nestes dois 
casos pode o agravante pedir reconsideração ao relator ou a 
reforma da decisão, que só será apreciada quando do julga-
mento do mérito do agravo pelo órgão colegiado (CPC, 527, 
parágrafo único). (Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: RT, p. 815, nota 
4 do art. 557.)

Sobre o tema, merecem menção os seguintes 
julgados deste Tribunal de Justiça:

Agravo regimental contra decisão que indefere efeito suspen-
sivo. Ausência de previsão legal. Não conhecimento do 
recurso. - O agravo interno somente é cabível nas hipóteses 
previstas no art. 557, § 1º, do CPC, ou seja, quando o relator 
indeferir recurso, liminarmente, por entendê-lo ‘manifesta-
mente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário 
à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior’. Por não 
ser uma das hipóteses do CPC, é incabível agravo regimental 
de decisão de indeferimento de efeito suspensivo a agravo 
de instrumento. Agravo de que não se conhece. (Agravo 
nº 1.0520.12.001843-4/002, Rel. Des. José Marcos Vieira, 
DJe de 19.12.2012.) 

Agravo regimental. Indeferimento do efeito suspensivo. 
Agravo regimental. Ausência de previsão legal. Não conhe-
cimento. - Não havendo previsão na legislação processual 
quanto à possibilidade de se interpor recurso contra a decisão 
que indefere efeito suspensivo em agravo de instrumento e 
não havendo, também, previsão específica e taxativa da hipó-
tese no Regimento Interno do Tribunal, não se conhece do 
recurso interposto. (Agravo nº 1.0384.12.004899-4/003, 
Rel. Des. Estevão Lucchesi, DJe de 07.12.2012.) 

Agravo interno. Antecipação dos efeitos da tutela recursal 
em agravo de instrumento. Não cabimento. - O ordena-
mento jurídico não prevê o cabimento de agravo em face de 
decisão proferida em agravo de instrumento decidindo acerca 
do efeito suspensivo da decisão de primeira instância ou da 
antecipação de tutela recursal. A atribuição ou não de efeito 
suspensivo ao agravo de instrumento ou a decisão no que 
tange à antecipação de tutela recursal é atribuição exclusiva 
do relator, decisão esta que será oportunamente revista pela 
turma julgadora, quando do julgamento do mérito do agravo 
de instrumento. (Agravo nº 1.0079.12.034594-1/002, Rel. 
Des.ª Mariangela Meyer, DJe de 07.12.2012.) 

Não conheço, pois, do agravo interno. 
Sem custas. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MOACYR LOBATO e AMORIM SIQUEIRA.

Súmula - DE OFÍCIO, NÃO CONHECERAM 
DO RECURSO.

. . .

Inventário - Herança - Renúncia abdicativa - 
Indeferimento - Prévia aceitação tácita - Primeiras 

declarações - Art. 1.805, caput, do CC/2002 - 
Renúncia translativa - Caracterização - Imposto de 

transmissão devido

Ementa: Agravo de instrumento. Inventário. Herança. 
Renúncia abdicativa.  Momento da manifestação. 
Imposto devido.

- A renúncia abdicativa é aquela pura e simples em favor 
da massa, manifestada pelos herdeiros antes de praticar 
qualquer ato que exprima aceitação. Aceita a herança, 
mesmo que de forma tácita, a posterior renúncia se carac-
teriza como translativa, incidindo sobre ela o imposto 
de transmissão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0480.
12.000101-5/001 - Comarca de Patos de Minas - Agra-
vante: Espólio de Bartolomeu Moreira dos Reis, represen-
tado pela inventariante Vani Augusta de Alencar Reis - Re-
latora: DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 12 de março de 2013. - Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio 
de Bartolomeu Moreira dos Reis, representado pela inven-
tariante Vani Augusta de Alencar Reis, em face da decisão 
reproduzida à f. 07-TJ, referente à ação de inventário que 
tramita perante a Vara de Família e Sucessões de Patos de 
Minas. Na oportunidade, o Juízo a quo indeferiu o pedido 
de renúncia à herança, na forma pretendida nos autos, 
considerando os esclarecimentos prestados à inventa-
riante às f. 64 e 66.

Em suas razões recursais, apresentadas às f. 02/06-
TJ, o agravante salienta que restou caracterizada a 
renúncia à herança, uma vez que ficou demonstrado nos 
autos que os herdeiros necessários renunciaram a suas 
cotas hereditárias em favor do monte partilhável, e não 
em benefício de pessoa certa e determinada. Em seguida, 
ressalta que, por se tratar de renúncia abdicativa, o único 
imposto a ser pago pelo beneficiário da transmissão da 
propriedade é o causa mortis, não havendo, portanto, 
a incidência do imposto inter vivos. Requer concessão 
de tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento 
do agravo.
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O presente recurso foi recebido apenas no efeito 
devolutivo. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela 
recursal, o agravante nem sequer mencionou os riscos 
aos quais estaria submetido até a decisão definitiva deste 
recurso, não sendo, assim, o caso de ser deferida. 

Relatados, decido.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito.
A presente insurgência no processo de inven-

tário versa sobre o indeferimento da renúncia abdicativa 
expressa pelos herdeiros necessários.

O ora agravante ponderou que o Juízo a quo 
decidiu de forma equivocada acerca do seu pedido de 
homologação da renúncia abdicativa declarada nos 
autos do processo com a consequente lavratura do termo 
de renúncia.

De acordo com o art. 1.806 do Código Civil, “a 
renúncia da herança deve constar expressamente de 
instrumento público ou termo judicial”; sendo assim, é 
ato jurídico unilateral e formal através do qual o herdeiro 
manifesta, expressamente, sua vontade em não aceitar a 
herança, despojando-se da qualidade de seu titular. 

A doutrina faz menção a dois tipos de renúncia, 
quais sejam a translativa, quando o herdeiro renuncia 
à herança em favor de determinada pessoa ou quando 
a manifesta após a aceitação, entendendo que, nesses 
casos, haveria uma cessão da herança ou desistência 
da mesma, praticando o herdeiro dois atos jurídicos: de 
aceitação tácita e posterior transmissão da herança; e 
a abdicativa, que é a renúncia pura e simples em favor 
da massa, manifestada pelos herdeiros antes de praticar 
qualquer ato que exprima aceitação.

Conclui-se que os herdeiros podem, na forma pres-
crita no art. 1.812 do Código Civil, renunciar ao seu 
quinhão hereditário, sendo sua renúncia irretratável. 

Caio Mário assim expõe sobre o assunto em 
sua obra:

Ao propósito, costuma-se distinguir da renúncia abdicativa a 
chamada renúncia translativa, que implica a transmissão a 
determinada pessoa, designada pelo renunciante. A primeira 
(abdicativa) é verdadeira renúncia, ao passo que a segunda 
(translativa ou translatícia) envolve duas declarações de 
vontade, importando em aceitação e alienação simultânea 
ao favorecido. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 
direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 59-60.)

Em que pese ter havido a renúncia da herança pelos 
herdeiros à f. 18 e nas primeiras declarações feitas em 
27.03.2012, à f. 13, antes disso foi aceita a herança, 
juntando, inclusive, as procurações nas quais não 
consta como prerrogativa o ato de renunciar ou qual-
quer ressalva. Como alegado no recurso de agravo de 
instrumento, trata-se de uma renúncia abdicativa; e, para 
que tal ato a favor do monte não caracterize doação, 

a mesma deve ser feita na primeira oportunidade que 
tiverem as partes de se manifestar nos autos do processo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de 
instrumento interposto, mantendo in totum a r. decisão 
interlocutória prolatada pelo Juiz a quo.

Custas recursais, ex lege.

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Cuida-se de agravo de 
instrumento interposto contra decisão interlocutória profe-
rida no âmbito da ação de inventário dos bens deixados 
por Bartolomeu Moreira dos Reis, sendo certo que o Juiz a 
quo indeferiu o pedido de renúncia abdicativa à herança 
formulado pelos filhos do falecido.

Argumentou que, na espécie, como os herdeiros 
não possuem filhos, não há outros de classe subsequente 
à dos renunciantes a quem possa ser repassada sua parte 
(art. 1.810, Código Civil), circunstância que tornaria 
jacente a herança na parte relativa aos filhos. 

A Relatora nega provimento ao recurso por entender 
que, conquanto os herdeiros tivessem manifestado a 
renúncia à meação em petição de f. 18/19, a apresen-
tação das primeiras declarações na ação de inventário 
exclui tal possibilidade.

Com efeito, a respeito do tema, enfatiza Sílvio de 
Salvo Venosa:

O art. 1.805, § 2º (antigo art. 1.582), equipara a renúncia 
à cessão gratuita, pura e simples da herança, aos demais 
coerdeiros. Quem cede gratuitamente a herança nunca teve 
a intenção de ser herdeiro: essa é a ideia que centraliza 
o dispositivo.
Clóvis Beviláqua (1939, 6/26) conceitua os atos oficiosos de 
que fala a lei; são ‘os que se praticam desinteressadamente, 
no intuito de prestar um favor, de ser agradável, de satisfazer 
sentimentos piedosos ou humanitários’. Assim, não implica 
aceitação o simples fato de o presumido herdeiro limpar os 
imóveis do de cujus e evitar sua ruína, por exemplo, ou de 
amparar a viúva. Assim também, portanto, os atos conser-
vatórios. 
No entanto, a aceitação tácita deriva de qualquer ato positivo 
em favor do herdeiro ao subentrar na posse e propriedade 
da herança. Se o herdeiro constitui advogado e se faz repre-
sentar como tal no inventário, está inelutavelmente aceitando 
a herança; porém, simples requerimento de abertura de 
inventário não induz aceitação (Monteiro, 1977, 6/47), por 
se tratar de obrigação legal do herdeiro. Assim também se o 
interessado propõe ação para defender o espólio, promete 
alienar bens da massa hereditária etc. (Direito civil: direito das 
sucessões. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 18/19.)

Desse modo, tem-se que nas primeiras declarações, 
juntadas às f. 13/17 e nas quais os requerentes se quali-
ficam como herdeiros, manifestam o interesse da partilha 
amigável e descrevem todos os bens, enquadram-se na 
hipótese do art. 1.805, caput, do Código Civil, e não na 
exceção de seu § 1º. 

Em outras palavras, prestar as primeiras declara-
ções na ação de inventário é ato que constitui aceitação 
tácita à herança, mormente quando se observa que, em 
momento anterior à apresentação delas, os herdeiros, 
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Indenização - Dano moral - Erro material em 
certidão de nascimento - Cartório de registro 

civil - Personalidade jurídica própria - Capacidade 
processual - Legitimidade passiva ad causam - 

Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição 
Federal e do art. 22 da Lei 8.935/94

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos 
morais. Cartório de registro civil de pessoas naturais. 2ª 
via de certidão de nascimento. Erro material. Legitimidade 
passiva do cartório. Reforma da sentença.

- Cartório, tabelionato, serviço de notas e registro e 
outros termos congêneres são juridicamente equivalentes 
e caracterizam-se por possuir delegação do serviço 
público, do qual o Estado é titular.

- Por possuir personalidade jurídica própria, tem o 
Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais capacidade 
processual para figurar no polo passivo de ação de 
indenização por danos morais, em razão de erro material 
cometido por seu funcionário em segunda via de certidão 
de nascimento, pois, conforme o disposto no art. 37, 

representados por seus procuradores, requereram a aber-
tura do inventário (art. 983 do CPC), além de terem pres-
tado o compromisso previsto no art. 990, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil.

Disso se infere que os herdeiros não manifestaram 
a vontade de renunciar à herança na primeira oportuni-
dade que tiveram, tendo-o feito somente em retificação 
às primeiras declarações (f. 18/19), sendo certo que o 
caso é antes de renúncia translativa que abdicativa, ao 
contrário do que quer o agravante.

Nesse particular, Sílvio de Salvo Venosa colaciona 
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja causa 
em julgamento é similar à presente:

Direitos hereditários - Renúncia translativa. - A recusa dos 
direitos hereditários por parte dos herdeiros, visando bene-
ficiar determinada pessoa, renúncia in favorem, configura-se 
antes uma cessão ou doação do que renúncia propria-
mente dita, posto que os renunciantes estão realizando dupla 
ação, qual seja aceitando a herança e doando em seguida 
à pessoa designada. Sobre esta operação, incide o imposto 
de transmissão inter vivos. Ocorrência - Recusa a benefi-
ciar cônjuge-meeiro. Hipótese em que há aceitação tácita 
da herança e subsequente transmissão desta - Incidência do 
imposto sobre operações inter vivos (AI nº 172.868-1, Des. 
Rel. Leite Cintra, 17.06.1992).

Cumpre realçar por fim que, conquanto entenda 
que a decisão que indeferiu a renúncia abdicativa plei-
teada não merece reparos, não considero acertada a 
argumentação do Juiz a quo segundo a qual o deferi-
mento do pedido daria ensejo à herança jacente (f. 22).

Por certo, dispõe o Código Civil:

Art. 1.810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante 
acresce à dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele 
o único desta, devolve-se aos da subsequente.
[...]
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobre-
vivente, 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.

Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se 
que, inexistindo herdeiros de classe subsequente aos 
filhos - netos do falecido -, a parte do renunciante será 
direcionada aos herdeiros da classe seguinte, qual seja 
aos ascendentes e, após, ao cônjuge sobrevivente. 

Dentro dessa perspectiva, em não havendo ascen-
dentes do falecido, a viúva-meeira é quem fará jus à 
devolução da porção dos herdeiros renunciantes, não 
havendo falar em herança jacente. 

Nesse particular, é conveniente citar, mais uma vez, 
a lição de Sílvio de Salvo Venosa:

De acordo com o art. 1.811, pois, se um filho único renunciar 
à herança, e este tiver também filhos (netos, portanto, do fale-
cido), esses netos herdam, por direito próprio e por cabeça. 
Se forem três netos, a herança será dividida em três partes. 
E, pelo art. 1.589 do antigo Código, princípio lógico que 
permanece, se o único filho renunciar, não havendo netos, 
procura-se a classe subsequente, isto é, serão herdeiros o 
cônjuge, os pais do de cujus (art. 1.829), ou outros ascen-
dentes vivos à época da morte. Note que, pelo presente 
Código, os descendentes podem concorrer na herança com o 
cônjuge sobrevivente em determinadas situações, assim como 
com os ascendentes (art. 1.829). Na falta de ascendentes e 
de cônjuge, serão chamados os colaterais até o quarto grau. 
[...]
Nos termos do art 1.810 (antigo art. 1.589), ocorrendo a 
renúncia da herança, na sucessão legítima, a porção do 
renunciante será acrescida aos herdeiros da mesma classe 
e, sendo ele o único da sua classe, devolve-se aos da subse-
quente. (Ob. cit., p. 24.)

Logo, a conclusão possível de ser encontrada é que, 
caracterizada a aceitação tácita da herança, a renúncia 
somente poderá ser translativa; e, se os filhos desejam 
favorecer a mãe, a cessão implicará o pagamento do 
tributo estadual correspondente.

Fundado nessas razões, nego provimento ao recurso.
Custas, pelo recorrente.

DES. EDUARDO ANDRADE - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Assim, por possuir personalidade jurídica própria, 
tem ele capacidade processual para figurar no polo 
passivo de ação de indenização por danos morais, em 
razão de erro material de seu funcionário, pois, conforme 
o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, 
responde pessoalmente pelos atos praticados em seu 
nome por seu titular ou seus prepostos e pelos danos que 
causar a terceiros, tendo o direito de regresso contra o 
responsável. 

Assim preceitua o art. 22 da Lei 8.935/94: 

Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos 
que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de 
atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito 
de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos. 

A lei, ao dispor sobre a responsabilidade pessoal 
dos notários, oficiais de registro e seus prepostos, não 
exclui a responsabilidade da pessoa jurídica em nome 
de quem foi praticado o ato. Aliás, são interligados os 
direitos e deveres. 

Portanto, deve ser cassada a sentença que 
reconheceu a ilegitimidade passiva do Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Araguari para 
figurar no polo passivo da presente demanda, devendo 
responder pelos atos praticados por seu funcionário. 

Isso posto, dou provimento ao recurso para cassar 
a sentença, devendo os autos ser remetidos à comarca de 
origem para regular prosseguimento.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR e 
CAETANO LEVI LOPES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

§ 6º, da Constituição Federal, responde pessoalmente 
pelos atos praticados em seu nome por seu titular ou seus 
prepostos e pelos danos que causar a terceiros, tendo o 
direito de regresso contra o responsável.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0035.10.000573-1/001 - 
Comarca de Araguari - Apelante: Geovany Martins 
Gomes - Apelado: Cartório de Registro Civil e Pessoas 
Naturais do Município de Araguari - Relator: DES. 
AFRÂNIO VILELA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Afrânio 
Vilela - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AFRÂNIO VILELA - Em exame, apelação cível 
interposta contra sentença de f. 116/122, que, nos autos 
da ação de indenização por danos morais ajuizada por 
Geovany Martins Gomes em face do Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Naturais da Comarca de Araguari, julgou 
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 
art. 267, VI, CPC, ao acolher preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam. Condenou o autor ao pagamento 
das custas processuais e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos 
reais), suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da 
justiça gratuita.

Em suas razões recursais, f. 126/133, Geovany 
Martins Gomes aduz que os serviços notariais e de registro 
são exercidos em caráter privado, por delegação do 
Poder Público, e, assim, o Tabelionato possui capacidade 
para figurar no polo passivo da demanda, diante de sua 
responsabilidade objetiva.

Contrarrazões às f. 137/142.
A legitimidade ad causam, como uma das condições 

da ação, é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, deve 
ser endereçada a quem tem possibilidade, em sendo 
procedente o pedido, de suportar os efeitos oriundos da 
sentença. 

Cartório, tabelionato, serviço de notas e registro e 
outros termos congêneres são juridicamente equivalentes 
e caracterizam-se por possuir delegação de serviço 
público, do qual o Estado é titular. 

O serviço de registro civil de pessoas naturais é 
pessoa jurídica com personalidade própria, que realiza 
função pública por delegação do Poder Público, sendo, 
portanto, responsável pelos danos que os notários e 
oficiais de registro ou prepostos causarem a terceiros na 
prática de atos próprios da serventia. 

Ação de cobrança - Seguro obrigatório - DPVAT - 
Grávida - Oitavo mês de gestação - Interrupção da 

vida intrauterina - Direitos do nascituro - Direito 
à vida - Mãe - Ascendente - Beneficiária da 

indenização - Valor - 40 salários mínimos da data 
do sinistro - Correção monetária desde a data do 

evento - Juros de mora a partir da citação

Ementa: Apelação cível. Cobrança de seguro obrigatório 
DPVAT. Morte de nascituro. Direitos garantidos desde a 
concepção. Indenização devida. Prescrição. Inocorrência. 
Valor. 40 salários mínimos da data do sinistro. Correção 
monetária desde o evento e juros a partir da citação.

- Em prevendo a Lei 6.194/74 o direito à percepção de 
indenização pelo seguro obrigatório DPVAT à pessoa 
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vitimada, fez-se alcançar também o nascituro. Isso porque 
o Código Civil se reporta à lei para garantir, “desde 
a concepção, os direitos do nascituro” e, sobretudo, 
porque, se o principal direito do nascituro é o direito à 
vida, naturalmente, sua morte, decorrente de acidente 
de trânsito, abre campo de incidência de indenização 
securitária do DPVAT.

- No caso de morte por acidente de trânsito ocorrido 
na vigência da Lei 6.194/74, a indenização do seguro 
obrigatório DPVAT será no valor equivalente a 40 
salários mínimos vigentes na data do sinistro, acrescido 
de correção monetária, inclusive com os expurgos 
inflacionários devidos, a partir da mesma data e juros de 
mora a partir da citação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0414.11.000573-6/001 
- Comarca de Medina - Apelante: Cia. de Seguros 
Minas Brasil - Apelada: Eva Luiz da Cruz - Relator: DES. 
LUCIANO PINTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2013. - Luciano 
Pinto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUCIANO PINTO - Eva Luiz da Cruz ajuizou 
ação de cobrança de cobertura de seguro obrigatório 
DPVAT contra Companhia de Seguros Minas Brasil S.A., 
narrando que, na data de 16.11.1990, em acidente 
automobilístico, sofreu um trauma na barriga, resultando 
na perda do filho, nascituro, que se encontrava no oitavo 
mês de gestação.

Disse que a ré teria recusado o seu pedido 
administrativo, alegando inexistir cobertura para o caso.

Discorreu sobre seu direito à referida indenização 
e requereu a condenação da ré no pagamento de 40 
salários mínimos vigentes na data do efetivo pagamento, 
com correção monetária a contar de tal data e juros de 
mora a partir da citação.

Transcreveu jurisprudência e requereu a procedência 
dos pedidos.

Juntou documentos.
A ré, citada, apresentou contestação na audiência 

de conciliação que teve lugar à f. 84.
Levantou preliminares de ilegitimidade passiva e de 

falta de interesse de agir e, no mérito, disse que o seguro 
obrigatório DPVAT somente indenizava danos pessoais e 
que a pretensão da autora, de estender esse direito ao 
nascituro, era equivocada.

Discorreu longamente sobre o tema e pediu a 
improcedência da ação.

Alternativamente, disse que a indenização deveria 
ser calculada com base no salário mínimo da época do 
sinistro, perfazendo um total de R$8.897,56.

Em suma, é a contestação.
Sobreveio sentença às f. 158/166 que, após rejeitar 

as preliminares, julgou procedente o pedido e condenou 
a ré a pagar à autora a cobertura do seguro no valor 
equivalente a 40 salários mínimos, acrescido de correção 
monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros 
de mora a partir da citação.

Daí o recurso da ré, de f. 168/183.
Inicialmente, levanta prejudicial de prescrição, 

assinalando que o sinistro ocorrera em 16.11.1990 e 
que, de acordo com o art. 177 do CC/16 c/c o art. 2.028 
do novo Código Civil, a prescrição, no caso, seria de 
20 anos.

Contudo, disse que, embora o prazo final para o 
ajuizamento da presente ação fosse o dia 16.11.2010, a 
autora somente manejou a ação em 14.02.2011, isto é, 
após transcorrido o prazo prescricional.

Baseado em tais argumentos, pediu a extinção do 
feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, 
IV, do CPC.

No mérito, disse que a ação devia ser improcedente 
visto que não havia previsão legal para a cobertura de 
sinistros envolvendo nascimento sem vida.

Acrescentou que a vítima, no caso dos autos, não 
teria adquirido personalidade jurídica, já que não nascera 
com vida e, por via de consequência, não seria sujeito 
de direito.

Discorreu sobre a Lei 6.194/74 e sobre a cobertura 
de danos pessoais além de ressarcimento de despesas 
despendidas pela pessoa vitimada.

Com isso, entende que o caso dos autos não se 
enquadra nas referidas hipóteses, de modo que a ação 
devia ser julgada improcedente.

Transcreveu doutrina e jurisprudência para arrimar 
seus argumentos e, ao final, ressaltou que o cálculo da 
indenização deveria obedecer ao salário mínimo da 
época do sinistro, não havendo falar em sucumbência 
de sua parte já que não dera causa ao ajuizamento da 
presente ação.

A autora apresentou contrarrazões às f. 187/195, 
pela manutenção da sentença.

Em suma, é o que se tem a relatar.
Presentes os pressupostos legais, conheço 

do recurso.
Da prejudicial de mérito.
Prescrição.
A apelante assinala estar prescrito o direito de 

a autora pleitear a indenização de seguro obrigatório 
DPVAT, visto que o sinistro ocorreu em 16.11.1990 e a 
ação somente foi ajuizada em 14.02.2011, isto é, mais 
de 20 anos depois.
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Disse que, ao influxo do art. 177 do CC/16 c/c o 
art. 2.028 do novo Código Civil, o prazo prescricional 
seria de 20 anos, no entanto esse prazo venceu antes do 
ajuizamento da presente demanda.

Bem de ver que as normas adotadas pela apelante 
têm inteira cabida ao caso dos autos, já que a prescrição, 
aqui, é mesmo aquela prevista no art. 177 do CC/16, 
ou seja, de 20 anos, no entanto a apelante se equivocou 
quanto à data do ajuizamento da presente ação, alegando 
que ela se dera em 14.02.2011, embora tenha omitido 
de onde ela retirara essa data.

Na verdade, a ação foi ajuizada em 12.02.2009, 
conforme se vê à f. 02-verso, e não há, em nenhum outro 
documento dos autos, informação que contradiga a 
chancela de distribuição lançada naquela folha.

Ora, se a ação foi ajuizada em 12.02.2009 e o 
prazo final seria o dia 16.11.2010, conforme a própria 
apelante assinalou à f. 170, naturalmente que não há falar 
em prescrição, sendo manifesto o equívoco levantado em 
sede de prejudicial de mérito.

Isso posto, rejeito a prejudicial de prescrição.
Mérito.
Quanto ao mérito, entendo que o nuclear, aqui, é 

a controvérsia em torno da legalidade da pretensão de 
cobertura de indenização por morte de nascituro, já que a 
apelante não negou o sinistro, nem a gestação da autora, 
que sofreu o acidente, nem o nexo de causalidade entre 
o acidente e a morte do nascituro, que já contava com 8 
meses de gestação.

De um lado, entendo ser imprescindível relembrar 
que os danos pessoais indenizados pela Lei 6.194/74 são 
devidos em razão de morte ou invalidez, além de ressarcir 
pelas despesas médico-hospitalares no tratamento das 
lesões, o que significa dizer que a morte é indenizável, 
desde que ligada a acidente automobilístico, não se 
vislumbrando, na referida norma, qualquer pretensão do 
legislador em estabelecer conceito jurídico ou restrição à 
personalidade da pessoa de direito cuja morte se indeniza. 

De outro lado, se, quando há lide relacionada a 
direitos de personalidade, é incontroversa a conclusão 
no sentido de ter o nascituro não somente expectativa 
de direitos, mas ser ele, efetivamente, sujeito de direito, 
obviamente que todos os fatos relacionados à sua vida 
(direito de personalidade), desde o momento da sua 
concepção, geram consequências jurídicas.

Logo, interrompida a vida intrauterina, fato 
incontroverso, legítima é a pretensão da autora, aqui, de 
receber a indenização prevista na Lei 6.194/74, porque 
o principal direito do nascituro é o direito à vida; e a 
retirada desse direito, em razão de morte por acidente de 
trânsito, por via de consequência, faz incidir a indenização 
securitária do DPVAT em benefício da mãe-herdeira.

Sobre o tema, peço vênia para transcrever trecho do 
julgamento do Recurso Especial 1120676/SC, da lavra 
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relator para o 
acórdão, julgado em 07.12.2010, DJe de 04.02.2011, 

em que a matéria é tratada com toda a prudência que 
sua singularidade exige, debalde a dialética se arrime 
inteiramente na juridicidade do pleito:

A polêmica central do presente recurso especial situa-se 
em estabelecer o enquadramento da situação ocorrida no 
presente processo, em que a vítima, que estava no ventre de 
sua mãe no momento do sinistro de trânsito, veio a falecer 
quatro dias depois, nascendo sem vida (e-STJ, f. 24 e 25).
Em outras palavras, deve-se estabelecer se o presente caso 
enquadra-se na expressão ‘indenizações por morte’ estatuída 
no enunciado normativo acima transcrito.
Tenho que a interpretação mais razoável desse enun-
cia do normativo, consentânea com a nossa ordem 
jurídico-constitucional, centrada na proteção dos direitos 
fundamentais, é no sentido de que o conceito de ‘dano-morte’, 
como modalidade de ‘danos pessoais’, não se restringe ao 
óbito da pessoa natural, dotada de personalidade jurídica, 
mas alcança, igualmente, a pessoa já formada, plenamente 
apta à vida extrauterina, embora ainda não nascida, que, por 
uma fatalidade, acabara vendo a sua existência abreviada em 
acidente automobilístico.
Não consigo identificar, como o fizeram os nominalistas 
quando do enfrentamento das questões afeitas à 
personalidade, a pessoa (enquanto ser) ao sujeito de direitos.
Pouco defensável a tese de que quem esteja temporária ou 
definitivamente sob uma capitis deminutio não seja pessoa na 
mesma extensão daquele que não vê sua capacidade reduzida.
Em prevendo a LF nº 6.194 o direito à percepção de 
indenização pelo seguro obrigatório DPVAT à pessoa 
vitimada, fez-se alcançar também o nascituro.
A ciência cuja missão é a investigação da vida - a biologia 
- coadjuvada pela medicina, racionalizando as fases da vida 
intrauterina, do zigoto ao feto, externara a pré-viabilidade fetal 
desde a 22ª semana de gravidez e a sua viabilidade desde a 
27ª semana (Viabilidade entendida como: a capacidade de 
manter uma existência separada segundo o Oxford Universal 
Dictionary apud José Peixoto, Mário Branco, Alice Freitas, 
Clara Dias, in Viabilidade - http://www.lusoneonatologia.net/
usr/files/publications/ff13c5881751fe6f1b9c3f32f005d7fd.
pdf).
Note-se que a filha dos postulantes encontrava-se na 
35ª semana de vida, nono mês de gestação, ou seja, 
era plenamente hábil à vida pós-uterina, autônoma no 
seu desenvolvimento, apenas não independente, porque 
necessitava, ainda, por mais alguns dias, da ‘alimentação’ 
que lhe provia sua mãe (alimentação aqui compreendida 
como o sustento para a sua sobrevivência no ambiente 
intrauterino).
O ser que tinha transitória e brevemente o ventre materno 
como o seu abrigo sequer se confundiria com o seu 
‘continente’, segundo as tradições romanísticas: portio mulieris 
vel viscerum (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições ao 
direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 183). 
Não! Era indivíduo totalmente autônomo, intrinsecamente 
dotado de individualidade genética, emocional e sentimental, 
como interessantemente relata Márcio Accioly de Andrade na 
obra Dignidade da pessoa humana, fundamentos e critérios 
interpretativos (Organizado por Agassiz Almeida Filho e Plínio 
Melgaré. São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 140/141):
‘Outros fenômenos semelhantes aos que ocorrem nas 
pessoas adultas são também constatados nas pessoas dos 
conceptos, como os sonhos, que, detectado por exame 
eletroencefalográfico, são caracterizados e observados 
pelos movimentos oculares no cristalino fetal; a reação a 
estímulos do som, revelado por meio da aceleração cardíaca 
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ou da realização de movimentos; a capacidade degustativa 
demonstrada através da introdução de açúcar pelo líquido 
amniótico ocasionando o aumento da deglutição e a 
diminuição com substâncias amargas’.
Aguardava, pois, tão só o parto para que desse seguimento 
ao desenvolvimento que se iniciara desde a concepção.
O Código Civil Brasileiro, no art. 2º, concebe como 
necessário à aquisição da personalidade civil o nascimento 
com vida (teoria natalista), resguardando, todavia, desde a 
concepção, os direitos do nascituro (teoria concepcionista).
Se é certo que a lei brasileira previu como aptos a adquirirem 
direitos e contraírem obrigações, os nascidos com vida, 
dotando-os de personalidade jurídica, não excluiu do seu 
alcance aqueles que, ainda não nascidos, remanescem no 
ventre materno, reconhecendo-lhes a aptidão de ser sujeitos 
de ‘direitos’.
Nessa toada, o legislador resguardou aos nascituros: direitos 
relacionados com a garantia do seu por-vir (v.g. direito 
aos alimentos gravídicos, penalização do aborto, direito à 
assistência pré-natal), com o resguardo do seu patrimônio 
(v.g. doação; posse em nome do nascituro; percepção de 
herança ou legado), com a preservação da sua dignidade 
enquanto ser humano em formação (direito ao nome; ou, em 
infeliz situação como a presente, aos cerimoniais fúnebres), 
desse rol não havendo excluir-se a indenização securitária a 
ser alcançada aos ascendentes do segurado falecido em face 
do seu passamento.
Quando do julgamento da constitucionalidade da Lei da 
Biossegurança (Adin n. 3.510/DF), em que pese tenha 
manifestado sua adesão à teoria natalista, não deixou de 
registrar o e. Relator Min. Carlos Ayres Brito o transbordamento 
do princípio da dignidade da pessoa humana ao ser em 
formação, de forma a preservarem-se os interesses daquele 
que ‘desaguará’ no indivíduo-pessoa, pontificando em voto 
de destacada judiciosidade que:
‘Sucede que - este o fiat lux da controvérsia - a dignidade 
da pessoa humana é princípio tão relevante para a nossa 
Constituição que admite transbordamento. Transcendência 
ou irradiação para alcançar, já no plano das leis 
infraconstitucionais, a proteção de tudo que se revele como 
o próprio início e continuidade de um processo que deságue, 
justamente, no indivíduo-pessoa. Caso do embrião e do 
feto, segundo a humanitária diretriz de que a eminência da 
embocadura ou apogeu do ciclo biológico justifica a tutela 
das respectivas etapas. Razão por que o nosso Código Civil 
se reporta à lei para colocar a salvo, ‘desde a concepção, 
os direitos do nascituro’ (do latim nasciturus). Se se prefere - 
considerado o fato de que o fenômeno da concepção já não 
é exclusivamente intra-corpóreo -, direitos para cujo desfrute 
se faz necessário um vínculo operacional entre a fertilização 
do óvulo feminino e a virtualidade para avançar na trilha do 
nascimento. Pois essa aptidão para avançar, concretamente, 
na trilha do nascimento é que vai corresponder ao conceito 
legal de ‘nascituro’. Categoria exclusivamente jurídica, 
porquanto não versada pelas ciências médicas e biológicas, 
e assim conceituada pelo civilista Silvio Rodrigues (in Direito 
Civil, ano 2001, p. 36): ‘Nascituro é o ser já concebido, mas 
que ainda se encontra no ventre materno’.
Assim também, a eminente Min. Cármen Lúcia, que, 
discorrendo sobre o princípio da dignidade, ponderara:
‘A espécie humana há que ser, pois, respeitada em sua 
dignidade, manifestada em cada um e em todos os homens, 
porque a condição digna de ser membro desta espécie toca 
todos e cada qual dos que a compõem. Por isso é que as 
constituições mais recentes mencionam a humanidade como 
o ponto que se busca atingir no respeito aos direitos.

Significa que o princípio constitucional da dignidade humana 
se estende além de cada pessoa, considerando todos os 
seres humanos, os que compõem a espécie, dotam-se de 
humanidade, ainda que o direito sequer ainda reconheça 
(ou reconheça precariamente, tal como se tem na fórmula 
da Convenção Nacional de Ética francesa de pessoa humana 
em potencial) a personalidade. É o que se dá com o embrião 
e com o morto, que não dispõem das condições necessárias 
para titularizar a personalidade em direito (pelo menos em 
todas as legislações vigentes, hoje, no mundo), mas que 
compõem a humanidade e são protegidos pelo direito pela 
sua situação de representação da humanidade’.
Com efeito, não haveria, sequer, necessidade de se proceder 
à nova exegese do dispositivo de lei (art. 2º do CCB), que 
reconhece o início da personalidade civil - não é o que aqui se 
pretende - senão evitar o esvaziamento da existência digna de 
um ser humano que chegou, de forma tão serôdia, à morte, 
preservando-se, ainda, o ideal que todo pai faz em torno do 
seu filho, sua significação, sua relevância na vida familiar.
Voltando a atenção à inestimável contribuição alcançada 
pelo tema no acórdão já referido, trago à lembrança breves 
e pertinentes considerações, naquela assentada, feitas pelo 
Min. Gilmar Mendes:
‘Independentemente da concepção que se tenha sobre o 
termo inicial da vida, não se pode perder de vista - e isso 
parece ser indubitável diante de qualquer posicionamento 
que se adote sobre o tema - que, em qualquer hipótese, 
há um elemento vital digno de proteção jurídica. Muitas 
vezes passa despercebido nos debates que não é preciso 
reconhecer em algo um sujeito de direitos para dotar-lhe de 
proteção jurídica indisponível.
[...]
Assim, a questão não está em saber quando, como e de que 
forma a vida humana tem início ou fim, mas como o Estado 
deve atuar na proteção desse organismo pré-natal diante das 
novas tecnologias, cujos resultados o próprio homem não 
pode prever’.
No presente caso, sonegar-se o direito à cobertura pelo 
seguro obrigatório de danos pessoais consubstanciados 
no fato ‘morte do nascituro’ entoaria, ao fim e ao cabo - 
especialmente aos pais já combalidos com a incomensurável 
perda - a sua não existência, malogrando-se o respeito e a 
dignidade que o ordenamento deve reconhecer e reconhece 
inclusive àquele que ainda não nascera (art. 7º da LF 
nº 8.069/90).
Relembro o magistério de Silmara Juny Chinelato a 
reconhecer o alcance do conceito de criança ao nascituro, 
assim pontificando: ‘Tendo em vista que o nascituro é um 
ser humano, é plenamente defensável possa ser incluído no 
conceito de criança do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
segundo interpretação sistemática do ordenamento jurídico’ 
(in Novo Código Civil: questões controvertidas. Coordenação 
Mário Luiz Delgado e Jônes Figueiredo Alves. São Paulo: Ed. 
Método, 2004, p. 361).
Sobrelevando-se os direitos à tutela da pessoa humana, 
tenho por plenamente possível extrair da legislação 
infraconstitucional que disciplinou o seguro obrigatório 
a contemplação do direito à indenização pela morte 
do nascituro.
Com efeito, a reprodução é da essência humana.
Não é fato raro no Brasil a ocorrência de acidentes 
automobilísticos - aliás, fato por deveras lamentável -, não se 
mostrando menos corriqueiro restarem envolvidos, em ditos 
acidentes, mulheres gestantes, que, pelo delicado estado em 
que se encontram, acabam, fatalisticamente, perdendo os 
filhos que aguardam.
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Com a vênia das relevantes vozes em contrário, não logro retirar 
essa importante parcela da população brasileira do alcance 
de seguro obrigatório, seguro que, como bem destacou o e. 
Relator, tem caráter especial devido a sua marcante finalidade 
social, voltado a minorar os deletérios danos pessoais 
causados às vítimas de sinistros automobilísticos.
Não se pode negar ter sido, a filha dos demandantes, vítima 
do relatado incidente.
Da mesma forma, não vejo espaço para se diferenciar o filho 
nascido daquele plenamente formado, mas ainda no útero da 
mãe, para fins da pretendida indenização, ou mesmo daquele 
que, por força do acidente, acabe tendo o seu nascimento 
antecipado e reste a falecer minutos após o parto.
A pretensa compensação advinda da indenização securitária 
estaria voltada a aliviar a dor talvez não na mesma magnitude, 
mas muito semelhante sofrida pelos pais diante perda de um 
filho, o que, ainda assim, sempre se mostra quase impossível 
de se determinar, como bem já reconhecera esta Terceira 
Turma quando do reconhecimento de dano moral pela morte 
do pai àquele que ainda não havia logrado nascer (REsp 
nº 931.556/RS). 
Relembre-se a ementa desse paradigmático precedente:
‘Responsabilidade civil. Acidente do trabalho. Morte. 
Indenização por dano moral. Filho nascituro. Fixação do 
quantum indenizatório. Dies a quo. Correção monetária. Data 
da fixação pelo juiz. Juros de mora. Data do evento danoso. 
Processo civil. Juntada de documento na fase recursal. 
Possibilidade, desde que não configurada a má-fé da parte 
e oportunizado o contraditório. Anulação do processo. 
Inexistência de dano. Desnecessidade. - Impossível admitir-se 
a redução do valor fixado a título de compensação por danos 
morais em relação ao nascituro, em comparação com outros 
filhos do de cujus, já nascidos na ocasião do evento morte, 
porquanto o fundamento da compensação é a existência de 
um sofrimento impossível de ser quantificado com precisão. 
- Embora sejam muitos os fatores a considerar para a 
fixação da satisfação compensatória por danos morais, é 
principalmente com base na gravidade da lesão que o juiz 
fixa o valor da reparação.
[...] Recurso especial dos autores parcialmente conhecido e, 
nesta parte, provido. Recurso especial da ré não conhecido’ 
(REsp 931556/RS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 17.06.2008, DJe de 05.08.2008.)
Por derradeiro, não haveria ainda considerar-se empecilho o 
fato de o nascituro, em não possuindo personalidade jurídica, 
não ser apto à transmissão de direitos aos seus ascendentes, 
porque aqui se está diante de contrato de seguro (em que 
pese legal). 
Os beneficiários da indenização não serão chamados ao polo 
ativo da relação obrigacional por força de vínculo hereditário, 
senão obrigacional.
A LF n. 6.194/74, ao referir-se aos beneficiários do seguro 
reportou-se, no seu art. 4º, ao art. 792 do CCB. 
Aclarara, simplesmente, por se tratar de seguro obrigatório, 
em que não há beneficiários indicados consensualmente, 
que os beneficiários deveriam manter vínculo parental 
(hereditário) com o segurado. Assim o faz para sistematizar o 
seu reconhecimento, evitando-se a pouco fecunda indicação 
de tal ou qual beneficiário (pais, filhos, irmãos etc.).
Ora, no caso dos autos, não há dúvida acerca de quem eram 
os ascendentes (pais) da vítima do acidente, devendo eles 
figurar como os beneficiários da indenização, e não como 
seus herdeiros.
Nessa linha e por todo exposto, pretendendo os recorrentes 
a percepção da indenização securitária pela morte da 

sua filha, ocorrida, incontroversamente, por força de 
acidente automobilístico terrestre, direito que, entendo, 
vem resguardado na LF n. 6.194/74, voto no sentido de 
dar provimento ao recurso especial, julgando procedente o 
pedido inicial e condenando a parte ré ao pagamento da 
indenização prevista no art. 3º, inciso I, da LF n. 6.194/74. O 
valor da condenação será acrescido de correção monetária 
desde a propositura da demanda e juros legais moratórios 
desde a citação. Arcará a requerida com as custas e 
honorários advocatícios do procurador dos autores, que 
arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Com efeito, entendo que, relativamente ao direito da 
apelada de receber a indenização do seguro obrigatório 
DPVAT, em razão da morte de seu filho, ainda em fase 
de gestação, devido ao acidente automobilístico que 
sofreu, a digressão transcrita acima não deixa margem a 
qualquer dúvida de que ele - o direito - é manifesto.

Assim, não acolho o argumento da apelante em 
sentido oposto.

Adiante, quanto à indenização em si, assinalo que 
a Lei 6.194/74, vigente na época do acidente, não foi 
revogada pelas Leis 6.205/75 e 6.245/77, de modo 
que seu art. 3º, no que tange à indenização relativa 
ao DPVAT, fixou como devido o valor equivalente a 40 
salários mínimos que vigia na data do sinistro.

Essa matéria, aliás, é reiteradamente decidida dessa 
forma, não havendo razão para o acolhimento do pedido 
da apelante.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

Seguro obrigatório - Ação proposta pela mulher da vítima - 
Legitimidade de parte - Prescrição - Correção monetária. - 
Por expressa disposição legal, o cônjuge sobrevivente possui 
legitimidade para postular o recebimento da indenização 
(art. 4º da Lei nº 6.194, de 19.12.74). Prescrição inocorrente, 
uma vez que a autora é beneficiária do seguro e não segurada. 
A indenização correspondente a 40 salários mínimos deve 
levar em conta o salário mínimo vigente à época do evento, 
computando-se daí por diante a correção monetária na 
conformidade com os índices oficiais. Recurso especial 
não conhecido (REsp nº 222642/SP, STJ, Rel. Min. Barros 
Monteiro, 4ª Turma, p. no DJU de 09.04.01, p. 00367).

Assim, a sentença deve ser reformada apenas para 
que se estabeleça o salário mínimo da época do sinistro 
como parâmetro da indenização e, de resto, sobre o termo 
a quo de incidência da correção monetária, obviamente 
que, se a indenização será calculada com base no salário 
mínimo da data do sinistro, a correção monetária deve 
incidir a partir da mesma data e os juros de mora a partir 
da citação, já que não houve pedido administrativo que 
pudesse ter constituído a ré em mora, anteriormente à 
sua citação.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso 
apenas para estabelecer o salário mínimo da data do 
sinistro (16.11.1990) como parâmetro para o cálculo da 
indenização devida à parte autora, incidindo correção 
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- Não tendo sido homologada a sentença estrangeira 
que decretou o divórcio do casal, não há qualquer impe-
dimento para a decretação no Brasil, resguardados os 
termos do acordo firmado entre as partes, quanto aos 
alimentos e guarda dos filhos menores.

- Se os ex-cônjuges demonstram interesse pelos mesmos 
bens, a questão deve ser dirimida nas vias ordinárias 
próprias, para que se processe a extinção do condomínio.

- Na dúvida em relação à aquisição de bem específico (se 
antes ou durante a união estável ou casamento), deve-se 
excluí-lo da partilha.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0280.10.000655-8/001 - 
Comarca de Guanhães - Apelante: L.M.M.S. - Apelado: 
F.M.C. - Relator: DES. WASHINGTON FERREIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Washington 
Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WASHINGTON FERREIRA - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra a sentença de 
f. 142/153 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de 
Guanhães, que, nos autos da ação de divórcio litigioso 
com pedido de partilha de bens proposta por F.M.C. em 
desfavor de L.M.M.S., julgou parcialmente procedentes os 
pedidos iniciais para reconhecer a união estável entre o 
casal, no período de meados de 1989 a 31 de janeiro 
de 1992, decretar o divórcio direto consensual, homo-
logar o acordo quanto à guarda e prestação de alimentos 
aos filhos menores e, finalmente, determinar a partilha 
dos bens: (i) imóvel urbano situado na [...]; (ii) imóvel 
rural e suas benfeitorias, localizado no lugar denomi-
nado [...]; e, (iii) quatro vagas de garagem no edifício 
[...], “na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 
cada cônjuge.

No mesmo ato sentencial, o eminente Juiz da causa 
condenou as partes no pagamento das custas e hono-
rários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), na proporção de 60% (sessenta por cento) para o 
autor e 40% (quarenta por cento) para a ré.

Nas razões recursais (f. 167/170), L.M.M.S. sustenta 
que a competência para homologar a sentença estran-
geira é do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual 
o pedido de divórcio perante a Justiça Estadual Comum 
“não deveria ter sido acolhido” (f. 168).

Rebate a forma como foi determinada a partilha 
dos bens na proporção de 50% (cinquenta por cento) 

Casamento - Realização em país estrangeiro - 
Transcrição no cartório de registro civil brasileiro 

- Validade - Divórcio realizado no exterior - 
Sentença estrangeira não homologada no Brasil 

- Listispendência - Inexistência - Decretação 
do divórcio no Brasil - Possibilidade - Juízo 
competente - Partilha de bens - Ausência 

de acordo - Dúvida sobre aquisição de bem 
específico - Exclusão da partilha - Extinção de 

condomínio - Vias ordinárias próprias - Apelação 
- Pedidos novos - Formulação em contrarrazões - 

Não conhecimento

Ementa: Apelação cível. Casamento realizado nos 
Estados Unidos da América. Transcrição no cartório 
de registro civil brasileiro. Art. 32 da Lei de Registros 
Públicos. Validade. Contrarrazões. Pedidos. Não conheci-
mento. Divórcio realizado em país estrangeiro. Sentença 
não homologada no Brasil. Decretação do divórcio no 
Brasil. Art. 90 do CPC. Possibilidade. Partilha de bens. 
Competência do Juízo Cível. Ausência de acordo quanto 
aos bens partilhados. Interesse de ambos os cônjuges. 
Extinção de condomínio. Vias ordinárias próprias. Dúvida 
quanto à aquisição de bem específico. Exclusão da 
partilha. Recurso improvido.

- Não se conhece dos pedidos formulados por apelado 
em contrarrazões, porquanto a aludida peça processual é 
destinada única e exclusivamente a rebater as teses levan-
tadas na apelação.

- O traslado do assento de casamento de brasileiros reali-
zado em país estrangeiro para o cartório de registro civil 
no Brasil torna válidos os efeitos do ato no país de origem 
dos cônjuges.

monetária desde a mesma data e juros de mora a partir 
da citação.

Mantenho a sucumbência estabelecida na sentença 
porque, a meu aviso, a reforma parcial da sentença não 
estabeleceu sucumbência relevante da parte autora a 
ensejar sua condenação em tais ônus.

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

Súmula - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .
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Logo, é-lhe vedado formular pedidos novos além 
daqueles constantes na inicial e que foram apreciados 
pelo Julgador, em observância aos princípios da ampla 
defesa e do contraditório.

Superada essa questão, passo, desde logo, à 
análise das razões recursais.

Pois bem.
F.M.C. propôs ação de divórcio litigioso com pedido 

de partilha de bens contra L.M.M.S., alegando que, no 
dia 31 de janeiro de 1992, se casou com a ré nos Estados 
Unidos da América; porém o casal encontra-se separado 
de fato desde 2001.

Alega que, em 2008, foi decretado o divórcio do 
casal pela Corte Americana, tendo havido, na oportu-
nidade, acordo entre as partes quanto aos alimentos e 
guarda dos filhos menores, ressalvada a partilha de bens 
a ser realizada no Brasil, nos termos da lei nacional.

Destaca, na inicial, que os bens a serem partilhados 
consistem em: (i) benfeitorias erigidas no lote situado na 
[...], e, (ii) uma propriedade rural com área de 42,4263 
hectares situada em local denominado [...].

Na contestação, L.M.M.S. argui a impossibilidade 
jurídica do pedido de divórcio, pois não houve sequer 
a homologação do casamento no Brasil. Sustenta que, 
na verdade, o casal viveu em união estável desde 1990, 
tendo, posteriormente, se casado e divorciado no exterior. 
Afirma que os bens a serem partilhados consistem em: (i) 
um imóvel urbano localizado na [...]; (ii) uma propriedade 
rural com área de 42,4263 hectares situada em local 
denominado [...]; (iii) percentual referente às reformas 
realizadas na casa-sede, curral e pastagens no imóvel 
rural denominado [...], incluindo a área pertencente ao 
pai e ao irmão do autor; (iv) quatro vagas de garagem 
situadas no [...]; e (v) um trator [...].

Após regular trâmite do feito, inclusive com a reali-
zação de audiência de instrução e julgamento, sobreveio 
a sentença ora recorrida, julgando parcialmente proce-
dentes os pedidos iniciais. Em relação aos bens, o MM. 
Juiz sentenciante determinou a partilha, na proporção de 
50% (cinquenta por cento) dos seguintes bens: (i) imóvel 
urbano localizado [...]; (ii) uma propriedade rural com 
área de 42,4263 hectares situada em local denominado 
[...]; (iii) quatro vagas de garagem situadas no [...].

A controvérsia recursal cinge-se, basicamente, ao 
descontentamento da apelante quanto à partilha dos 
bens realizada na sentença recorrida.

Porém, em sede preliminar, alega a apelante a 
incompetência do Juízo Cível para homologar o casa-
mento e o divórcio antes realizados nos Estados Unidos da 
América, “visto ser de competência do Superior Tribunal 
de Justiça”.

Embora confusos os argumentos da apelante, vejo 
que razão não lhe assiste.

Depreende-se dos autos que as partes se casaram 
pelo regime de comunhão parcial de bens, no dia 31 de 
janeiro de 1992, na cidade de Nova York, Estados Unidos 

para cada cônjuge, visto que cada um deve ser contem-
plado com bem específico, extinguindo-se, de imediato, 
o condomínio. Para tanto, afirma que

a estipulação da partilha evitando-se condomínio já exis-
tente é o mais acertado para o caso, o que contribuirá para a 
pacificação das partes, amenizando o estado de discórdia e 
disputa entre elas [...] (f. 169).

Destaca que o trator [...], adquirido na constância 
do casamento, deve compor o acervo patrimonial a 
ser partilhado.

Bate-se pela reforma da sentença e pela redistri-
buição dos ônus de sucumbência.

Preparo à f. 171.
Contrarrazões às f. 175/186.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 

da lavra do Dr. Nelson Rosenvald, opinou pelo não provi-
mento do recurso (f. 192/201).

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissão, conheço 

do recurso.
Ab initio, não conheço dos pedidos feitos pelo 

apelado em sede de contrarrazões, estes consubstan-
ciados na: (i) reforma da sentença “para se declarar bem 
reservado do apelado o lote de terreno, no qual se cons-
truiu imóvel urbano na cidade de Guanhães”; (ii) decre-
tação da “exclusividade de propriedade das garagens 
na Comarca de Belo Horizonte, haja vista que foram 
adquiridas após a separação de corpos, exclusivamente 
pelo autor”; (iii) condenação da autora no pagamento 
de indenização “pela venda de gado feita sem a devida 
compensação financeira de sua quota-parte”.

Ora, a aludida peça processual é destinada única e 
exclusivamente a rebater as teses levantadas na apelação. 
Nesse sentido:

Apelação cível. Pedido deduzido em contrarrazões. Não 
conhecimento. Contrato de prestação de serviços de cartão 
de crédito. Aplicação do CDC. Juros. Capitalização mensal. 
Vedação. Quitação da dívida. Inscrição posterior nos cadas-
tros de inadimplentes. Dano moral configurado. Quantum. I - 
As contrarrazões constituem não mais que resposta ao pedido 
de reforma deduzido pela parte apelante, não contem-
plando a possibilidade de formulação de requerimento de 
reforma do decisum, que deve ser manejado por meio de 
apelação autônoma ou adesiva. II - [...] (Apelação Cível 
nº 1.0024.10.062072-3/001 - Rel. Des. João Cancio - 18ª 
Câmara Cível - Data do julgamento: 26.06.2012 - Data da 
publicação da súmula: 29.06.2012).

Sobre o tema, nos ensina o professor Araken 
de Assis:

O apelado deduzirá a resposta em petição escrita dirigida 
ao órgão a quo. Na peça, alegará tudo quanto lhe parece 
convincente para persuadir o órgão ad quem a manter o ato 
impugnado (Manual dos recursos. 3. ed. São Paulo: RT, 2011, 
p. 466).
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ou seja, para que produza efeitos no País, impõe-se a manu-
tenção do deferimento do pleito do autor, com averbação do 
segundo casamento com os dados corretos (Apelação Cível 
nº 1.0024.08.247401-6/001 - Rel.ª Des.ª Teresa Cristina 
da Cunha Peixoto - 8ª Câmara Cível - Data do julgamento: 
13.08.2009 - Data da publicação da súmula: 16.09.2009).

Logo, não há de se falar em competência do 
Superior Tribunal de Justiça para “homologar” o casa-
mento de brasileiros realizado em país estrangeiro.

Entretanto, o divórcio foi decretado pela Corte 
Americana, conforme se depreende dos documentos de 
f. 34/36, mas a sentença estrangeira, já transitada em 
julgado, não foi homologada no Brasil.

Apesar disso, não se vislumbra a litispendência 
perante a Justiça brasileira, a teor do que dispõe o art. 90 
do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 90. A ação intentada perante tribunal estrangeiro não 
induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judici-
ária brasileira conheça da mesma causa e das que Ihe 
são conexas.

Logo, uma vez que não foi homologada a sentença 
estrangeira que decretou o divórcio do casal, não há 
qualquer impedimento para a decretação no Brasil, pelo 
Juízo Cível, resguardados os termos do acordo firmado 
entre as partes, quanto aos alimentos e guarda dos 
filhos menores.

Afasto, portanto, a preliminar suscitada pela 
apelante.

Quanto ao mérito, colhe-se dos autos que não 
houve acordo entre as partes quanto à divisão do patri-
mônio comum, notadamente em relação às vagas de 
garagem situadas no [...], motivo por que o douto Juiz 
sentenciante determinou a partilha na proporção de 50% 
(cinquenta por cento) para cada cônjuge.

A meu ver, se os ex-cônjuges demonstram interesse 
pelos mesmos bens, a questão deve ser dirimida nas vias 
ordinárias próprias para que se processe a extinção do 
condomínio, conforme decidiu o douto Juiz, ao rejeitar os 
embargos declaratórios (f. 165).

Nesse sentido, trago à colação os seguintes enten-
dimentos, aos quais adiro:

Família. Ação de divórcio c/c partilha de bens. Ausência de 
acordo. Divisão igualitária. Interesse de ambos os ex-cônjuges 
incidente sobre o mesmo bem. Remessa às vias ordiná-
rias para extinção do condomínio. - Não merece reparo a 
sentença que, diante da ausência de acordo entre o casal, 
divide os bens no percentual de 50% para cada uma das 
partes, em estrita observância ao regime de bens havido 
entre eles. Se ambos os ex-cônjuges demonstram interesse 
pelo mesmo bem que a eles pertence indistintamente, não há 
solução mais justa que sua remessa às vias ordinárias para 
que procedam à extinção do condomínio (Apelação Cível 
nº 1.0313.07.231965-7/001 - Rel. Des. Edilson Fernandes 
- 6ª Câmara Cível - Data do julgamento: 27.10.2009 - Data 
da publicação da súmula: 15.01.2010).

Direito de família. Divórcio direto. Partilha de bens. Regime 
de comunhão universal de bens. Art. 1.667 do CC. Pedido de 

da América, cujo registro foi posteriormente trasladado 
para o Cartório de Registro Civil da Comarca de Belo 
Horizonte (f. 09), em 10 de março de 1993.

A Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), ao 
tratar da questão em espécie, disciplina a forma como se 
deve proceder ao assento dos casamentos realizados no 
estrangeiro, in verbis:

Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de 
brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, 
nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as 
certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos 
termos do regulamento consular.
§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, 
transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do 
registrado ou no 1º Ofício do Distrito Federal, em falta de 
domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no 
País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules 
serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das 
Relações Exteriores.

O traslado torna válido, no Brasil, o assento de 
casamento de brasileiros realizado no exterior, nos termos 
da Lei 6.015/73. A propósito:

Direito civil. Casamento realizado no exterior. Registro junto 
à autoridade consular brasileira. Trasladação de certidão 
de casamento estrangeira. Requisitos atendidos. Provimento 
do recurso (Apelação Cível nº 1.0702.10.033882-2/001 
- Rel. Des. Audebert Delage - 4ª Câmara Cível - Data do 
julgamento: 09.02.2012 - Data da publicação da súmula: 
27.02.2012).

Ação de retificação de registro público. Casamento e nasci-
mento registrados no exterior. Certidão de transcrição. 
Retificação de nome. Possibilidade. Demonstração cabal do 
erro. Ausência. Recurso improvido. 1. Os assentos de nasci-
mento e casamento ocorridos em país estrangeiro, após 
autenticidade conferida pelo consulado brasileiro, somente 
produzirão efeitos no Brasil depois de trasladados no Cartório 
do 1º Ofício do domicílio do registrado. 2. Em se verificando 
erros no assentamento que não exijam qualquer indagação, 
eles poderão ser corrigidos pelo oficial de registro no próprio 
cartório onde se encontrar o assento. 3. Quando da expe-
dição de certidão de transcrição, o oficial de registro apenas 
traslada os termos do assentamento original, não possuindo 
autonomia para acrescentar, suprimir ou modificar qualquer 
informação dele constante. 4. Em regra, incabível a reti-
ficação de certidão de transcrição quando o alegado erro 
tiver ocorrido quando do registro do assentamento original. 
5. Diante da negativa do consulado em proceder à correção 
do assentamento original, mostra-se possível a alteração da 
respectiva certidão de transcrição, em virtude do preceito de 
que os registros devem refletir a verdade real do registrado. 6. 
Ausente demonstração cabal do suposto erro constante das 
certidões de transcrição, não há que se falar em retificação 
(Apelação Cível nº 1.0035.11.017972-4/001 - Rel. Des. 
Elpídio Donizetti - 8ª Câmara Cível - Data do julgamento: 
08.11.2012 - Data da publicação da súmula: 20.11.2012).

Ação de retificação de registro civil. Interesse de agir. 
Casamento no exterior. Dados incorretos. Averbação retifi-
cada. Recurso não provido. - O objetivo da transcrição é fazer 
com que o documento produza efeitos no Brasil. Para que se 
cumpram os fins da Lei de Registros Públicos (art. 32, § 1º), 
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elementos que sejam capazes de elucidar a aquisição 
durante a união estável/casamento.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pela apelante.
É como voto.

DES. WANDER MAROTTA - De acordo com 
o Relator.

DES. PEIXOTO HENRIQUES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

determinação de venda de imóvel partilhado. Desnecessidade. 
Ação própria de dissolução de condomínio. Direito de prefe-
rência. Art. 1.118 do CPC. - Consoante dispõe o art. 1.667, 
no regime de comunhão universal de bens, comunicam-se 
não apenas o patrimônio havido após o casamento, mas 
também o patrimônio trazido para o casamento, havido por 
qualquer forma de aquisição no estado civil anterior. Com 
a partilha de imóvel na proporção de 50% para cada um 
dos litigantes, forma-se um condomínio, sendo que o cônjuge 
que não reside no imóvel dispõe de meios legais para reivin-
dicar seus direitos de coproprietário, qual seja ação própria 
de dissolução de condomínio, com espeque nos arts. 632 
do Estatuto Civil e 1.117 e seguintes do Código de Processo 
Civil, sendo obrigatória a observância do direito de prefe-
rência estabelecido no art. 1.118 do CPC (Apelação Cível 
nº 1.0342.05.058622-7/001 - Rel. Des. Dárcio Lopardi 
Mendes - 4ª Câmara Cível - Data do julgamento: 24.09.2009 
- Data da publicação da súmula: 06.10.2009).

Dessa forma, os bens - (i) imóvel urbano localizado 
na [...]; (ii) uma propriedade rural com área de 42,4263 
hectares e respectivas benfeitorias situada em local deno-
minado [...]; e (iii) quatro vagas de garagem situadas 
no [...] - devem ser partilhados na forma determinada 
pelo douto Juiz sentenciante, não cabendo ao Judiciário 
determinar coercitivamente a dissolução de condomínio, 
contrária à vontade das partes.

A inclusão do bem móvel trator [...] e equipamentos 
no monte a ser partilhável, conforme defendido pela 
apelante, também não merece guarida.

Colhe-se dos depoimentos das testemunhas 
P.H.N.C. (f. 110), O.M. (f. 111) e L.P.S. (f. 113) que o 
referido bem móvel fora adquirido há muitos anos, mas 
não se pode precisar se antes ou durante a constância 
da união estável/casamento entre o autor e a ré, e por 
quem exatamente.

Uma testemunha afirma que o trator, na verdade, 
fora adquirido pelo pai do autor. Outra, porém, garante 
que o bem móvel fora adquirido com recursos finan-
ceiros enviados do país estrangeiro exclusivamente pela 
ré. Outra, ainda, afiança que o trator [...] fora adquirido 
unicamente pelo autor antes da união estável/casamento.

A meu ver, havendo dúvida em relação à aquisição 
desse bem específico (se antes ou durante a união estável/
casamento), deve-se, de fato, excluí-lo da partilha.

Apelação cível. Separação/divórcio. Alimentos. Partilha de 
bens. Justiça gratuita. Indeferimento. Alimentos. Binômio 
necessidade/possibilidade. Partilha de bens. Exclusão de 
bens cuja existência não restou demonstrada. Indenização. 
Reparação por perdas e danos. Culpa pela separação. Não 
cabimento. Recurso parcialmente provido. - [...]. - A partilha 
deve recair sobre bens certos e determinados e, consta-
tando-se que não houve comprovação de existência de 
certos bens arrolados, não há como ser deferida a partilha 
desses (Apelação Cível nº 1.0003.05.016011-2/001 - Rel.ª 
Des.ª Hilda Teixeira da Costa - 2ª Câmara Cível - Data do 
julgamento: 06.03.2012 - Data da publicação da súmula: 
16.03.2012).

Ademais, o dissenso entre as partes quanto à 
partilha do referido trator [...] deverá ser analisado 
em ação própria, mediante a apresentação de novos 

Identificação civil - Cancelamento do documento -
 Vítima de fraude - Negativa da Administração 

Pública - Morosidade - Necessidade de recorrer 
à Justiça - Honorários de advogado - Princípio da 
causalidade - Sucumbência da Fazenda Pública -

 Recurso adesivo - Tutela antecipada - Não 
preenchimento dos requisitos - Dano irreparável 
ou de difícil reparação - Não configuração - Livre 

convencimento do magistrado

Ementa: Apelações cíveis. Ação ordinária. Cancela-
mento e retificação de documento de identificação civil. 
Fraude apurada em ação penal transitada em julgado. 
Procedência. Direito à identificação civil. Antecipação 
dos efeitos da tutela jurisdicional em sede recursal. Cabi-
mento. Ausência dos requisitos autorizadores da medida 
excepcional. Desprovimento dos recursos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.000804-5/001 - Co-
marca de Uberlândia - Apelante: Estado de Minas Gerais 
- Apelante adesivo: Edílio César Arantes - Apelados: Esta-
do de Minas Gerais, Edílio César Arantes - Relator: DES. 
BARROS LEVENHAGEN

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, por maioria, em REJEITAR 
AS PRELIMINARES, VENCIDA A VOGAL, E, À UNANIMI-
DADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Barros Leve-
nhagen - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BARROS LEVENHAGEN - Trata-se de recursos 
de apelação interpostos pelo Estado de Minas Gerais e 
por Edílio César Arantes contra sentença proferida pelo 
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Magistrado João Ecyr Mota Ferreira, às f. 199/202, que, 
nos autos da ação ordinária ajuizada por Edílio César 
Arantes, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, 
para condenar o réu a cancelar o RG nº MG 12.430.415, 
bem como fornecer ao requerente documento de identi-
ficação civil. O referido julgado condenou, ainda, o ente 
político ao pagamento de honorários advocatícios no 
importe de R$800,00 (oitocentos reais).

O Estado de Minas Gerais recorre às f. 204/214, 
aduzindo falta de interesse processual, ao argumento de 
que não houve negativa da Administração de conceder 
os cancelamentos e retificações pretendidas. Afirma que 
o autor não provou “que a certidão de nascimento apre-
sentada é mesmo sua, e não de terceiro, e que faz jus aos 
seus elementos de identificação em detrimento de outrem, 
a impor o cancelamento e a expedição de identidade 
nos moldes pretendidos”. Sustenta que a retificação e o 
cancelamento de documento de identidade civil exigem 
criteriosa e minuciosa apuração dos fatos, sob pena de 
prejudicar terceiro interessado. Eventualmente, pugna 
pela aplicação do princípio da causalidade na distri-
buição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que 
não deu causa à lide, ou, ainda, a redução dos honorá-
rios, arbitrados, a seu sentir, em dissonância com a norma 
veiculada pelo § 4º do art. 20 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso prin-
cipal, refutando as alegações do apelante (f. 217/224).

O autor, a seu turno, avia apelo adesivo 
(f. 225/229), pugnando pelo deferimento da assistência 
judiciária. Requer, na fase recursal, a antecipação dos 
efeitos da tutela jurisdicional, ao argumento de que o não 
fornecimento imediato do documento de identificação 
civil poderá lhe causar sérios prejuízos, inclusive, risco de 
ser preso pela autoridade policial.

Os autos retornaram à primeira instância para juízo 
de admissibilidade do apelo adesivo (f. 251).

Contrarrazões ao apelo adesivo às f. 259/273, 
arguindo preliminar de inadmissibilidade do recurso, 
por ausência de impugnação especificada da sentença, 
bem como inépcia da peça recursal. Rechaça o pedido 
de assistência judiciária, fundado na decisão de f. 60. 
No mérito, aduz que a questão da antecipação da tutela 
já foi alcançada pela coisa julgada, com o trânsito da 
decisão proferida por esta Corte no Agravo de Instru-
mento nº 1.0000.10.002562-6/000.

É o relatório.
Conheço do recurso principal, presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Preliminares de inadmissibilidade do apelo adesivo.
O Estado de Minas Gerais suscita prelimi-

nares de inadmissibilidade do recurso, por ausência de 
impugnação especificada da sentença e de inépcia da 
peça recursal.

Quanto à primeira preliminar, aduz o apelado que 
somente foi rejeitado o pedido de cancelamento do RG 
de Cosmo Marcelino Lorena, razão pela qual falta, ao 

apelo adesivo, um de seus pressupostos, a sucumbência 
em relação à questão da antecipação da tutela recursal.

Dispõe o § 4º do art. 273 do CPC que “a tutela 
antecipada poderá ser revogada ou modificada a qual-
quer tempo, em decisão fundamentada”. Podendo ser 
modificada a qualquer tempo, não lhe alcançam os 
efeitos da preclusão.

Nesse sentido, havendo pedido antecipatório, 
nada obsta que o juiz possa modificar, no momento da 
prolação da sentença, a decisão anterior que a indeferira. 
Não obstante a decisão objurgada não tenha expressa-
mente apreciado a questão, resta implícito que o julgador 
primevo ratificou a decisão de f. 60, por entender ausentes 
os requisitos inerentes à espécie.

Portanto, a latente questão da antecipação de tutela 
caracteriza-se como parte em que sucumbiu o autor, reve-
lando-se cabível, nesta seara, o recurso adesivo.

Lado outro, não milita com razão o apelado, no que 
toca à inépcia recursal.

Conforme se depreende da leitura da peça recursal 
de f. 225/229, a fundamentação declinada pelo apelante 
atina à existência dos requisitos da antecipação de tutela, 
sob o argumento de que o não fornecimento imediato 
do documento de identificação civil poderá lhe causar 
sérios prejuízos, inclusive, risco de ser preso pela autori-
dade policial. Assim, conforme dito alhures, implícita na 
sentença a ratificação da decisão denegatória da ante-
cipação da tutela, o recurso ataca a sentença de forma 
direta quando reitera a alegação de preenchimento dos 
requisitos aptos a seu deferimento. Dessarte, resta aten-
dida a norma contida no inciso II do art. 514 do Código 
de Processo Civil, uma vez declinada a fundamentação 
jurídica que sirva de supedâneo à reforma da decisão 
impugnada. 

Satisfeitos os requisitos da regularidade formal do 
recurso, rejeito as preliminares arguidas nas contrarra-
zões de f. 259/273 e conheço do recurso adesivo.

DES. VERSIANI PENNA - De acordo com o Relator.

DES.ª ÁUREA BRASIL - Peço vênia ao e. Relator para 
acolher a preliminar de não conhecimento do recurso 
adesivo, arguida pelo Estado de Minas Gerais em sede 
de contrarrazões.

Observa-se que o autor, ora apelante adesivo, ao 
ajuizar a presente ação, pugnou pela antecipação dos 
efeitos da tutela, com vistas ao cancelamento de sua 
identidade emitida fraudulentamente e, ato contínuo, 
à emissão de novo documento, observados todos os 
trâmites legais que lhe confiram a devida legitimidade. 

A medida antecipatória foi indeferida pelo MM. Juízo 
a quo em decisão exarada à f. 60, tendo havido interpo-
sição de agravo de instrumento pelo autor (f. 63/71), ao 
qual foi negado provimento (cf. acórdão às f. 94/98).
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O feito teve seu trâmite regular e culminou com a 
prolação de sentença, que julgou parcialmente proce-
dente o pedido inicial (f. 199/202).

A sentença, no entanto, não concedeu a ante-
cipação dos efeitos da tutela, mas, da mesma forma, 
também não a indeferiu expressamente, porquanto nem 
sequer houve pedido de nova deliberação de tal pleito, já 
enfrentado. Não obstante, o autor aviou recurso adesivo, 
com vistas unicamente à concessão da medida antecipa-
tória por este Tribunal.

Verifica-se que o apelante, em suas razões recursais 
(f. 227/229), limita-se a reiterar o pedido de tutela anteci-
pada, sem, no entanto, impugnar a sentença em face da 
qual interpõe o recurso apelatório.

Como bem ressaltado pelo Estado de Minas 
Gerais, quando o apelante realiza formulações gené-
ricas, simplesmente reprisando os argumentos da exor-
dial e sem demonstrar qual parte da decisão contém erro 
de julgamento capaz de justificar a reforma do decisum, 
como é o caso dos autos, a peça recursal por ele inter-
posta não há de ser conhecida (f. 267).

Ora, não foram trazidas, à apreciação deste 
Tribunal, quaisquer razões de inconformismo em relação 
aos fundamentos em que se calcou a sentença para julgar 
parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que a 
questão atinente à tutela antecipada já havia sido deci-
dida nos autos - não tendo havido manifestação expressa 
da parte autora, pugnando pela reapreciação do pleito 
antecipatório em sentença, pelo que esta nem sequer 
pode ser tida por omissa.

É dizer: em momento algum, manifesta-se o apelante 
sobre os fundamentos esposados pelo MM. Julgador.

Cediço que o recurso deve contrapor-se à funda-
mentação constante na decisão guerreada, sob pena de 
ferir o princípio da dialeticidade recursal, decorrência do 
princípio do dispositivo.

Desse modo, cabe ao recorrente a contraposição, 
a impugnação específica dos fundamentos esposados na 
decisão que se pretende ver reformada, sob pena de não 
conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, o apelante limita-se a 
reiterar o pedido de tutela antecipada, em relação ao qual 
nem sequer houve qualquer manifestação na sentença 
recorrida - porquanto, repita-se, tampouco houve pedido 
de reapreciação dessa questão, já enfrentada inicial-
mente. As razões recursais não guardam, assim, qualquer 
relação com a fundamentação da sentença apelada.

Desse modo, não deve ser conhecida a apelação 
adesiva, visto que desprovida da devida motivação - 
requisito que lhe é indispensável, nos termos do art. 514, 
inciso II, do CPC.

Ante o exposto, acolho a preliminar, para não 
conhecer do recurso apelatório adesivo, com fulcro no 
art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil.

DES. BARROS LEVENHAGEN - Mérito. Recurso prin-
cipal. 

Inexiste, no ordenamento jurídico pátrio, qual-
quer disposição legal condicionando o pedido judicial 
de fornecimento de documento de identificação civil ao 
prévio requerimento na via administrativa.

Entendimento contrário equivaleria a violar os prin-
cípios do livre acesso à Justiça e da inafastabilidade da 
jurisdição preconizados no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Todavia, no caso concreto, houve o pedido junto 
ao órgão de identificação do Estado de Minas Gerais, 
conforme atesta o documento público de f. 13.

A pretensão do autor se dirige ao cancelamento do 
documento de identificação civil, registrado sob o número 
MG 12.430.415, e ao fornecimento de novo documento.

Os autos revelam que o autor foi vítima de fraude 
perpetrada por terceiro, Cosmo Marcelino Lorena, que 
confessou, perante a autoridade policial, ter agido sem 
o seu conhecimento e por motivo de vingança, tendo-se 
dirigido à Comarca de Araguari e solicitado a confecção 
do documento com os dados falsos. Revelam os autos 
(f. 248) que, na ação penal instaurada, a punibilidade foi 
extinta diante da ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva (art. 107, IV, do Código Penal).

Na esfera penal, portanto, não comporta mais 
discussão a questão da fraude, razão pela qual se revela 
descabida a renitência da Administração Pública em 
fornecer o documento, sob o argumento de que aguarda 
o desate da questão naquela seara.

Norteando-se a regra da sucumbência pelo prin-
cípio da causalidade, correta a d. sentença monocrá-
tica, competindo ao réu/apelante principal arcar com os 
honorários do advogado que o autor precisou contratar 
para ajuizar a ação, em razão da morosidade da Admi-
nistração em atender a seu pleito.

Segundo a lição de Nelson Nery, “pelo princípio 
da causalidade, aquele que deu causa à propositura da 
demanda ou à instauração de incidente processual deve 
responder pelas despesas daí decorrentes”. (Código de 
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. 
edição. Ed. Revista dos Tribunais, p.235.)

No tocante ao arbitramento dos honorários advoca-
tícios, cumpre salientar que a r. decisão recorrida julgou 
parcialmente procedente o pedido contido na ação comi-
natória. Os honorários devem ser arbitrados consoante 
a regra do § 4º do art. 20 do CPC, já que sucumbiu a 
Fazenda Pública.

Nesse particular, a avaliação subjetiva feita pelo 
Magistrado a quo levou em consideração as peculiari-
dades do caso concreto. A avaliação dos serviços pres-
tados pelo advogado deve ter como parâmetros o grau 
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, 
a natureza e importância da causa, o trabalho realizado 
e o tempo exigido para seu serviço. Considerando as 
peculiaridades da demanda, os honorários sucumben-
ciais fixados na r. sentença remuneram, de forma justa 
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- Ausente legislação que limite ao candidato formado em 
Pedagogia o exercício do cargo de supervisor escolar, 
deve ser deferida a nomeação e posse no concurso, 
mormente quando o edital prevê como requisito apenas 
o 3º grau completo.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0542.11.001155-
9/001 - Comarca de Resende Costa - Remetente: Juiz 
de Direito da Comarca de Resende Costa - Autora: Ana 
Maria Amaral - Réu: Município de Coronel Xavier Chaves 
- Autoridade coatora: Prefeito Municipal de Coronel 
Xavier Chaves - Relatora: DES.ª SANDRA FONSECA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMAR A SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Sandra 
Fonseca - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SANDRA FONSECA - Trata-se de reexame 
necessário da sentença proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da Comarca de Resende Costa, que, nos autos do 
mandado de segurança impetrado por Ana Maria Amaral 
em face do ato do Prefeito do Município de Coronel 
Xavier Chaves, concedeu a ordem para determinar que 
a autoridade coatora dê posse de forma definitiva à 
impetrante no cargo de supervisora escolar.

Não foram apresentados recursos voluntários.
Subiram os autos por força do reexame necessário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou 

às f. 81/84, opinando pela confirmação da sentença.
Conheço do reexame necessário, pois presentes os 

pressupostos de admissibilidade.
Primeiramente, importante consignar que as 

regras estabelecidas pelos instrumentos convocatórios 
de certames públicos, em princípio, não podem ser 
alteradas de acordo o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório.

Todavia, como cediço, há casos excepcionais na 
Administração Pública que podem atingir validamente 
os editais.

Nessa linha, há que se ressaltar que a superveniência 
de lei, no curso do procedimento de seleção, impõe à 
Administração Pública o dever de proceder à adequação 
das regras do certame, sob pena de malferir o ordenamento 
jurídico e macular o instrumento convocatório.

Isso porque as regras editalícias devem sujeitar-se ao 
princípio da legalidade, adequando-se às determinações 
legais supervenientes. 

Confira-se a jurisprudência do eg. Supremo 
Tribunal Federal:

Concurso público - Cargo de supervisor escolar 
- Edital - Habilitação em curso superior de 

Pedagogia - Posse - Exigência de habilitação 
em supervisão escolar - Ilegalidade - Princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório - 

Requisitos mínimos - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional

Ementa: Reexame necessário. Direito administrativo. 
Concurso de supervisor escolar. Exigência de escolaridade 
prevista no edital. Momento da posse. Alteração de 
exigência fundamentada em resolução. Ausência de lei 
proibitiva. Respeito aos ditames da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Concessão da segurança. 
Manutenção da sentença.

- Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
e do Superior Tribunal de Justiça, é lícito à Administração 
alterar condições ou requisitos estabelecidos pelo Edital, 
visando ao ingresso no serviço público, desde que a 
alteração se dê com base em exigência legal.

e razoável, o labor do ilustre causídico que patrocina a 
causa do autor.

Recurso adesivo.
Inicialmente, quanto ao pedido de assistência judi-

ciária, importa notar que falece ao apelante interesse 
processual, haja vista que sua pretensão foi deferida pela 
decisão de f. 60.

No que toca à antecipação dos efeitos da tutela 
jurisdicional, releva notar que o instituto processual exige 
a existência de prova inequívoca que convença o Magis-
trado da verossimilhança da alegação e o dano irrepa-
rável ou de difícil reparação. 

Desde o julgamento do Agravo de Instrumento 
nº 1.0000.10.002562-6/000, estou convencido de que 
a hipótese não se reveste deste último requisito, mormente 
considerando que o agravante porta sua certidão de nasci-
mento (f. 09), documento hábil à sua identificação civil.

Com essas considerações, nego provimento a 
ambos os recursos.

Custas, ex lege.

DES. VERSIANI PENNA - De acordo com o Relator.

DES.ª ÁUREA BRASIL - Vencida quanto à preliminar, 
acompanho o e. Relator no mérito.

Súmula - REJEITARAM AS PRELIMINARES, VENCIDA 
A VOGAL, E, À UNANIMIDADE NEGARAM PROVI-
MENTO AOS RECURSOS.

. . .
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fundamentos legais para alteração dos requisitos previstos 
no edital do concurso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

Ementa: Reexame necessário. Mandado de segurança. 
Concurso público para cargo de professor. Diploma. Exigência. 
Ilegalidade. Edital. Conclusão de curso. Comprovação. 
Sentença confirmada. - É ilegal o ato que extrapola os 
limites previstos no edital do certame e exige comprovação 
de escolaridade fora dos moldes previamente estabelecidos. 
Em reexame necessário, confirma-se a sentença (Processo 
nº 1.0105.10.033849-7/001, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 
em 26.04.2012).

Com tais considerações, em reexame necessário, 
confirmo a sentença.

É como voto. 

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES CORRÊA JUNIOR e EDILSON FERNANDES.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTIVERAM 
A SENTENÇA.

. . .

Ementa: Constitucional. Concurso público. Curso de formação 
de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Lei 
Complementar Estadual nº 50/98, que, após a conclusão 
da primeira etapa, passou a exigir escolaridade de nível 
secundário. Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI. Direito 
adquirido inexistente. - Em face do princípio da legalidade, 
pode a Administração Pública, enquanto não concluído e 
homologado o concurso público, alterar as condições do 
certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las 
à nova legislação aplicável à espécie, visto que, antes do 
provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa 
de direito à nomeação ou, se for o caso, à participação na 
segunda etapa do processo seletivo (STF, RE 290346/MG, 1ª 
T., Rel. Min. Ilmar Galvão, j. em 29.06.2001).

O Superior Tribunal de Justiça ratifica:

Recurso ordinário em mandado de segurança. Alunos- 
-sargentos não promovidos ao posto de segundo sargento. 
Alteração da legislação que rege a carreira no curso do 
certame. Possibilidade. Supremacia do interesse público. 
Recurso ordinário a que se nega provimento. - 1. Consoante 
jurisprudência do STF e STJ, é lícito à Administração alterar 
condições ou requisitos estabelecidos pelo edital, visando 
ao ingresso no serviço público, desde que respeitados os 
princípios basilares da Administração. 2. Recurso ordinário a 
que se nega provimento (RMS 18488/RS, Min. Celso Limongi, 
j. em 06.04.2010).

O edital do concurso público para provimento de 
cargos da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves 
previu 1 vaga para o cargo de supervisor escolar, sendo a 
escolaridade exigida a de superior - 3º grau completo em 
Pedagogia (f. 16/17).

No caso em apreço, não houve retificação das 
regras do edital, mas sim manifestação da Administração, 
no momento da posse da impetrante, mediante o 
parecer jurídico de f. 37/38, afirmando que, por não 
ter a candidata habilitação em supervisão escolar, não 
cumpriu os requisitos necessários para exercício do cargo.

Sobre a existência de lei limitando o exercício do 
cargo de supervisor escolar, o art. 64 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 determina:

Art. 64. A formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica será feita 
em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de 
pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 
nesta formação, a base comum nacional.

Dessa forma, ao contrário do alegado pela 
autoridade coatora, a LDB apresenta requisitos mínimos 
para exercício dos cargos dos profissionais de educação, 
determinando, apenas, que, para a supervisão escolar, 
é necessária a graduação em Pedagogia ou uma 
pós-graduação.

As resoluções do Conselho Nacional de Educação 
também não trazem como requisitos para exercício 
do cargo de supervisor a necessidade de habilitação 
específica, carecendo, pois, a Administração de 

Embargos de terceiro - Execução fiscal - 
Aquisição do bem antes da constituição do 

crédito - Ausência de registro do contrato de 
compra e venda - Princípio da boa-fé - Fraude à 

execução - Não ocorrência - Penhora - Ilegalidade -
 Ônus da sucumbência - Honorários advocatícios - 

Critério de fixação - Princípio da causalidade 

Ementa: Direito processual civil. Apelação. Embargos 
de terceiro. Execução fiscal. Imóvel adquirido antes 
da constituição do crédito. Ausência de registro da 
compra e venda. Boa-fé do comprador. Súmula 84 do 
STJ. Impossibilidade de constrição do bem adquirido e 
não registrado. Honorários advocatícios. Princípio da 
sucumbência. Inércia do adquirente. Recurso provido 
em parte.

- Pago o preço e exercida a posse do imóvel antes da 
constituição do crédito, deve ser protegido o direito 
pessoal do comprador, ainda que o contrato particular 
não tenha sido levado a registro, em homenagem ao 
princípio da boa-fé, nos termos da Súmula 84 do Superior 
Tribunal de Justiça.

- Constatado que a penhora recaiu sobre o imóvel 
dos apelados, porque os mesmos foram inertes e não 
registraram a transação, resta claro que deram causa 
ao ajuizamento da ação, não podendo o exequente 
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ser responsabilizado pelo pagamento de honorários 
advocatícios, em razão da desídia dos recorridos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0568.10.001194-5/001 - 
Comarca de Sabinópolis - Apelante: IEF - Instituto 
Estadual de Florestas - Apelados: Domingos Marcelino 
da Costa Guedes e outra, Elisa Aparecida Soares da 
Costa - Interessado: Aloísio Soares Pascoal - Relator: DES. 
MOREIRA DINIZ

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Moreira 
Diniz - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOREIRA DINIZ - Cuida-se de apelação 
contra sentença do MM. Juiz da Comarca de Sabinópolis 
que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos 
por Domingos Marcelino da Costa Guedes e outra à 
execução fiscal promovida pelo Instituto Estadual de 
Florestas - IEF/MG contra Aloísio Soares Pascoal.

A sentença reconheceu que, embora não registrada 
a transferência de propriedade do imóvel penhorado no 
Cartório de Registro de Imóveis, o embargante adquiriu 
o referido bem antes da constituição da dívida executada 
e determinou a desconstituição da penhora. Por fim, o 
embargado foi condenado ao pagamento de honorários 
advocatícios, os quais foram fixados em R$1.000,00.

O apelante alega que houve fraude à execução; 
que somente a partir do registro do imóvel é que se 
adquire a propriedade do mesmo; que “eventual 
alienação do imóvel se deu em data posterior à citação 
dos executados na execução fiscal” (f. 45); que a boa-fé 
é irrelevante para caracterização da fraude à execução; 
que não pode ser condenado a arcar com os honorários 
advocatícios, porque os apelados deram causa à penhora 
do imóvel; que, se mantida a sentença, os honorários 
devem ser reduzidos.

O contrato de compra e venda de f. 06/07 
comprova que os apelados adquiriram, em 20.10.1994, 
o imóvel penhorado de propriedade de Aloísio Soares 
Pascoal e sua mulher.

Ocorre que a compra e venda não foi registrada 
no Cartório de Registro de Imóveis, de forma que, em 
princípio, e a teor do que dispõe o art. 1.245 do Código 
Civil, o imóvel ainda pertenceria a Aloísio Soares Pascoal, 
sujeito passivo da execução fiscal, sendo, portanto, 
cabível a penhora.

O referido artigo dispõe:

Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do 
título translativo no Registro de Imóveis.

E o parágrafo 1º esclarece:

Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 
continua a ser havido como dono do imóvel.

Daí, resta claro que a transferência de propriedade 
de bens imóveis somente se dá com o registro do título 
translativo. Mas a jurisprudência é firme no sentido de 
que deve ser protegido o direito de propriedade de 
terceiro que adquiriu o bem imóvel antes do ajuizamento 
da execução, ainda que o bem não tenha sido registrado 
em cartório.

O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 84, 
segundo a qual 

é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados 
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e 
venda de imóvel, ainda que desprovida de registro. 

No caso, o documento de f. 06/07 deixa claro que 
os apelados realmente adquiriram o imóvel atingido pela 
penhora em 1994, muito antes da inscrição do débito 
em dívida ativa, que se deu no ano de 2008 (f. 04 do 
apenso). Assim, considerando que o bem penhorado não 
mais pertencia ao devedor da formação do crédito, resta 
clara a ilegalidade da penhora. Pela mesma razão, não 
há como falar em fraude à execução.

Aliás, o apelante nem sequer impugnou especi-
ficamente o contrato de compra e venda apresentado 
pelos apelados, motivo pelo qual não há razão para 
desconsiderar o referido documento.

O fato é que, pago o preço e exercida a posse do 
imóvel, deve ser protegido o direito pessoal do comprador, 
ainda que o contrato particular não tenha sido levado 
a registro, em homenagem ao princípio da boa-fé, nos 
termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, assiste razão ao apelante quando afirma 
não poder ser responsabilizado pelo pagamento de 
honorários advocatícios.

Isso porque a penhora recaiu sobre o imóvel 
dos apelados, porque os mesmos foram inertes e 
não registraram a transação. Assim, deram causa ao 
ajuizamento da ação, não podendo o exequente ser 
responsabilizado pela desídia dos apelados.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, 
para excluir a condenação imposta ao recorrente de 
pagamento de honorários advocatícios 

Custas, em 50% pelo apelante; isento, por força 
de lei. O restante ficará a cargo dos apelados, restando 
suspensa a exigibilidade da referida verba ante o disposto 
no art. 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DÁRCIO LOPARDI MENDES e ANA 
PAULA CAIXETA.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .
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Indenização - Briga entre colegas de trabalho - 
Mera animosidade - Dano moral - Inexistência

Ementa: Apelação cível. Ação indenizatória. Briga 
entre colegas de trabalho. Mera animosidade. Dano 
moral. Inexistência.

- Eventuais desentendimentos entre colegas de trabalho, 
embora desagradáveis, não ensejam, por si só, o direito 
à reparação a título de danos morais. 

- Verificada a reciprocidade de acusações e de ofensas, 
sem excesso, afasta-se o dever de indenizar, notadamente 
quando não comprovados os elementos ensejadores da 
responsabilidade civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0249.10.001344-3/001 - 
Comarca de Eugenópolis - Apelante: Maria Faria de 
Almeida - Apelada: Emmanuella Aparecida Miranda - 
Relator: DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Paulo 
Roberto Pereira da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - 
Trata-se de apelação interposta por Maria Faria de 
Almeida contra a sentença proferida pelo ilustre Juiz da 
Vara Única da Comarca de Eugenópolis, nos autos da 
ação de indenização proposta em face de Emmanuella 
Aparecida Miranda.

Adoto o relatório da sentença (f. 424/427), 
destacando a parte dispositiva, que assim contempla:

Ante o exposto, rejeito o pedido inicial e extingo o feito com 
resolução de mérito, com forte no artigo 269, I, do Código 
de Processo Civil.
Custas e honorários, que ora arbitro em R$1.500,00 (mil 
e quinhentos reais), pela autora, sendo que suspendo a 
exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de 
apelação às f. 429/444, afirmando ter sido submetida 
a uma situação vexatória pela ré, que acionou a Polícia 
Militar, dando origem a boletim de ocorrência lastreado 
em mentiras, culminando em processo administrativo, 
já arquivado. Relata ter sofrido perseguição em seu 
ambiente de trabalho, em evidente sofrimento e inegável 
humilhação, pretendendo ver-se indenizada por tal 
abalo moral.

As contrarrazões vieram às f. 456/465.
Este, o breve relatório.

Conheço do recurso, por estarem presentes todos 
os pressupostos de admissibilidade.

Passo à análise das razões recursais.
Trata-se de ação de indenização interposta pela 

autora/apelante contra a ré/apelada, argumentando que 
sofre perseguição de sua colega de trabalho, tendo sido 
lavrado boletim de ocorrência numa dessas ocasiões, que 
culminou em processo administrativo, instaurado em seu 
desfavor, já arquivado.

A ré, por sua vez, nega a existência da suposta 
perseguição, acusando a apelante de manipular os fatos 
em seu favor.

Ressalto primeiramente que, segundo o festejado 
Carlos Alberto Bitar:

danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 
jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão 
de investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem 
a moralidade e a efetividade da pessoa, causando-lhe 
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 
sensações negativas (Reparação civil por danos morais/
caderno de doutrina/julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 
p. 33/37).

Ensina também o professor Sérgio Cavalieri Filho 
que o ato ilícito é “ato voluntário e consciente do ser 
humano que transgride um dever jurídico” (Programa de 
responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 2000).

Para que faça jus à indenização, na hipótese de 
responsabilidade subjetiva, devem ser verificados os 
seguintes elementos configuradores do ato ilícito: a culpa; 
o dano e o nexo de causalidade, ou seja, o dano deve 
ser consequência direta da atividade culposa de quem 
o produziu.

No presente caso, entendo que a decisão recorrida 
foi proferida com ampla suficiência, expondo todos os 
fundamentos que levaram à negativa da pretensão.

Em que pesem os argumentos despendidos pela 
recorrente, não há nos autos comprovação de que a ré, 
ora recorrida, a teria perseguido, sendo de se destacar 
a mutualidade das ofensas trocadas entre as litigantes, 
dada a má convivência entre elas.

Outrossim, as testemunhas ouvidas ou não 
presenciaram os fatos ou chegaram ao local quando 
o tumulto gerado pela chegada dos policiais já estava 
iniciado, sem que tivessem conhecimento dos fatos que 
deram origem àquele episódio específico. Os relatos 
testemunhais se fundam em comentários ouvidos e, por 
isso, nada comprovam.

Além do mais, eventuais desentendimentos entre 
colegas de trabalho, embora desagradáveis, não ensejam, 
por si só, direito a reparação a título de danos morais.

Dessa feita, motivos não há para modificar a decisão 
monocrática de primeira instância, que bem registrou a 
existência de intensa animosidade entre as partes que, no 
meu entendimento, evidencia e explica o aborrecimento 
vivenciado pelas partes, no momento dos fatos, sem, 
contudo, ser capaz de gerar o dever de indenizar.
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julgada. Distinção entre juízo possessório e divisório. Os 
efeitos da coisa julgada de sentença proferida em ação 
de reintegração de posse não alcançam a ação demarca-
tória. Sentença reformada. Recurso provido.

- A decisão de mérito em sede de ação de reintegração 
de posse e ação reivindicatória tem identidade distinta da 
ação demarcatória.

- Considerando a diversidade de pedidos constantes entre 
as ações anteriormente propostas e a que se encontra em 
julgamento, não há que se falar em coisa julgada, pois os 
efeitos da coisa julgada ocorrida em uma ação posses-
sória não alcançam a demarcatória.

Sentença reformada. Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0319.12.001461-2/001 - 
Comarca de Itabirito - Apelante: Irmãos Farid Ltda. - 
Apelados: Joana D’Arc Pimenta, José Nazareno Pimenta, 
Maria de Lourdes Pimenta, Maria Efigênia Pimenta, Neuza 
Neves Generoso, Orlando Pimenta da Silva, Ronaldo 
Paulino Pimenta, Vânia Maria Gurgel, Efigênia Pimenta 
da Silva e outro, Nestor Antônio Pimenta - Relator: DES.ª 
MARIANGELA MEYER

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Mariangela 
Meyer - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIANGELA MEYER - Insurge-se a empresa 
apelante contra a sentença do MM. Juiz da Vara Única de 
Itabirito, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, 
por acolher a preliminar de coisa julgada arguida pelos 
requeridos, fazendo-o com fulcro no art. 267, inciso V, 
do CPC.

A apelante alega que não há coisa julgada, pois a 
presente ação demarcatória/reivindicatória tem pedido, 
causa de pedir e objeto diverso das ações de reintegração 
de posse e reivindicatória, anteriormente propostas pelos 
antigos proprietários do imóvel sobre o qual se deseja 
a demarcação.

Em contrarrazões, os apelados requerem a 
manutenção da sentença por seus próprios e jurí-
dicos fundamentos.

Relatados, examino e, ao final, decido.
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade, conheço do recurso.
Entendo, data venia, que a sentença hostilizada 

merece reparos pelos motivos a seguir expostos.

Ação demarcatória - Ação de reintegração de 
posse e reivindicatória - Pedido - Causa de 

pedir - Objeto - Diversidade - Juízo possessório 
e divisório - Distinção - Extinção do feito - Coisa 
julgada - Art. 267, V, do CPC - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação demarcatória. Ação de 
reintegração de posse. Ação reivindicatória. Coisa 

A reciprocidade das acusações revela a 
proporcionalidade dos desentendimentos, sem que se 
possa afirmar a existência de excesso ou mesmo abalo 
moral indenizável, pelo que não vejo razão para se alterar 
a sentença vergastada.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

Ementa: Ação de indenização por danos morais - Discussão 
entre as partes - Ofensas mútuas - Ato ilícito não demonstrado 
- Ausência de dano moral - Sentença confirmada. - Os simples 
aborrecimentos e chateações oriundos de discussão travada 
entre as partes não podem ensejar indenização por danos 
morais, visto que não trazem maiores consequências ao 
indivíduo; caso se considerasse que qualquer aborrecimento 
ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a 
uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se 
tornaria inviável. (AC 1.0110.11.000189-5/001. Relator 
Desembargador Wanderley Paiva. DJ de 14.12.2012.)

Ação de indenização por danos morais - Discussão e agressões 
verbais mútuas - Inexistência de dano moral indenizável - 
Pedido inicial julgado improcedente - Sentença confirmada. 
- A indenização por danos morais exige a presença de 
três requisitos: ato ilícito, dano moral e nexo causal entre 
ambos. Ausentes tais requisitos, não pode ser acolhido o 
pleito indenizatório. Para que se possa falar em dano moral, 
é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua 
reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, 
passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 
sentimentos violados. Se os autos estão a demonstrar que, na 
verdade, ocorreu discussão e agressões verbais e vias de fato 
mútuas, não faz jus a autora à indenização por danos morais. 
(TJMG - Apelação Cível nº 1.0243.06.002028-2/001 - 14ª 
CC - Rel. Antônio de Pádua - Julg. em 28.01.2008.)

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo a bem-lançada sentença primeva, em 
todos os seus termos.

Custas, na forma da lei, pela apelante, com a 
ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - De acordo com 
o Relator.

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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consiste na proibição de qualquer outro juiz vir a decidir a 
mesma ação (GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil 
brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, v. 2, p. 248-249).

Sobre os limites subjetivos da coisa julgada, cumpre 
invocar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

Segundo Liebman, deve ser distinguida a eficácia natural 
da sentença da autoridade da coisa julgada. Para o grande 
processualista, na verdade a coisa julgada não é efeito da 
sentença, mas sim uma qualidade especial da sentença, que, 
em determinada circunstância, a torna imutável.
Dentro dessa ordem de idéias, esclarece Liebman:
‘a) a eficácia natural vale para todos (como ocorre com qual-
quer ato jurídico); mas, b) a autoridade da coisa julgada atua 
apenas para as partes’.
Assim, um estranho pode rebelar-se contra aquilo que já foi 
julgado entre as partes e que se acha sob a autoridade de 
coisa julgada, em outro processo, desde que tenha sofrido 
prejuízo jurídico (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de 
direito processual civil. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
v. 1, p. 500).

Desse modo, considerando, principalmente, que 
o objetivo primeiro da presente ação se consubstancia 
na demarcação das divisas dos terrenos contíguos e só 
depois, caso constatada a turbação, numa possível reivin-
dicação, se ficar constatada a existência de turbação/
esbulho do terreno da autora, tenho que a presente ação 
diverge das discussões anteriores, pelo que não há que se 
falar em coisa julgada.

Nesse sentido, estão os julgados deste TJMG:

Demarcatória. Natureza dúplice. Reivindicatória. Reintegração 
de posse. Coisa julgada. Perícia. Marco divisório. - Os efeitos 
da coisa julgada, oriundos de sentença proferida em ação de 
reintegração de posse, não alcançam a ação demarcatória, 
em face da distinção entre o juízo possessório e o petitório 
que caracterizam os respectivos procedimentos. Comprovada 
pela perícia a imprecisão das linhas divisórias, procedente 
se mostra o pleito de demarcação, bem como a restituição 
da área invadida, a teor do art. 951 do CPC (TJMG - 9ª 
Câmara Cível - Apelação Cível 2.0000.00.360617-9/000 
- Rel. Osmando Almeida - j. em 28.05.2002 - publ. em 
22.06.2002).

Reintegração de posse. Coisa julgada. Não ocorrência. - 
Não se fala em coisa julgada quando, em sentença ante-
rior, cuidou-se de uma ação de demarcação que foi extinta 
sem julgamento do mérito, por entender o magistrado estar 
ausente a dúvida relativa às linhas limítrofes, uma vez que os 
terrenos jamais estiveram em comum, enquanto a pretensão 
da autora neste feito é a reintegração da posse de uma faixa 
de terreno existente entre dois lotes, sob o fundamento de 
que o réu avançou a linha limítrofe e se apossou de parte 
do terreno da autora (TJMG - 9ª Câmara Cível - Apelação 
Cível 2.0000.00.326682-8/000 - Rel. Moreira Diniz - j. em 
13.02.2001 - publ. em 17.03.2001).

Desse modo, entendo que a decisão a quo deve ser 
reformada, para dar continuidade ao feito.

Com tais considerações, dou provimento à 
apelação, para determinar o prosseguimento regular do 
feito em primeira instância.

Conforme assinalado pela apelante, no presente 
feito, pretende a demarcação das glebas contíguas na 
divisa e, após fixados os limites, a reivindicação da área, 
com a restituição do terreno usurpado.

Em análise dos autos, tem-se que as ações de 
reintegração e reivindicação de posse apontadas pelo 
apelado e que serviram de respaldo para a extinção do 
presente feito foram propostas pelos antigos proprietários 
do imóvel, Ayrton Celso Ferreira e Elmer Celso Ferreira.

Observa-se que, realmente, o objeto da reinte-
gração de posse, Processo nº 329/90 (f. 156/159), limi-
tava-se à área constante do Lote A, mas o pedido de rein-
tegração dizia respeito à parte do terreno onde supos-
tamente os apelados teriam assentado o alicerce de 
sua casa.

Já quanto à Ação Reivindicatória nº 03199
6002322-8 (f. 80), proposta tão somente por Ayrton 
Celso Ferreira, também julgada improcedente, restou 
assentada a ausência da comprovação do esbulho 
ou da turbação sobre o Lote A, conforme se infere dos 
documentos trazidos aos autos, f. 319/323-TJ.

Conforme é sabido, a coisa julgada tem lançamento 
constitucional no art. 5º, XXXVI, ao prever que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada”.

Essa regra se destina ao legislador, que, pelo texto, 
não poderá produzir legislação que viole uma decisão da 
qual não caiba mais recurso - é a homenagem à estabili-
zação das relações sociais.

Veja-se o que determina o art. 301 do CPC:

Art. 301. [...]
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas 
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em 
curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi 
decidida por sentença, de que não caiba recurso.

Cumpre citar a lição de Maria Helena Diniz:

A lei superveniente não poderá alcançar a coisa julgada, nem 
o órgão judicante poderá decidir novamente o que estiver 
decidido como forma imutável de sentença, a fim de que se 
resguarde a segurança das relações jurídicas. A auctoritas rei 
judicatae justifica-se no atendimento ao interesse público de 
imutabilidade jurídico-social, cedendo somente ao ataque de 
decisões anuláveis (DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução 
ao Código Civil Brasileiro interpretada. São Paulo: Saraiva, 
1994, p. 187).

Vicente Greco Filho ensina:

Para as sentenças de mérito, porém, quando ocorre a coisa 
julgada formal (esgotamento dos recursos), ocorre também 
(salvo algumas exceções que adiante se verão) a coisa julgada 
material, que é a imutabilidade dos efeitos que se projetam 
fora do processo (torna-se lei entre as partes) e que impede 
que nova demanda seja proposta sobre a mesma lide. Esse 
é o chamado efeito negativo da coisa julgada material, que 
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Custas, pelos recorridos, na forma da lei.

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - De 
acordo com a Relatora.

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .

Sucessão - Confirmação de testamento 
particular - Procedimento de jurisdição 

voluntária - Direito preexistente - Atuação do 
juiz - Exame da validade formal - Expedição de 
alvará para pagamento de dívida do espólio - 

Inadmissibilidade - Questão a ser resolvida nos 
autos do próprio inventário

Ementa: Agravo de instrumento. Sucessão. Confirmação 
de testamento particular. Atuação do juiz. Simples exame 
de sua validade formal. Pleito de expedição de alvará 
para pagamento de dívida do espólio. Necessidade de 
formulação nos autos do inventário. Recurso provido.

- Tratando-se a confirmação de testamento particular 
de verdadeiro procedimento de jurisdição voluntária, 
haja vista ter por objetivo o simples reconhecimento de 
um direito preexistente, que para sua validade e eficácia 
depende da atuação do juiz, a quem cabe apenas o 
exame de sua validade formal, eventual pedido de expe-
dição de alvará para pagamento de dívida do espólio 
deve ser formulado nos autos do próprio inventário. 

Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0040.
02.001645-3/002 - Comarca de Araxá - Agravante: 
Roberto Lemos - Agravada: Abadia Paula De Jesus - 
Interessados: Espólio de Hipólita Lemos, representado 
pela inventariante Helena das Graças Lemos, Espólio de 
Juvelínia Lemos, representado pela inventariante Helena 
das Graças Lemos e outro - Relator: DES. ELIAS CAMILO 
SOBRINHO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013. - Elias 
Camilo Sobrinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - Trata-se de 
agravo de instrumento contra a decisão de f. 15-16-TJ, 
que, nos autos da ação de abertura, registro e cumpri-
mento de testamento originária, deferiu a expedição de 
alvará vindicado por Abadia Paula de Jesus, ora agra-
vada, “a fim de quitar dívida do espólio consubstan-
ciada em sentença judicial transitada em julgado” (sic, 
f. 16- TJ).

Em suas razões recursais de f. 02-11-TJ, tecendo 
comentários sobre a necessidade de intimação pessoal 
da inventariante para tomar ciência dos atos processuais, 
pugna o agravante pela concessão de efeito suspensivo 
ao recurso, e, ao final, pelo seu provimento, para cassar 
a decisão recorrida, ao fundamento, em síntese, de ser 
indevida a expedição do alvará vindicado pela agravada 
na espécie, haja vista que, 

no raso procedimento relativo a cumprimento de testamento, 
apenas e tão-somente se cuida de sua abertura, registro e 
homologação, segundo o rito preconizado no art. 1.125 
e segs. do CPC, sendo que o efetivo cumprimento de suas 
disposições deveria ocorrer nos autos do inventário que se lhe 
seguir (sic, f. 07 - TJ).

Instruem o recurso os documentos de f. 12-105-TJ.
Recebido o recurso pelo ilustre Des. Jair Varão 

(Resolução nº 616/2009 do TJMG), que, através da 
decisão de f. 112-113-TJ, deferiu o efeito suspensivo plei-
teado, vieram os autos à minha conclusão, em razão de 
prevenção. 

A agravada, apesar de devidamente intimada para 
contrarrazões (f. 116-TJ), quedou-se inerte, conforme 
certidão de f. 117-TJ.

Requisitados informes, o i. Juiz a quo prestou as 
informações de f. 124-TJ, comunicando a manutenção da 
decisão recorrida. 

Desnecessária a intervenção da douta 
Procuradoria-Geral de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso, porque próprio, tempestivamente 
apresentado, regularmente preparado e processado. 

Pugna o agravante, através do presente recurso, 
pela reforma da decisão vergastada, que deferiu, nos 
autos da ação de abertura, registro e cumprimento de 
testamento originária, a expedição de alvará para paga-
mento de dívida do espólio de Juvelínia Lemos, já confir-
mada por sentença transitada em julgado.

Data venia, tenho que razão assiste ao recorrente.
Sobre o procedimento de confirmação do testa-

mento particular: 

Art. 1.130. O herdeiro, o legatário ou o testamenteiro poderá 
requerer, depois da morte do testador, a publicação em juízo 
do testamento particular, inquirindo-se as testemunhas que 
lhe ouviram a leitura e, depois disso, o assinaram. 
Parágrafo único. A petição será instruída com a cédula do 
testamento particular. 
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Concurso público - Candidato classificado dentro 
das vagas previstas no edital - Direito subjetivo 

à nomeação - Extinção dos cargos antes do 
provimento através de lei posterior - 

Impossibilidade 

Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Concurso 
público. Candidato classificado dentro das vagas dispo-
nibilizadas no edital do certame. Direito subjetivo à nome-
ação. Ato vinculado. Extinção dos cargos. Lei posterior. 
Impossibilidade. Sentença mantida. 

- A classificação de candidato dentro do número de vagas 
ofertadas em edital gera o direito subjetivo à nomeação, 
e não a mera expectativa de direito, privilegiando-se os 
princípios da boa-fé administrativa, razoabilidade, leal-
dade, isonomia e segurança jurídica.

- Apesar de o Município ter a prerrogativa de extinção de 
cargos, não pode fazê-lo quando existentes candidatos 
aprovados em concurso público válido dentro do número 
de vagas previsto no edital.

Recurso ao qual se nega provimento.

Art. 1.131. Serão intimados para a inquirição: 
I - aqueles a quem caberia a sucessão legítima; 
II - o testamenteiro, os herdeiros e os legatários que não 
tiverem requerido a publicação; 
III - o Ministério Público. 
Parágrafo único. As pessoas, que não forem encontradas na 
comarca, serão intimadas por edital. 
Art. 1.132. Inquiridas as testemunhas, poderão os interes-
sados, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre 
o testamento. 
Art. 1.133. Se pelo menos três testemunhas contestes reco-
nhecerem que é autêntico o testamento, o juiz, ouvido o 
órgão do Ministério Público, o confirmará, observando-se 
quanto ao mais o disposto nos arts. 1.126 e 1.127. 

De fato, de uma simples leitura dos referidos dispo-
sitivos legais, verifica-se tratar a confirmação de testa-
mento particular de verdadeiro procedimento de juris-
dição voluntária, haja vista ter por objetivo o simples 
reconhecimento de um direito preexistente, que para sua 
validade e eficácia depende da atuação do juiz, a quem 
cabe apenas o exame de sua validade formal, devendo, 
por sua vez, eventuais vícios intrínsecos do testamento ser 
questionados pelos interessados em ação própria, ou, em 
sendo o caso, nos próprios autos do inventário, se não se 
tratar de questão de alta indagação. 

Sobre o tema, Alexandre de Freitas Câmara ensina: 

Pode se definir o procedimento regulado pelos arts. 1.125 a 
1.141 do CPC como aquele destinado ‘a conhecer a decla-
ração de última vontade do morto, verificar a regularidade 
formal do testamento (ou codicilo) e ordenar seu cumpri-
mento’.
Neste procedimento, o juiz não examina nem profere decisão 
sobre os requisitos intrínsecos do ato de última vontade, 
apenas lhe examina os requisitos formais. Assim sendo, a 
aprovação do testamento (ou codicilo) não impede seja 
ele, posteriormente, impugnado em processo de jurisdição 
contenciosa, ainda que por vício formal, já que, como se 
sabe, a decisão proferida em processo de jurisdição volun-
tária não alcança a autoridade de coisa julgada material. 
Quanto à natureza jurídica do processo instaurado para 
dar cumprimento às disposições de última vontade, não 
parece haver qualquer controvérsia: é, mesmo, processo de 
jurisdição voluntária. Tal natureza decorre do fato de ser a 
pretensão manifestada por aquele que dá azo à instauração 
do processo a de obtenção de ato judicial que permita ao 
testamento (que, como visto, é negócio jurídico de Direito 
Privado) produzir seus regulares efeitos. (In Lições de direito 
processual civil. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, v. III, 
p. 582/583.) 

No mesmo entendimento, os julgados deste 
eg. Tribunal:

Ementa: Testamento particular. Procedimento de juris-
dição voluntária. Requisitos de validade formal presentes. 
Questionamentos acerca de requisitos intrínsecos. 
Impossibilidade. 
[...]
- O testamento particular é aquele escrito pelo testador de 
próprio punho ou por meio de processo mecânico, onde se 
retrata a vontade do de cujus com relação à divisão de seus 
bens, sendo requisitos de sua validade a leitura e assinatura 

do testador, na presença de pelo menos três testemunhas, que 
também devem assiná-lo. 
- Com relação aos requisitos intrínsecos, como o vício na mani-
festação da vontade do testador e a veracidade das informa-
ções contidas no testamento, seu questionamento não é admi-
tido na estreita via dos procedimentos de jurisdição volun-
tária. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0693.06.053976-6/001, 
Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, julg. em 04.12.2008.)

Nesses termos, como já observado, limitando-se a 
atuação do juiz aos procedimentos de confirmação de 
testamento particular ao exame de sua validade formal, 
tem-se como indevida a expedição, em tal feito, de alvará 
para pagamento de dívida do espólio, ainda que já confir-
mada por sentença judicial, questão esta que deverá ser 
resolvida nos autos do próprio inventário.

Dessarte, pelo exposto, dou provimento ao recurso, 
cassando o decisum de primeiro grau, que determinou 
a expedição de alvará para pagamento de dívida do 
espólio de Juvelínia Lemos nos autos do procedimento de 
confirmação de testamento originário.

Custas recursais, pelo agravado.

DES. JUDIMAR BIBER - De acordo com o Relator.

DES. JAIR VARÃO - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .



64        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013

Revelam os autos que Vanderlúcio de Souza 
Rodrigues ajuizou ação cominatória contra o Prefeito 
Municipal de Cataguases, alegando que foi aprovado 
no concurso público para guarda municipal dentro 
do número de vagas, sendo que não foi nomeado e a 
Administração está em vias de extinguir os cargos. O 
pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro 
grau, motivando a presente irresignação.

Extrai-se dos autos que, através do Edital 
nº 001/2006, a Prefeitura Municipal de Cataguases 
realizou concurso público de provas e títulos para preen-
chimento, dentre outros, de cargos da guarda municipal, 
para o qual previu 50 vagas (f. 27/45).

O autor foi aprovado em 16º (classificação) (f. 60 
e f. 65).

O Decreto nº 3.574/09 prorrogou a validade do 
resultado final do concurso público homologado pelo 
Decreto nº 3.296/2007 até 27/04/2011 (f. 57/59). 

A respeito do que se debate, registro que vinha 
entendendo que a aprovação em concurso público não 
conferiria direito absoluto à nomeação, havendo simples 
expectativa de direito do candidato, porquanto o interesse 
público prevaleceria sobre o privado, agindo o Poder 
Público segundo sua conveniência e oportunidade.

Todavia, não se pode deixar de considerar o novo 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no 
sentido de que a classificação de candidato dentro do 
número de vagas ofertadas em edital gera o direito subje-
tivo à nomeação, e não a mera expectativa de direito, 
privilegiando-se os princípios da boa-fé administrativa, 
razoabilidade, lealdade, isonomia e segurança jurídica:

Administrativo. Mandado de segurança. Aprovação em 
concurso público. Nomeação. Direito subjetivo. 1. A clas-
sificação de candidato dentro do número de vagas ofer-
tadas pela Administração gera não a mera expectativa, mas 
o direito subjetivo à nomeação. 2. A Administração pratica 
ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos 
e o interesse em provê-los. Portanto, até expirar o lapso de 
eficácia jurídica do certame, tem o poder-dever de convocar 
os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou 
no edital, respeitada a ordem classificatória. Precedentes. 
3. A manutenção da postura de deixar transcorrer o prazo 
sem proceder ao provimento dos cargos efetivos existentes 
por aqueles legalmente habilitados em concurso público 
importaria em lesão aos princípios da boa-fé administra-
tiva, da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segu-
rança jurídica, os quais cumpre ao Poder Público observar. 
4. Afasta-se a alegada conveniência da Administração como 
fator limitador da nomeação dos candidatos aprovados, 
tendo em vista a exigência constitucional de previsão orça-
mentária antes da divulgação do edital (art. 169, § 1º, I e II, 
CF). 5. Recurso ordinário provido para conceder a segurança 
(RMS 27.311/AM, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 
julgado em 04.08.2009, DJe de 08.09.2009).

Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso 
público. Auditor fiscal do Estado da Bahia. Convocação dos 
aprovados. Eliminação de candidato habilitado. Ausência do 
preenchimento de vaga ofertada no edital. Direito subjetivo 
à nomeação do candidato inicialmente posicionado além do 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0153.11.002029-1/001 - 
Comarca de Cataguases - Apelante: Município de 
Cataguases - Apelado: Vanderlúcio de Souza Rodrigues 
- Relatora: DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - 
Conheço do recurso, por estarem reunidos os pressu-
postos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.

Trata-se de “ação cominatória com pedido de tutela 
antecipada” ajuizada por Vanderlúcio de Souza Rodrigues 
em face do Prefeito Municipal de Cataguases, alegando 
que se submeteu a concurso público para a vaga de 
guarda municipal, tendo logrado êxito, sendo apro-
vado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital. 
Afirma que não foi nomeado, estando a Prefeitura em 
vias de extinguir os cargos de guarda municipal, através 
de projeto de lei, o que não pode prevalecer, reque-
rendo a procedência do pedido, com a sua condução 
ao cargo público de guarda municipal, compelindo-se a 
Municipalidade a manter a guarda municipal.

O Magistrado singular, às f. 163/171, julgou 
parcialmente procedente o pedido, para condenar o 
Município de Cataguases a promover, em quinze dias, 
“a nomeação e posse do autor ao cargo de guarda 
municipal, após o que poderá ser reclassificado para o 
cargo de agente administrativo por conta da extinção do 
primeiro cargo” (f. 170).

Inconformado, apelou o Município de Cataguases 
(f. 177/185), aduzindo que “nunca houve guarda civil 
municipal no Município de Cataguases, não havendo 
razão para contratação dos servidores a uma instituição 
inexistente” (f. 180), ressaltando que 

o autor/apelado prestou concurso para preenchimento de 50 
empregos públicos que foi extinto por desnecessidade; sua 
aprovação, por si só, não enseja direito subjetivo a um cargo, 
à nomeação, através de contratação celetista, quando inexis-
tente a própria guarda civil municipal de Cataguases/MG 
(f. 180/181).

Sustentou que “nomear o autor/apelado sem cargo 
a ser preenchido é entender pelo preenchimento de cargo 
não existente, gerando despesa irregular à administração, 
o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, até, 
pois, no caso, há incidência da aplicação do art. 462 
do CPC” (f. 184), pugnando pelo provimento do recurso.

Contrarrazões às f. 188/194.
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1235844/MG, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira 
Turma, julgado em 22.03.2011, DJe  de 18.04.2011.) 

Ainda sobre o assunto, confira-se a jurisprudência 
deste eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: Mandado de segurança. Concurso público. 
Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas 
no edital. Inexistência de direito líquido e certo à nome-
ação imediata. Ato administrativo discricionário, desde que 
dentro do prazo de validade do certame. - 1. O candidato 
aprovado em concurso público, dentro do número de vagas 
previstas no instrumento convocatório, tem direito líquido e 
certo à nomeação. 2. A Administração goza de discricionarie-
dade para escolher o momento mais oportuno e conveniente 
para a nomeação dos candidatos aprovados, desde que o 
faça dentro do prazo de validade do certame. 3. Denegada a 
segurança. (Mandado de Segurança n° 1.0000.08.486355-
4/000 - Relatora: Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 
jul. em 06.05.2009, pub. em 24.07.2009.)

Todavia, o caso em análise guarda uma peculia-
ridade, por força da existência de projeto de lei visando 
à extinção dos cargos da guarda municipal (f. 68/69), o 
que ensejou o ajuizamento da demanda, tendo em vista 
que, com a sua edição, o autor não mais seria nomeado, 
devendo ser aplicado o disposto no art. 462 do Código 
de Processo Civil.

Dessa feita, passo à análise dos fatos ocorridos nos 
autos, registrando que, no Município de Cataguases, a 
Lei nº 3.547/06, datada de 11 de outubro de 2006, fez 
adequação no Plano de Cargos e Salários do Município, 
criando 50 novos cargos de guarda municipal, de nível 
médio, estabelecendo as suas atribuições consoante item 
VI (f. 99).

Tanto assim que, em 22 de outubro de 2006, 
foi expedido edital para o provimento das vagas de 
guarda municipal.

Ocorre que, em 1º de abril de 2011, ou seja, 
após mais de quatro anos após ter sido homologado o 
concurso e antes de vencido o seu prazo de validade, o 
Município de Cataguases editou a Lei nº 3.901/11, esta-
belecendo no art. 1º que:

Art. 1º Em face da desnecessidade, fica revogado o item VI do 
§ 2º do art. 1º da Lei 3.547/2006, bem como os cargos de 
Guarda Municipal do quadro do mesmo artigo.
Parágrafo único. Os servidores nomeados até a presente data 
para o cargo de Guarda Municipal serão reclassificados para 
o cargo de Agente Administrativo (f. 118).

Dessa feita, entendo que a Administração Pública 
não pode desconsiderar um concurso válido, deixando 
de nomear os aprovados dentro do número de vagas 
previsto em edital, com foco em lei posterior que extin-
guiu os cargos, que anteriormente haviam sido criados 
por lei, e para os quais foi realizado certame. 

Registro que competia ao Município se cercar de 
todos os cuidados antes da realização do concurso, no 
que concerne à efetiva necessidade dos cargos e conse-

número de vagas. Direito líquido e certo. Recurso provido. 
1. O princípio da moralidade impõe obediência às regras 
insculpidas no instrumento convocatório pelo Poder Público, 
de sorte que a oferta de vagas vincula a Administração pela 
expectativa surgida entre os candidatos aprovados dentro 
do número de vagas. 2. O não preenchimento de todas as 
vagas ofertadas dentro do prazo de validade do concurso, 
em razão da eliminação de candidato inicialmente habilitado 
dentro do número previsto em Edital, gera o direito subjetivo 
à nomeação do candidato classificado na posição imediata-
mente subsequente na lista de classsificados. 3. Explicitada a 
necessidade de a Administração nomear 48 auditores-fiscais, 
o ato de nomeação do recorrente, diante do desinteresse de 
candidato aprovado em tomar posse, deixou de ser discri-
cionário para se tornar vinculado, uma vez que passou a se 
enquadrar dentro do número de vagas previstas no edital do 
certame. 4. Recurso provido para determinar a convocação 
do recorrente para realizar os exames inerentes à fase final do 
certame e, no caso de preenchimento dos requisitos necessá-
rios, a nomeação para o cargo de Auditor Fiscal do Estado 
da Bahia, com atuação na área de Administração, Finanças 
e Controle Externo (RMS 27.575/BA, Rel. Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 20.08.2009, 
DJe 14.09.2009).

In casu, tendo o autor sido aprovado dentro do 
número de vagas previsto em edital, tem o direito de ser 
nomeado e empossado no cargo.

Todavia, é de se estabelecer que a ação foi ajuizada 
(14.03.2011), antes de decorrido o prazo de validade 
do concurso, que ocorreria em 27.04.2011, e, nesses 
casos, entendo que, dentro do prazo de validade do 
concurso público, o ato de nomeação é de inteira discri-
cionariedade, cabendo ao administrador a avaliação de 
sua adequabilidade.

O entendimento adotado encontra ressonância na 
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Recurso ordinário - Mandado de segurança - Concurso 
público - Prazo de validade não esgotado - Nomeação - 
Candidato. 1. Inviável o mandado de segurança impetrado 
com a finalidade de determinar à Administração que nomeie 
candidato aprovado antes de expirado o prazo de validade do 
concurso. Ausência de prática de ato ilegal, observando-se a 
ordem de classificação dos candidatos aprovados. Ofensa 
a direito líquido e certo não configurada. 2. Recurso ordi-
nário não provido. (RMS 31860/PB, Rel.ª Ministra Eliana 
Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe DE 
30.08.2010.)

Agravo regimental em recurso especial. Direito administra-
tivo. Concurso público. Direito à nomeação. Inexistência. 
Ausência do transcurso do prazo de validade. 1. Possui expec-
tativa de direito à nomeação o aprovado dentro do número 
de vagas enquanto não expirado o prazo de validade do 
concurso, período dentro do qual possui a Administração 
Pública discricionariedade em relação ao momento da nome-
ação. 2. ‘[...] como o certame ainda está dentro de seu prazo 
de validade, as efetivas nomeação e posse devem guardar 
observância aos critérios de conveniência e oportunidade da 
Administração Pública.’ (RMS nº 32.660/RN, Relator Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, in DJe de 
12.11.2010). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 
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portaria de sua desnecessidade. - Segurança concedida que 
se confirma. (Apelação Cível 1.0000.00.168241-8/000, 
Rel. Des. Hugo Bengtsson, 5ª Câmara Cível, julgamento em 
10.02.2000, publicação da súmula em 25.02.2000.) 

Mediante tais considerações, nego provimento 
ao recurso.

Custas recursais, pelo apelante, isento, na forma 
da lei.

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - De acordo com 
a Relatora.

DES. BITENCOURT MARCONDES - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

quente utilidade, atento, ainda, à dotação orçamentária, 
tendo em vista que a aprovação do candidato dentro do 
número de vagas do edital gera o direito de ser nomeado.

Esta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Administrativo. Concurso público. Candidato classificado 
dentro do número de vagas previstas no edital. Direito subje-
tivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso. - 1. 
A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal modificar seu 
entendimento não implica necessidade de sobrestamento do 
recurso especial. 2. Esta Corte Superior adota entendimento 
segundo o qual a regular aprovação em concurso público 
em posição classificatória compatível com as vagas previstas 
em edital confere ao candidato direito subjetivo a nomeação 
e posse dentro do período de validade do certame. 3. Este 
entendimento foi recentemente confirmado pelo Supremo 
Tribunal Federal no RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, julgado em 10.08.2011, Repercussão Geral, 
mérito DJ 03.10.2012. 4. Agravo regimental não provido. 
(AgRg no AREsp 209.870/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, julgado em 23.10.2012, DJe de 
06.11.2012.)

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Concurso para o 
cargo de psicólogo judiciário do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. Classificação dentro do número de vagas 
previsto no edital. Direito à nomeação. Controvérsia deci-
dida pelo STF no julgamento do re 598.099/ms. Impetração 
antes do prazo final de validade do certame. Art. 462 do 
CPC. Incidência. - 1. Uma vez publicado o edital do concurso 
com número específico de vagas, o ato da Administração que 
declara os candidatos aprovados no certame cria um dever 
de nomeação para a própria Administração e, portanto, um 
direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado 
dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS, Tribunal 
Pleno, Min. Gilmar Mendes, Sessão de 10.08.2011). 2. 
Embora o mandado de segurança tenha sido impetrado antes 
do prazo final de validade do certame, é de se levar em conta 
o teor do art. 462 do CPC (“Art. 462. Se, depois da proposi-
tura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo 
do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo 
em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 
momento de proferir a sentença”) para o fim de se reconhecer 
o direito líquido e certo afirmado na inicial. 3. Agravo regi-
mental a que se nega provimento. (AgRg no RMS 34.023/SP, 
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 
em 18.09.2012, DJe 24.09.2012.)

Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. 
Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado dentro 
do número de vagas previsto no edital. Direito subjetivo à 
nomeação. - 1. O candidato aprovado dentro do número de 
vagas previsto no edital tem direito subjetivo a ser nomeado 
no prazo de validade do concurso. 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento.  (AgRg no RMS 28.823/MS, Rel. 
Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado 
do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 15.05.2012, DJe 
26.06.2012.)

Não discrepa o entendimento desta Corte de Justiça:

Cargo público. Desnecessidade. Extinção. Competência. A 
desnecessidade de determinado cargo, podendo ser feita por 
decreto, só pode abranger cargo provido, jamais cargo vago, 
porque ele não será provido ou bastará não provê-lo. - A 
extinção de cargos só pode ser feita por lei de iniciativa do 
Executivo. - Viola direito líquido e certo de servidor municipal, 
aprovado em concurso público e em exercício, sem o devido 
processo legal, o simples decreto de extinção de cargos e 

Ação cominatória - Pedido de liberação das 
garantias hipotecárias - Determinação de redução 

da dívida por sentença proferida em outro 
processo - Procedência - Manutenção - Verba 

honorária - Valor módico - Majoração

Ementa: Apelação cível. Ação cominatória. Pedido de 
liberação das garantias hipotecárias. Determinação 
de redução da dívida por sentença proferida em outro 
processo. Procedência. Manutenção. Verba honorária. 
Valor módico. Majoração. 

- Proferida sentença não alterada por acórdão e transitada 
em julgado em outro processo determinando a revisão 
dos contratos de cédulas rural pignoratícia e hipotecá-
rias, não há por que manter todas as garantias hipotecá-
rias, bastando a manutenção apenas do que for suficiente 
para garantir o cumprimento do valor atual da obrigação. 

- Constatando-se que o valor fixado a título de honorários 
advocatícios é módico, deve ser provido o recurso para 
que o valor seja majorado. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0084.10.002148-8/001 - 
Comarca de Botelhos - Apelantes: 1º) Banco do Brasil 
S.A.; 2os) Espólio de João Batista de Abreu, representado 
pela inventariante Maria Aparecida Abreu da Silveira e 
outros; Espólio de Carmela Anunciação de Abreu, re-
presentado pela inventariante Maria Aparecida Abreu da 
Silveira - Apelados: Banco do Brasil S.A., Espólio de João 
Batista de Abreu, representado pela inventariante Maria 
Aparecida Abreu da Silveira e outros; Espólio de Carmela 
Anunciação de Abreu, representado pela inventariante 
Maria Aparecida Abreu da Silveira - Relator: DES. PEDRO 
BERNARDES
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL E DAR 
PROVIMENTO AO APELO ADESIVO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Pedro 
Bernardes - Presidente e Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO BERNARDES - Trata-se de recursos de 
apelação principal e adesiva interpostos por, respectiva-
mente, Banco do Brasil S.A. e espólio de João Batista de 
Abreu contra sentença (f. 438/449), proferida pelo MM. 
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Botelhos, 
que, nos autos da “ação declaratória com preceito comi-
natório de liberação de garantia hipotecária com pedido 
de antecipação de tutela”, julgou parcialmente proce-
dente a pretensão deduzida na inicial. 

Em razões de f. 451/461 sustenta o réu, ora apelante 
principal, em síntese, que não é parte legítima para figurar 
no polo passivo da ação, visto que todas as dívidas asse-
guradas pelas garantias reais foram cedidas à União; que 
as averbações e registros efetivados junto às matrículas 
no registro de imóveis gozam de presunção de legitimi-
dade e veracidade, produzindo efeitos junto a terceiros; 
que o ajuizamento desta ação é posterior à cessão do 
crédito; que os devedores foram cientificados, inclusive 
com averbação; que o patrono do autor nesta ação atuou 
no processo 0084.06.003917-3; que, se os patronos são 
os mesmos, tendo eles participado da discussão sobre 
os efeitos da cessão do crédito à União, não há como 
admitir o desconhecimento do fato; que não reconhecer a 
ilegitimidade significa impor restrição aos direitos da atual 
credora da dívida, gerando afronta aos princípios cons-
titucionais dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição 
Federal; que a Lei 11.775/2008 é inconstitucional, já que 
gerou violação aos princípios da segurança jurídica, do 
resguardo do ato jurídico perfeito e do princípio da livre 
contratação; que também há violação ao inciso XXXVI do 
art. 5º da Constituição Federal, visto que se está permi-
tindo que uma lei desconstitua, com efeitos retroativos, 
o ato jurídico perfeito consistente no registro de garantia 
em função de contrato legalmente celebrado por partes 
capazes; que ainda mais grave é legitimar ao Poder 
Judiciário a escolha de qual bem permanecerá vinculado 
à dívida; que, mesmo tendo sido determinada a revisão 
contratual, o que culminou na redução da dívida para R$ 
66.160,21, não houve por parte do devedor nenhuma 
forma de amortização, o que a elevou severamente; 
que, pelos cálculos apresentados pela parte autora, a 
dívida representa 60% do valor de mercado atribuído 
pela parte adversa; que o valor do imóvel corresponde 
a 1% da dívida falaciosa, na medida em que é apresen-
tada premissa falsa, já que toma por base o valor devido 

em 1996, quando deveria ser apresentado o montante 
devido na atualidade; que o valor dos bens hipotecados 
e o montante da dívida são compatíveis, de modo que 
a manutenção da substituição, baseada em laudo unila-
teral, provocará sérios prejuízos, sendo prêmio à inadim-
plência. Teceu outras considerações e, ao final, pugnou 
pelo provimento de seu recurso. 

Preparo do apelo principal à f. 462.
Contrarrazões ao apelo principal às f. 473/499 em 

evidente oposição à pretensão recursal. 
Em razões de f. 464/471 sustentaram os apelantes 

adesivos, em síntese, que, para fixação da verba hono-
rária, o MM. Juiz a quo não levou em consideração os 
critérios estabelecidos no CPC; que o valor fixado é ínfimo 
perto da importância e valor da causa. Teceu outras 
considerações, citou jurisprudência e, ao final, pugnou 
pela majoração da verba honorária, em valor não infe-
rior a 10% do valor da causa. 

Preparo do apelo adesivo à f. 472.
Contrarrazões ao apelo adesivo às f. 501/509 em 

evidente oposição à pretensão recursal.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Inexistentes questões preliminares. 
1- Mérito. 
A presente ação foi ajuizada visando à obtenção da 

liberação das garantias hipotecárias dadas nas Cédulas 
Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de nº 96/70130-7 e 
nº 90/01159-7.

O MM. Juiz a quo proferiu sentença rejeitando as 
preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil e julgando 
parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial; 
apenas os pedidos de perdas e danos e lucros cessantes 
não foram julgados procedentes. 

Inconformadas, ambas as partes recorreram; o 
Banco do Brasil, apelante principal, pretende que seja 
reconhecida sua ilegitimidade passiva e, se superada 
essa questão, que seja reconhecida a inconstitucionali-
dade da Lei 11.775/2008 ou a compatibilidade da dívida 
com os bens dados em garantia; já os autores, apelantes 
adesivos, entendem que deve haver majoração da verba 
honorária. 

Serão enfrentadas, inicialmente, as questões devol-
vidas no apelo principal; em seguida, a matéria devolvida 
no apelo adesivo. 

1.1- Apelo principal.
1.1.1- Ilegitimidade passiva. 
Entende o Banco do Brasil que não agiu com acerto 

o MM. Juiz a quo ao deixar de acolher a preliminar de 
ilegitimidade passiva, visto que, ao tempo do ajuizamento 
desta ação, já havia cedido os créditos para a União, 
sendo que no seu entender os autores e seus patronos 
estavam cientes desse fato.

Pois bem.
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O Banco do Brasil afirmou em sua contestação que 
todas as dívidas asseguradas pelas garantias reais foram 
cedidas à União (f. 222).

Intimado para carrear aos autos prova da transfe-
rência dos créditos atinentes às Cédulas Rurais Hipotecárias 
e Pignoratícias 90/01159-7 e 96/701130-7, o apelante 
principal apresentou os documentos de f. 402/425, que, 
conforme muito examinado na sentença, não contêm 
dados suficientes para reconhecer que a operação 
ocorreu. 

Cessão de direitos, conforme se sabe, é um negócio 
bilateral, através do qual um credor transfere a outrem os 
seus direitos na relação obrigacional; e, para que esta 
tenha eficácia perante o devedor, é necessário que este 
seja cientificado.

Aliás, confira o que dispõe o art. 290 do CC/2002:

A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 
senão quando a este notificada; mas por notificado se tem 
o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou 
ciente da cessão feita.

E nos autos realmente não há qualquer documento 
público ou particular que contenha declaração de ciência 
dos devedores quanto às cessões ocorridas. 

Ainda que assim não fosse, a União transferiu a 
obrigação ao Banco do Brasil de administrar todos os 
contratos de financiamento agrícola por ela adquiridos, 
tendo este assumido, dentre outras obrigações, a de 
cobrança, fiscalização e baixa de gravames (f. 404/409). 

Desse modo, tenho que agiu com acerto o MM. Juiz 
a quo ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do 
Banco do Brasil, razão pela qual ao recurso, quanto a 
essa discussão, deve ser negado provimento. 

1.1.2 - Inconstitucionalidade da Lei 11.775/2008.
Sustenta o Banco do Brasil S.A, em apertada 

síntese, que a Lei 11.775/2008 deveria ter sido reco-
nhecida como inconstitucional, visto que a determinação 
contida no art. 59 não poderia atingir os contratos ante-
riores, sob pena de violação dos princípios constitucio-
nais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da 
livre contratação.

Razão, contudo, não lhe assiste. 
Independentemente do entendimento que se possa 

dar à referida questão, ou seja, se há ou não inconsti-
tucionalidade da Lei 11.775/2008, o que afastaria sua 
aplicação no caso em tela, tenho que tal discussão é 
inócua. 

Não foi através da presente ação que se chegou 
ao entendimento da necessidade de revisão dos contratos 
firmados. 

Foi através da ação 0084.06.003917-3 que ficou 
estabelecida a necessidade de revisão das cláusulas 
contratuais, quando então a dívida cobrada, no importe 
de R$ 5.588.025,90 (cinco milhões quinhentos e oitenta 
e oito mil vinte e cinco reais e noventa centavos), passou 

para R$ 66.520,54 (sessenta e seis mil quinhentos e vinte 
reais e cinquenta e quatro centavos) (f. 39/45, f. 47/49).

Com base na redução do valor da dívida é que 
os autores ajuizaram a presente ação, através da qual 
pretenderam a liberação dos imóveis hipotecados, com 
exceção de 1 (um) bem.

Está claro, a meu sentir, que não foi em razão 
da aplicação da Lei 11.775/2008 que a pretensão foi 
julgada procedente; foi em razão do que foi decidido nos 
autos da ação 0084.06.003917-3.

Embora examinada a discussão sobre a constitu-
cionalidade da Lei 11.775/2008 na sentença, tem-se, 
a meu sentir, que nada havia para ser apreciado a este 
respeito, já que não houve a aplicação do referido dispo-
sitivo legal no presente caso. 

Como a redução da dívida não ocorreu em virtude 
da aplicação da Lei 11.775/2008 no presente caso, não 
há que se falar em violação dos princípios constitucio-
nais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e da 
livre contratação.

Ademais, como não foi aplicada a referida lei no 
caso em tela, não haveria por que declarar sua incons-
titucionalidade, de modo que nada há para reparar na 
sentença proferida. 

Assim, também quanto a esta discussão, deve ser 
negado provimento ao recurso.

1.1.3 - Compatibilidade da garantia e do débito.
Por fim, pretendeu o Banco do Brasil a manutenção 

das garantias hipotecárias. 
Razão, do mesmo modo, não lhe assiste.
Reconhecida a alteração do valor da dívida, com 

redução significativa do valor, não há dúvida de que deve 
haver redução das garantias hipotecárias. 

Deve ser mantida a hipoteca de bem suficiente para 
garantir o valor atual da dívida; todos os demais bens que 
garantiam a execução devem ser liberados, sendo correta 
a sentença quando determina o cancelamento da aver-
bação junto à matrícula dos imóveis.

Veja que, levando em consideração o valor reco-
nhecido pelo Banco do Brasil (R$ 66.120,21), acrescido 
de correção monetária e juros, os autores apresentaram 
como ainda devido o valor de R$ 569.468,52.

O Banco do Brasil não contestou o valor, de modo 
que este montante deve ser reconhecido como devido até 
a data da elaboração do cálculo; como o imóvel ofere-
cido para ser mantido em garantia foi avaliado em valor 
muito superior à dívida apontada (f. 65/74), agiu com 
acerto o MM. Juiz a quo na ratificação da antecipação de 
tutela, mantendo o cancelamento das averbações. 

Portanto, também quanto a esta discussão, deve ser 
mantida a sentença conforme proferida. 

1.2 - Apelo adesivo. 
Os autores, ora apelantes adesivos, pretendem a 

reforma da sentença para que a verba honorária seja 
majorada, visto que entendem que a quantia fixada é 
ínfima. 
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priatória, nem sequer se exigiria a citação dos réus, a 
avaliação prévia do bem expropriado ou o pagamento 
integral para a concessão da imissão provisória na posse 
do imóvel desapropriado. 

- Garantida a preservação dos elementos necessários à 
realização da prova pericial e efetuado o depósito judi-
cial de significativa quantia (apurada pelo expropriante 
em detalhado laudo de avaliação e bem superior à do 
valor venal do imóvel expropriado), injustificável retardar 
a entrega de sua posse a quem quer nele fazer obra de 
relevante interesse público, como sói ser a construção 
de trevo que sabidamente facilita o trânsito e preserva a 
segurança dos usuários das vias públicas, fatores essen-
ciais à exploração do turismo em cidade declarada pela 
Unesco como patrimônio Cultural da Humanidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0461.
12.002667-3/001 - Comarca de Ouro Preto - Agravante: 
José Ferreira Guimarães - Agravado: Município de Ouro 
Preto - 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, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Peixoto 
Henriques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEIXOTO HENRIQUES - Por via de agravo de 
instrumento, insurge-se José Ferreira Guimarães contra 
decisão que, prolatada em “ação de desapropriação” 
ajuizada em seu desfavor pelo Município de Ouro Preto, 
deferiu

o pedido de imissão provisória na posse, condicionada à 
efetivação do depósito judicial do valor ofertado, qual seja R$ 
189.563,77 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e sessenta 
e três reais e setenta e sete centavos). 

Em síntese, sustenta o réu/agravante: que não se 
encontra presente nos autos a urgência para a concessão 
da imissão provisória na posse; que “a simples decla-
ração de urgência não é capaz de tornar verídica a situ-
ação”; que “em momento algum tomou ciência desta 
ação de desapropriação, sendo ele surpreendido com 
tal notícia cerca de 3 (três) dias úteis antes da imissão”; 
que, apesar de ter sido notificado extrajudicialmente da 
concessão de imissão na posse, não lhe foi concedido 
prazo para desocupar o imóvel ou até mesmo para que 
pudesse procurar outro ponto comercial; que é cediço 
que o referido estabelecimento é o meio de sustento de 
sua família, assim como de seis famílias de funcionários 
que lá trabalham, sendo praticamente impossível que se 

Desapropriação - Utilidade pública - Imissão 
provisória - Avaliação - Valor venal - 

Depósito judicial

Ementa: Agravo de instrumento. Desapropriação. Imóvel 
declarado de utilidade pública para a construção de 
trevo. Imissão provisória na posse ratificada. 

- Existe autorização legal para que a imissão provi-
sória na posse de imóvel declarado de utilidade pública 
para desapropriação em caráter de urgência seja feita 
mediante depósito do valor dado ao imóvel com base 
apenas em seu valor venal (art. 15, § 1º, c, do Decreto 
nº 3.365/41). 

- Lado outro, jurisprudencialmente assentado resta que, 
configurada a real utilidade pública da pretensão expro-

O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente 
a pretensão deduzida na inicial, tendo condenado o réu 
ao pagamento integral das custas, despesas processuais 
e honorários advocatícios, tendo sido esta verba fixada 
em R$ 1.000,00.

Como não houve condenação, o critério a ser 
observado é o disposto no § 4º do art. 20 do CPC, o que 
foi corretamente aplicado pelo MM. Juiz a quo. 

Porém, o valor fixado, no importe de R$ 1.000,00, 
levando em consideração o grau de zelo do profissional, 
o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância 
da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, real-
mente é módico.

A meu sentir, o valor deve ser majorado, sendo a 
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apropriada para 
remunerar com dignidade os patronos da parte autora 
pelo trabalho desenvolvido. 

Portanto, tenho que ao apelo adesivo deve ser dado 
provimento a fim de elevar e fixar a verba honorária em 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

2 - Dispositivo.
Com essas considerações, nego provimento ao 

apelo principal e dou provimento ao apelo adesivo 
para majorar e fixar a verba honorária em benefício dos 
patronos da parte autora em R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais).

Custas recursais de ambos os recursos, pelo réu. 
É como voto. 

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

DES. AMORIM SIQUEIRA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO APELO 
PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO AO APELO ADESIVO.

. . .
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Dita quantia foi depositada em juízo (v. f. 162-TJ).
Com a inicial da ação matriz foram apresentados, 

ainda, parecer e projeto para a construção de um trevo 
no local desapropriado (f. 62/64-TJ).

A imissão provisória foi concedida (f. 23-TJ).
Essa a decisão objeto deste agravo.
O efeito suspensivo foi inicialmente conferido a este 

agravo de instrumento pelo em. Des. Eduardo Andrade, 
durante seu plantão judiciário de fim de semana, medida 
por mim posteriormente prorrogada “ao menos até a 
chegada da manifestação do agravado e das informações 
judiciais”, tendo ainda considerado “que a imissão orde-
nada na decisão agravada poderá realmente compro-
meter, total ou parcialmente, a prova pericial”.

Contudo, considerando primordialmente a infor-
mação da d. Julgadora a quo de que “a imissão orde-
nada não autoriza a demolição” e, ainda, que aparen-
temente o valor depositado não destoa da realidade, 
reconsiderei o anteriormente decidido e retirei o efeito 
suspensivo outrora conferido a este recurso.

Nesse contexto, eis a questão a ser aqui enfren-
tada e resolvida: na originária ação desapropriatória, a 
imissão na posse deve ou não ser mantida?

Penso, com as devidas vênias, que sim.
Como deixa certo o art. 15, § 1º, c, do DL 

nº 3.365/41:

A imissão provisória poderá ser feita, independente da 
citação do réu, mediante o depósito do valor cadastral do 
imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano 
ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano 
fiscal imediatamente anterior.

Existe, portanto, autorização legal para que a 
imissão provisória na posse de imóvel declarado de 
utilidade pública para desapropriação em caráter de 
urgência seja feita mediante depósito do valor dado ao 
imóvel com base em seu valor venal, sabidamente diverso 
do valor de mercado e definido pelo próprio ente tribu-
tante. E, como visto às f. 120/121-TJ, as duas casas e os 
terrenos que constituem o imóvel desapropriado têm valor 
venal de R$ 1.380,16 e R$ 112,32. Acresço que, embora 
diga o agravante que o valor ofertado a título de indeni-
zação está aquém do valor de mercado, nenhuma prova 
exibiu dessa sua assertiva.

Ora, como já proclamou o c. Tribunal da Cidadania:

Processual. Desapropriação. Imissão provisória na posse. 
Urgência. Avaliação provisória. Desnecessidade. Decreto-lei 
nº 3.365/41, art. 15, § 1º. Imposição de multa nos termos do 
art. 538, parágrafo único, do CPC. Não cabimento.
1. A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desa-
propriação, caracterizada pela urgência, prescinde de citação 
do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento 
integral. Precedentes: REsp 837862/RS, Rel. Ministro Luiz 
Fux, DJ de 16/06/2008, REsp nº 692519/ES, Rel. Ministro 
Castro Meira, DJ de 25.08.2006; AgRg no AG nº 388910/
RS, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, DJ de 11.03.2002; REsp 
nº 74131/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 

desloque com toda a família e transfira para outro ponto 
comercial em apenas três dias úteis; que foi determinado 
pela Magistrada singular avaliação do imóvel, o qual não 
poderá ser realizado, visto que, com a imissão na posse, 
o agravado demolirá o imóvel em questão, não permi-
tindo a avaliação determinada; que o valor ofertado, a 
título de indenização pelo Município (R$ 189.563,77), 
está muito abaixo do valor de mercado, visto que o imóvel 
está localizado em local privilegiado na cidade de Ouro 
Preto, ferindo assim dispositivo constitucional, consoante 
art. 5º, XXIV, da CF; que o bairro denominado Bauxita, 
onde se localiza o estabelecimento, é um local populoso, 
de fácil acesso, com total infraestrutura, onde se loca-
liza o campus da UFOP - Universidade Federal de Ouro 
Preto e do IFET - Instituto Federal de Minas Gerais; que foi 
feita tentativa de negociação com o Município, visando a 
um prazo maior para a desocupação do imóvel, perma-
necendo o mesmo irredutível; e, por fim, que, só após 
avaliação pelo perito nomeado, é que será possível 
precisar o montante exato a ser pago a título de indeni-
zação. 

Além do provimento, requer o efeito suspensivo.
Bem instruído o agravo.
Deferidos o efeito suspensivo e a assistência judici-

ária gratuita requeridos pelo agravante.
Vieram as informações judiciais requisitadas.
Ofertada contraminuta.
Exibindo documentos, requereu o agravado a recon-

sideração do efeito suspensivo conferido ao recurso; o 
que lhe foi deferido.

Sem a oitiva da d. PGJ/MG (Rec. CNMP 
nº 16/2010).

Reverenciado o breve, dou por relatado.
Além de admissível, reputo procedente o recurso.
Explico.
Nos termos do Decreto nº 2.770/2011, firmado 

pelo Prefeito de Ouro Preto (v. f. 39-TJ), o agravado 
declarou “de utilidade pública, para fins de desapro-
priação, o imóvel constituído por duas casas de moradia 
e uma área total de 220,60m² (duzentos e vinte vírgula 
sessenta metros quadrados), situado na Rua Ana Natalina 
da Rocha, correspondente aos nº 08 e 10 dessa via, 
no Bairro Nossa Senhora do Carmo, Ouro Preto/MG” 
(art. 1º, DPMOP nº 2.770/01/11), bem como que “a 
área de que trata o art. 1º será destinada a abertura, 
conservação e melhoramento de vias ou logradouros 
públicos” (art. 2º, DPMOP nº 2.770/11) e, notadamente, 
que fica declarada “a urgência da desapropriação, nos 
termos do art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41” (art. 3º, 
DPMOP nº 2.770/11). 

Ajuizada a ação de desapropriação, o agravado 
requereu a imissão provisória na posse, apresentando, 
dentre os documentos que instruíram a inicial, um deta-
lhado “laudo de avaliação” subscrito por engenheiros civis 
registrados no CREA e no qual se concluiu ter o imóvel em 
questão o valor de R$ 189.563,77 (v. f. 44/54-TJ).
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riamente na posse do imóvel desapropriado, impondo-se 
lembrar que o real valor da desapropriação é questão a 
ser discutida e resolvida com o final julgamento da ação 
originária, possibilitando, com o pagamento do preço 
judicialmente definido como justo ou correto, que se 
efetive a transferência da propriedade.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento - Ação de desapropriação - Pedido 
liminar - Imissão provisória na posse - Determinação de 
avaliação prévia - Prescindível - Requisitos - Utilidade pública, 
urgência do ato e depósito prévio de indenização. - Nos 
termos do art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal e do 
art. 15 do Decreto-lei nº 3.365/41, é possível a imissão 
provisória do expropriante na posse do bem, desde que, 
demonstrada a utilidade pública, seja declarada a urgência 
e depositado o valor da indenização. - Tendo a expropriante 
preenchido todos os requisitos da lei, não se justifica a reali-
zação de perícia prévia para, somente após, imiti-la proviso-
riamente na posse do imóvel, sendo que a verificação do real 
preço será realizada durante a instrução processual, inclusive 
mediante perícia. (AI nº 1.0439.09.102267-3/001, 1ª CCív/
TJMG, Rel. Des. Armando Freire, DJ de 20.08.2010.)

Em face do quanto contido no art. 15, caput, e § 1º, 
do DL nº 3.365/41, forçoso reconhecer a existência de 
plausibilidade jurídica para se imitir o autor/agravado na 
posse do imóvel desapropriado.

Também presente, força convir, o perigo de demora.
É que o atraso no julgamento da ação matriz tem 

potencial suficiente para causar lesão grave ou de difícil 
reparação ao autor/agravado, prejudicando o deslo-
cando e a segurança dos usuários de suas vias públicas, 
fatores essenciais à exploração do turismo em cidade 
sabidamente declarada pela Unesco como patrimônio 
cultural da humanidade. 

Garantida a preservação dos elementos necessários 
à realização da prova pericial e efetuado o depósito judi-
cial de significativa quantia (apurada pelo expropriante 
em detalhado laudo de avaliação e bem superior à do 
valor venal do imóvel expropriado), injustificável retardar 
a entrega de sua posse a quem quer nele fazer obra de 
relevante interesse público, como sói ser a construção 
de trevo que sabidamente facilita o trânsito e preserva a 
segurança dos usuários das vias públicas.

Por fim, consigno que, uma vez realizada a prova 
pericial destinada à definição do valor real do imóvel 
desapropriado, não haverá obstáculo algum para a 
demolição das construções nele hoje existentes.

Isso posto, nego provimento ao agravo, razão pela 
qual confirmo a imissão provisória do agravado na posse 
do imóvel objeto do DPMOP nº 2.770/2011 e da origi-
nária ação de desapropriação.

Sem custas recursais (LE nº 14.939/03).
É como voto. 

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - 1. Senhor Presidente, 
participo deste julgamento como Vogal, na forma do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJMG). 

20.03.2000; RE nº 184069/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 
de 05.02.2002; RE nº 216964/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
DJ de 10.11.1997.
2. In casu, o autor expropriante agravou da decisão que inde-
feriu o seu pedido de imissão provisória na posse sem a reali-
zação de avaliação pericial provisória.
3. Ratio essendi do art. 15, § 1º, do Dec.-lei nº 3.365/41, 
verbis: 
‘Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar 
quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código 
de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na 
posse dos bens.
§ 1° A imissão provisória poderá ser feita, independentemente 
da citação do réu, mediante o depósito: 
a) do preço oferecido, se este for superior a vinte vezes o valor 
locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;
b) da quantia correspondente a vinte vezes o valor locativo, 
estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o 
preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do 
imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor 
tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso 
c, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a impor-
tância do depósito, tendo em vista a época em que houver 
sido fixado originariamente o valor cadastral e a valorização 
ou desvalorização posterior do imóvel.’
4. Ad argumentandum tantum, a imissão provisória apenas 
transfere a posse do imóvel, limitando o expropriado do uso 
e gozo do bem, que será compensável pelo levantamento 
equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor depositado 
e pela incidência dos juros compensatórios sobre eventual 
saldo remanescente.
5. Deveras, o expropriante obterá a propriedade do bem 
somente após o pagamento da justa indenização (CF, art. 5º, 
XXIV) fixada pelo juízo, quando apurado o real valor do 
bem desapropriado.
6. Súmula nº 652/STF: ‘Não contraria a Constituição o 
art. 15, § 1º, do DL 3.365/41 (Lei de desapropriação por 
utilidade pública)’.
7. Malgrado o não acolhimento dos argumentos expen-
didos pela recorrente, uma vez não vislumbrado o caráter 
protelatório dos embargos declaratórios, forçoso se revela a 
exclusão da multa de 1% sobre o valor da causa, imposta 
pelo Tribunal de origem com supedâneo no art. 538, pará-
grafo único, do CPC.
8. Recurso especial provido. (REsp nº 1.139.701/SP, 1ª T/STJ, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.03.2010.)

Dado o irrefutável interesse público na construção 
de trevo com o propósito de “promover o aumento da 
mobilidade urbana, de forma sustentável, favorecendo 
os deslocamentos de pedestres, veículos motorizados e o 
transporte coletivo, com vistas a reduzir os efeitos da falta 
de visibilidade, sinalização corretiva e ativa, processo 
de urbanização visando à melhoria no fluxo de trân-
sito” (f. 62-TJ) e a inegável solvabilidade do ente público 
expropriante (o Município de Ouro Preto), tem-se que a 
imissão provisória concedida na ação matriz nem sequer 
demandaria a citação do réu, a avaliação prévia do bem 
expropriado ou o pagamento integral.

É o bastante, quero crer, para se conferir validade 
e eficácia ao laudo oficial utilizado pelo agravado para 
o cálculo do valor que depositou para se imitir proviso-
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I - ordenar a volta dos autos ao Relator para: 
a) sugerir-lhe diligências que, se aceitas, serão por 
ele determinadas;
b) se necessário, pedir-lhe pronunciamento sobre incidente 
ainda não resolvido ou surgido após o relatório: 
II - lançar ‘visto’ nos autos, adotando, aditando ou sugerindo 
a retificação do relatório, devolvendo-os ao cartório com 
pedido de dia para julgamento. 

12. Regimentalmente só os processos de compe-
tência do Órgão Especial têm as cópias das principais 
peças dos autos remetidas aos desembargadores vogais 
(art. 101 do RITJMG).

Nos demais órgãos julgadores do Tribunal isso não 
ocorre, pois é apenas facultado às partes fornecer cópias 
de suas razões para apresentação aos vogais (parágrafo 
único do art. 101 do RITJMG).

13. Em sede de agravo, o relator pede dia para 
julgamento, assim como o faz o revisor em apelação, 
não havendo mais quem possa corrigir eventuais desa-
linhos no relatório que podem comprometer o resultado 
do julgamento.

14. Por isso, a congruência do relatório ao “caso 
concreto” é mais do que uma mera questão de estética 
ou mesmo de demonstração de que o processo foi efeti-
vamente estudado. 

15. Num julgamento colegiado, o vício no relatório 
altera a solução dada ao caso. 

16. É importante salientar que o tradicional “de 
acordo” dado pelos vogais em julgamento representa a 
sua aquiescência com a solução dada pelo relator para 
cada uma das questões, de fato e de direito, apontadas 
no relatório.

17. O “de acordo” do vogal tem, a meu aviso, dois 
aspectos: a) atesta a confiabilidade do relatório, confir-
mando que o Relator cumpriu seu dever de relatar o feito 
com as esperadas seriedade e congruência; b) reflete a 
confluência de entendimentos quanto à solução dada ao 
“caso concreto”.

Trata-se, pois, de uma manifestação complexa, 
embora muitos assim não a entendam, banalizando-a 
muita vez.

18. A exceção ao “de acordo” não ocorre somente 
quando há divergência de entendimentos; pode e deve 
ocorrer também quando o relatório não apresenta a 
necessária e esperada fidelidade com os elementos do 
processo, ensejando pedido de vista para solucionar 
questão que não foi bem definida no relatório.

19. Quando o relatório se apresenta dissociado dos 
autos, o julgamento poderá ser prejudicado, pois não 
compete aos vogais, que nem sequer tiveram acesso aos 
autos, presumir ou adivinhar outras questões existentes 
na demanda que não constaram do relatório então (mal) 
visto e elaborado pelo relator.

20. Suficientemente delimitada a competência e 
atribuição de cada julgador, a existência de dupla ou 

2. Chamo a atenção para este fato porque, como 
Juiz de carreira, acostumado a julgar de forma isolada, 
com base em meu convencimento livre (solitário) e moti-
vado, competindo-me relatar, revisar e decidir o feito, tudo 
a um só tempo, entendo que o julgamento colegiado apre-
senta características próprias e contornos diferenciados.

3. Já em colegiado, a situação é diferente: há o 
debate que deságua na formação do convencimento 
de cada qual, sendo o resultado do julgamento a soma 
ou diferença da livre motivação fundamentada de 
cada julgador.

4. O princípio da colegialidade impõe que os julga-
mentos resultem do convencimento da maioria, unânime 
ou não. E tudo acompanhado, fiscalizando, estritamente 
sob a atenção das partes.

II - 5. Nesse cenário, compete ao relator a 
condução do processo, presidindo os seus principais atos, 
instruindo-o quando necessário, e resolvendo as ques-
tões que lhe são postas, sem afastar, contudo, a possi-
bilidade/inevitabilidade de serem novamente submetidas 
ao colegiado.

6. Segundo o RITJMG, compete ao Relator:

Art. 89. Compete ao Relator, além de outras atribuições 
previstas na legislação processual:
[...]
XIV - lançar nos autos relatório que contenha sucinta expo-
sição da matéria controvertida e da que, de ofício, possa vir a 
ser objeto do julgamento, mandando, a seguir e quando for o 
caso, o processo para o Revisor; 

7. Isso ocorre porque compete aos demais julga-
dores resolver, a partir do quanto consta do relatório, as 
questões debatidas nos autos, sob o seu aspecto fático 
e jurídico.

8. A exatidão entre o relatório e todos os funda-
mentos de fato e de direito do recurso conduzem - assim 
é esperado - a um julgamento seguro, quiçá justo. 

9. Por tudo isso, não é recomendável que o relator 
apresente qualquer juízo de valor no relatório.

O relatório isento, claro e coerente com os autos 
permite aos pares do Relator a formação de um juízo 
imparcial e seguro quanto à matéria fática e jurídica 
debatida no “caso concreto”.

10. Ao contrário do que ocorre no recurso de 
apelação, em que há a figura do revisor para assegurar 
(poder/dever) a congruência entre as questões constantes 
dos autos e aquelas descritas no relatório - no agravo, os 
vogais, sejam eles primeiro ou segundo, não dispõem dos 
mesmos mecanismos conferidos ao revisor.

11. Embora não veja diferença na análise que 
cumpre ao relator em sede de apelação ou de agravo, 
é evidente que no agravo os vogais esperam se lhes seja 
apresentado relatório coerente com o que há nos autos. 
Isso porque falecem aos vogais aqueles mesmos rele-
vantes poderes/deveres que o RITJMG atribui ao revisor:

Art. 91. Compete ao Revisor: 
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eventual desídia do relator ou dos vocalatos, conduz ao 
enfraquecimento e perecimento do colegiado.

26. Nessa esteira, mudo minha conduta enquanto 
Vogal. Primeiro, porque quero acreditar que os Colegas 
exercem suas atribuições neste colegiado ciosos do seu 
dever e juramento prestados na posse; e, em segundo 
lugar, por estar premido pela excessiva distribuição, que 
me impede de analisar os feitos como se deles fosse 
o Relator.

27. Confiante na fidelidade e congruência do rela-
tório que me é apresentado, posso exercer o vocalato, 
com tranquilidade e segurança, sabendo que todas as 
questões debatidas nos autos foram trazidas a deslinde, 
pontualmente postas no relatório, sem omissões ou 
contradições que possam comprometer este julgamento.

V - 28. Neste “caso concreto”, apoiado no rela-
tório, acompanho o voto que acaba de proferir o Relator.

É o meu voto.

DES. WASHINGTON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

tripla relatoria ofende à própria lógica do sistema de 
julgamento colegiado.

III - 21. Assim é o desenrolar do julgamento cole-
gial: julgador que não assistir à leitura do relatório tem a 
prerrogativa de se abster de votar. É do RITJMG:

Art. 107. Concluída a sustentação oral, o presidente tomará 
os votos do Relator, do Revisor e dos vogais, na ordem decres-
cente de antiguidade. 
§1º O desembargador que não houver assistido ao relatório 
poderá abster-se de votar, ou pedir adiamento do julgamento 
e vista dos autos, o que não impede que votem aqueles que 
se sentirem habilitados.

22. No Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal (RISTF) a questão é tratada de forma ainda mais 
rigorosa, permitindo ao Ministro que não participe do 
julgamento, quanto não tenha assistido à leitura do rela-
tório, ou, se necessária a sua participação para completar 
quorum, deverão ser renovados os relatórios e a susten-
tação oral. Assim:

Art. 134. Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, 
deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, até 
a segunda sessão ordinária. 
§1º Ao reencetar-se o julgamento, serão computados os 
votos já proferidos pelos Ministros, ainda que não compa-
reçam ou hajam deixado o exercício do cargo.
§2º Não participarão do julgamento os Ministros que não 
tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando 
se derem por esclarecidos.
§3º Se, para o efeito do quorum ou desempate na votação, 
for necessário o voto de Ministro nas condições do parágrafo 
anterior, serão renovados o relatório e a sustentação oral, 
computando-se os votos anteriormente proferidos.

IV - 23. Com efeito, para não me furtar ao dever 
de participar dos julgamentos dos órgãos desta Casa, 
com a tranquilidade de não deixar questão alguma sem 
a devida análise, me vejo, como Primeiro ou Segundo 
Vogal, a compulsar cotidianamente todos os autos de 
cada sessão, relatando e revisando eventual incongru-
ência ou mesmo esquecimento que possa ocorrer (justi-
ficado, por óbvio, pelo excesso de trabalho imposto aos 
Colegas).

24. Refletindo sobre tal atitude, me vejo sem 
outra saída, compelido pela desumana distribuição de 
processos sob minha relatoria, senão a de rever este posi-
cionamento, não por convencido de que equivocado, 
mas por entender que cada membro deste Tribunal aqui 
está por ser profissional capacitado e cioso de suas obri-
gações (relatores).

25. Não há entre as funções de vogais e relator, 
especialmente no agravo, diferenças quanto à responsa-
bilidade pelo julgamento; todos são cúmplices e respon-
sáveis por suas decisões. São atribuições diferentes, 
sendo dado a cada um saber o grau de zelo com que as 
exerce. É certo que uma ou outra repercutem no resultado 
do julgamento colegiado, e a primazia da relatoria, por 

Indenização - Concessionária de serviço público -
 Cemig - Interrupção de energia elétrica - 

Cancelamento do show - Responsabilidade 
objetiva - Danos materiais e morais - Valor - 

Critério de fixação - Voto vencido

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização. Cemig. 
Concessionária de serviço público. Responsabilidade 
objetiva. Art. 37, § 6º, da CF. Ausência de fornecimento de 
energia elétrica. Evento comercial. Prejuízos. Danos mate-
riais. Ressarcimento parcial. Danos morais. Quantum. 
Reforma da sentença. Provimento parcial do apelo.

- Tratando-se de demanda indenizatória proposta em face 
de concessionária de serviço público, a hipótese implica 
a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva, 
que independe da análise de culpa nos precisos termos 
do art. 37, § 6º, da CF.

- A indenização por danos morais deve ser fixada em 
quantia suficiente ao ressarcimento da parte lesada pelo 
revés suportado, além de atender às condições econô-
micas e sociais das partes e à repercussão do fato, sem 
ser este valor fixado em valor excessivo.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0232.10.002786-0/001 - Co-
marca de Dores do Indaiá - Apelante: Cemig Distribui-
ção S.A. - Apelado: João Paulo de Noronha - Relator: 
DES. JAIR VARÃO
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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, por maioria, em 
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Jair Varão 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAIR VARÃO - Trata-se de apelação cível inter-
posta contra sentença de f. 176/189 que, nos autos da 
ação de indenização por danos patrimoniais e morais 
movida por João Paulo de Noronha contra a Cemig Distri-
buição S.A., julgou parcialmente procedente o pedido 
contido, condenando a ora apelante a reparar os preju-
ízos materiais descritos na inicial.

Em seu recurso de apelação, f. 192/201, a Cemig 
Distribuidora S.A. pugna pela reforma da sentença, 
alegando, em suma, que inexiste o dever de indenizar, 
pois não houve o nexo de causalidade entre qualquer ato 
ilícito por ela praticado e o alegado evento danoso; que 
não há de prosperar a condenação por danos morais, 
pois o fato ocorrido não guarda relação com o ilícito 
praticado pela ora recorrente, não havendo, portanto, 
danos de cunho moral; que o quantum fixado pelos 
danos morais é demasiadamente alto, e, por esse motivo, 
não pode prosperar.

Contrarrazões apresentadas, f. 205/208, pugnando 
pela manutenção da sentença, afirmando que o recor-
rente não se desincumbiu de demonstrar a existência de 
alguma eiva que invalidasse a sentença.

É o relatório.
O apelado ajuizou ação de indenização por danos 

patrimoniais e morais contra a Cemig Distribuidora S.A. 
por esta ter interrompido o fornecimento da energia na 
cidade de Dores do Indaiá no dia 04.09.2010, dia em 
que estaria promovendo um show de uma dupla serta-
neja. Asseverou que o fornecimento de energia somente 
foi restabelecido próximo de 22h15min e que, por esse 
motivo, o show foi cancelado, trazendo prejuízos mate-
riais para o ora recorrido e que sofreu acentuado descon-
forto espiritual, profunda mágoa, constrangimento, sofri-
mento e tristeza, pois suas relações sociais e públicas 
foram abaladas com o cancelamento do show.

A responsabilidade civil e o dever de indenizar 
possuem previsão expressa no art. 927 do CC/02:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, inde-
pendentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos 
de outrem.

A esse respeito leciona Rui Stoco:

Considerando que o ato ilícito, no âmbito civil, traduz-se em 
comportamento antijurídico e culpável, a regra é da respon-
sabilidade subjetiva [...]. Contudo, o parágrafo único trouxe 
acréscimo antes inexistente [...].
Como se verifica, mantém-se o princípio da responsabilidade 
com fundamento na culpa (teoria da culpa), mas abre-se a 
exceção para admitir a responsabilidade independente de 
culpa ‘nos casos especificados em lei’ [...].
Era escusado ao legislador repetir o óbvio, pois nosso orde-
namento jurídico abriga inúmeras leis anteriores ao novo 
Código Civil que adotam a teoria da responsabilidade obje-
tiva, como, por exemplo, a responsabilidade das pessoas 
jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras 
de serviços públicos, estabelecida na Constituição Federal 
(art. 37, § 6º) (Tratado de responsabilidade civil. 6. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, p.164).

No caso sub judice a falha foi cometida por uma 
sociedade de economia mista e concessionária de serviço 
público federal de energia elétrica, portanto imperiosa a 
aplicação da responsabilidade objetiva, segundo a qual 
há o dever de indenizar independentemente da perqui-
rição de culpa, consoante determina o art. 37, § 6º, da 
CR/88, que assim dispõe:

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

Quanto à responsabilidade objetiva, abaixo a lição 
de Hely Lopes Meirelles:

[...] o exame desse dispositivo revela que o constituinte esta-
beleceu para todas as entidades estatais e seus desmem-
bramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano 
causado a terceiros por seus servidores, independentemente 
da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o 
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação 
lesiva dos agentes públicos e seus delegados (Direito adminis-
trativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, p. 627).

No mesmo sentido leciona Sérgio Cavalieri Filho:

Na busca de um fundamento para a responsabilidade obje-
tiva, os juristas, principalmente na França, conceberam a 
teoria do risco, justamente no final do século XIX, quando 
o desenvolvimento industrial agitava o problema da repa-
ração dos acidentes de trabalho. Risco é perigo, é problema 
da reparação dos acidentes de trabalho. Risco é perigo, é 
probabilidade de dano, importando isso dizer que aquele que 
exerce uma atividade perigosa deve-lhe assumir os riscos e 
reparar o dano dela decorrente. A doutrina do risco pode 
ser assim resumida: todo prejuízo deve ser atribuído ao seu 
autor e reparado por quem o causou, independentemente 
de ter ou não agido com culpa. Resolve-se o problema na 
relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor 
sobre a culpa do responsável, que é aquele que material-
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mente causou o dano (Programa de responsabilidade civil. 2. 
ed. São Paulo: Malheiros, p. 143).

Em casos análogos, assim decidiu o Supremo 
Tribunal Estadual:

Indenização. Cemig. Interrupção de energia elétrica. Respon-
sabilidade da concessionária. Danos morais. Possibilidade. 
- A responsabilidade da Cemig é evidente, pois é respon-
sável pela fiscalização e conservação da rede elétrica, sendo 
dela, recorrente, o ônus da prova dos fatos desconstitutivos 
do direito do requerente. Comprovados os prejuízos sofridos 
pelos autores, em razão da omissão da concessionária, 
impõe-se o dever de indenizar (AC nº 1.0133.06.032097-
4/001 - 7ª Câmara Cível - TJMG - Rel. Des. Edivaldo George 
dos Santos - DJ de 04.09.2009).

Ação de indenização. Responsabilidade objetiva. Cemig. 
Interrupção do fornecimento de energia. Morte de aves. 
Configuração de dano material e lucros cessantes. Dano 
moral. Inocorrência. - A responsabilização da Cemig, 
por se tratar de prestadora de serviço essencial, por dano 
causado às pessoas, independe da demonstração de culpa, 
pela adoção da teoria do risco administrativo. - Eviden-
ciado o dano material suportado pelo autor, em virtude do 
rompimento de energia elétrica, impõe-se o julgamento da 
procedência do pedido de sua indenização. - Para fazer 
jus ao ressarcimento dos lucros cessantes, é imprescindível 
a demonstração inequívoca do prejuízo econômico efetiva-
mente sofrido pela vítima com a lesão. - Não demonstrada 
a ocorrência de fatos e acontecimentos capazes de romper 
com o equilíbrio psicológico do indivíduo, necessários para a 
configuração da pretensão indenizatória, não há que se falar 
em indenização por dano moral (AC nº 1.0702.07.405893-
5/001 - 4ª Câmara Cível – TJMG - Rel. Des. Dárcio Lopardi 
Mendes - DJ de 19.02.2010).

Ação de indenização por danos morais. Morte por 
eletrocussão. Cemig. Concessionária de serviço público. 
Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da Constituição 
da República. - Sendo a Cemig empresa concessionária de 
energia elétrica, prestadora de serviço público, responde 
objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros, 
independentemente da ocorrência de dolo ou culpa, nos 
termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. - A 
morte por eletrocussão acarreta a responsabilidade objetiva 
do prestador do serviço público, prevalecendo essa respon-
sabilidade ainda que tenha havido culpa concorrente, mas 
não exclusiva, da vítima (AC nº 1.0194.05.054466-8/001 
- 8ª Câmara Cível – TJMG - Rel. Des. Silas Vieira - DJ de 
31.01.2007).

Não há como negar, no caso dos autos, que a 
apelante causou, com a interrupção de energia elétrica, 
prejuízos de ordem material e moral ao ora apelado.

Há comprovação de que o recorrido promoveu nos 
dias 3 a 5 de setembro de 2010, em Dores do Indaiá, 
festa que contava com a participação de bandas musi-
cais e que, no dia 04.09.2010, determinada dupla serta-
neja iria se apresentar e, por falha no fornecimento de 
energia elétrica, tal apresentação foi cancelada, pois a 
montagem da estrutura do show deveria ter sido feita com 
quatro horas de antecedência, o que não foi possível ante 
a interrupção da energia elétrica por parte da apelante.

Comprovado está que a não realização do show 
previsto para o dia 04.09.2010 se deu, diretamente, pela 
falta de energia elétrica no local. Fato este que foi ates-
tado pelas testemunhas arroladas. Conforme se depre-
ende do contrato estabelecido entre o apelado e os 
artistas contratados, todo o aparato para a apresentação 
deveria ficar pronto quatro horas antes do início do show, 
o que ficou impossibilitado pela falta de energia elétrica.

Como bem salientado na sentença, sem merecer 
nenhuma reforma, foi juntada aos autos prova do paga-
mento relativo aos gastos com a apresentação frustrada. 
Evidenciado ficou o nexo de causalidade entre a inter-
rupção do fornecimento de energia e os danos materiais 
sofridos pelo recorrido.

Quanto aos danos morais sofridos pelo apelado, 
entendo que merece prosperar a irresignação da apelante.

Não restam dúvidas de que o apelado ficou decep-
cionado, passou por constrangimentos em razão do 
cancelamento do show. Acredito que tal situação enseja a 
reparação por danos morais, mas entendo que o quantum 
fixado pelo Juiz monocrático foi excessivo, observados o 
princípio da razoabilidade e os delineamentos necessá-
rios ao arbitramento dos danos morais.

Entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) é suficiente para ressarcir o autor pelo dano supor-
tado, além de atender às condições econômicas e sociais 
das partes e à repercussão do fato.

Assim, com tais fundamentos, dou parcial provi-
mento ao recurso para reformar a sentença apenas quanto 
ao valor devido a título de danos morais, fixando-o em 
R$ 10.000,00.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Custas recursais, pela apelante, na razão de 80%; 

e, pelo apelado, na razão de 20%, diante da sucum-
bência recíproca.

É como voto.

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo com 
o Relator.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Acompanho os funda-
mentos do voto do eminente Relator, pedindo vênia, 
contudo, apenas para reduzir os danos morais para a 
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para 
atender à função do instituto, apenando o ofensor, sem 
representar o enriquecimento injustificado do ofendido.

Isso posto, dou parcial provimento ao recurso de 
apelação para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 
(cinco mil reais).

É como voto.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA 
PARCIALMENTE A VOGAL.

. . .
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Convolação da recuperação judicial em falência - 
Previsão legal - Rejeição do plano de recuperação 

judicial pelos credores - Assembleia geral de 
credores - Vícios e nulidades - Votação por 

cédulas - Procedimento regular e não defeso em 
lei - Mitigação da votação injustificável no caso 

em apreço

Ementa: Agravo de instrumento. Direito empresa-
rial. Convolação da recuperação judicial em falência. 
Previsão legal. Rejeição do plano de recuperação judi-
cial pelos credores. Assembleia geral de credores. Vícios 
e nulidades. Votação por cédulas. Procedimento regular e 
não defeso em lei. Mitigação da votação injustificável no 
caso em apreço. 

- A votação do plano de recuperação judicial pela assem-
bleia geral de credores não tem forma específica determi-
nada pela Lei nº 11.101/2005. Assim, é regular e cabível 
a votação por meio de cédulas, desde que o resultado 
seja devidamente relatado e exposto nos autos, possibili-
tando distinguir o voto de cada credor manifestante. Não 
há determinação legal obrigando a adoção da chamada 
“votação aberta”, pois, sendo autônomos os votos dos 
credores, é essencial, apenas, que todos possam se mani-
festar, aderindo ou não ao plano apresentado, fazendo-
-o de modo a permitir que cada manifestação possa ser 
identificada quanto a sua autoria.

- Ocorrendo, como na espécie sub examine, de a votação 
não ter sido impugnada no seu desenrolar, sem qualquer 
cerceio à expressa manifestação dos credores e com 
a apuração e identificação de todos que deliberaram 
naquela oportunidade, tudo isso registrado em ato formal 
da assembleia (ata), não há falar em vício capaz de levar 
à anulação da deliberação de modo a impedir e afastar 
o desfecho final da convolação.

- Na linha dos ensinamentos colhidos da doutrina especia-
lizada e de acordo com a orientação da lei de regência, 
o resultado da votação na assembleia geral de credores, 
rejeitando o plano de recuperação, não é absoluto, 
podendo o juiz, excepcionalmente, decidir e autorizar o 
prosseguimento da recuperação judicial. Contudo, essa é 
uma hipótese de exceção autorizada quando apenas uma 
das classes de credores opta pela rejeição.

- Injustificável prosseguir-se no processo de recuperação 
judicial, em nome do princípio da preservação e função 
social da empresa, se a recuperanda, por exemplo, já 
não apresenta atividades no seu principal estabeleci-
mento de produção, por tempo considerável, conforme 
informações prestadas pelo administrador judicial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0015.
11.004724-6/007 - Comarca de Além Paraíba - Agra-
vante: KM Indústria e Comércio de Papel S.A. - Interessa-
dos: Capital Consultoria e Assessoria Ltda., Banco Safra 
S.A., JS Projetos de Instalações Industriais Ltda. Atribuição 
da Parte em Branco EPP, Elser Sesquim Sanchez, Cemig 
Geração Transmissão S.A., Trendbank S.A. Banco Fomen-
to, Banco Paulista S.A., Banco Industrial Brasil S.A., Banco 
Bradesco S.A., Telemar Norte Leste S.A., Banco ABC Brasil 
S.A., HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo, Banco San-
tander (Brasil) S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Sofisa 
S.A., Banco Cruzeiro do Sul S.A., Abrange Comércio e 
Servicos Ltda., Ferone & Aguiar Ferone Assessoria Empre-
sarial Ltda., Fibria Celulose S.A., Pro Service Assessoria de 
Vendas Ltda. - Relator: DES. ARMANDO FREIRE 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013. - Armando 
Freire - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARMANDO FREIRE - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto por KM Indústria e Comércio de 
Papel S.A., representada por Capital Consultoria e Asses-
soria (Administrador Judicial), contra decisão proferida 
pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e 
de Execuções Penais da Comarca de Além Paraíba, nos 
autos de recuperação judicial, que consistiu em: “nos 
termos do artigo 73, III, da Lei nº 11.101/2005, convolo 
em falência a recuperação judicial da empresa KM Indús-
tria e Comércio de Papel S.A.” (f. 827/829-TJ). 

Na minuta do recurso, a agravante alega, em 
síntese, que a convolação em falência não é decisão 
que se impõe à espécie aqui considerada, tendo em vista 
que a empresa ainda tem boas possibilidades de recupe-
ração. Observa que realiza a sua atividade há 15 anos 
e emprega, aproximadamente, 800 (oitocentos) traba-
lhadores, diretos e indiretos. Assevera que o plano apre-
sentado é razoável e, de certo modo, satisfatório aos 
credores. Aduz que a votação na Assembleia Geral de 
Credores não respeitou a publicidade devida. Salienta 
que a soberania da Assembleia Geral dos Credores deve 
ser mitigada, sendo possível, mesmo com a rejeição do 
plano de recuperação judicial, o juiz deixar de decretar a 
falência. 

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao 
final, pelo provimento do recurso.

Recurso recebido às f. 1.107/1.109-TJ. Na oportu-
nidade, deferi o almejado efeito suspensivo. 

Informações prestadas às f. 113/114-TJ. 
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Contraminutas apresentadas por Capital Consul-
toria e Assessoria Ltda., Cemig Geração Trans-
missão S.A., Banco ABC Brasil S.A., Banco do Brasil 
S.A., às f. 1.186/1.197, 1.247/1.251, 1.254/1.262 
e 1.264/1.267-TJ, respectivamente. Os demais agra-
vados não se manifestaram, conforme certidão de 
f. 1.295/1.296-TJ.

Em parecer de f. 1.301/1.302-TJ, a douta Procura-
doria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e despro-
vimento do recurso. 

Vistos e examinados, conheço do recurso, próprio e 
tempestivamente aviado. 

Inicio, examinando a nulidade suscitada em 
torno do encaminhamento da votação pelo sistema de 
“cédulas”, o que teria contaminado e comprometido a 
deliberação da AGC no entender preambular da agra-
vante. Com a vênia devida, não compartilho da argu-
mentação e conclusão, nesse particular, assumidas pela 
agravante neste seu inconformismo recursal. 

Por tudo que dos autos se extrai, admite-se que 
a AGC de 22.06.2012, previamente convocada, que 
deliberou sobre o Plano de Recuperação Judicial, rejei-
tando-o, foi encaminhada de forma regular, colhidas 
as manifestações através de cédulas de votação, mas 
em condições de identificação de todas as manifesta-
ções e, naturalmente, quanto à autoria das manifes-
tações. Ou seja, segundo se extrai da ata lavrada dos 
trabalhos da AGC naquela oportunidade, houve ampla 
e absoluta oportunidade para que todos os credores 
presentes se manifestassem, aprovando ou desaprovando 
a proposta em discussão. Ninguém, individualmente ou 
por grupos, teve cerceado o seu direito de manifestação 
e/ou deliberação.

Ora, esse foi o instrumento escolhido pelo Adminis-
trador Judicial para viabilizar a votação. Não houve, na 
oportunidade, ao que consta, qualquer impugnação. Não 
se impunha a denominada “votação aberta”, como vem 
de propugnar a agravante. Não há determinação legal 
nesse sentido. Portanto, é de se concluir que a votação, 
como veículo da manifestação expressa dos credores 
presentes, ocorreu de forma regular e não defesa em lei. 
Não há, pois, qualquer nulidade a ser declarada.

O cenário da votação não se assentou, não se 
consolidou, sigilosamente, pois, conforme registro do 
Administrador Judicial, tudo está relatado e documentado 
no processo, sendo que todas as cédulas e informações 
correspondentes estão acostadas aos autos.

E, mais, o voto é individual, cabendo a cada credor 
manifestar suas intenções de forma autônoma. O que 
prepondera, para a lisura dos trabalhos, é o fato de os 
credores poderem se manifestar, sem serem cerceados ou 
injustificadamente limitados naquilo que devem deliberar, 
aprovando ou rejeitando a proposta. Assim, inexiste 
sequer a recomendação de uma votação aberta, porque 
a garantia não se restringe a essa forma de votação. Não 
me rendo ao argumento da agravante segundo o qual a 

votação aberta, mais transparente, permitiria que o enca-
minhamento da votação fosse acompanhado, passo a 
passo, por todos no exato momento das manifestações, 
sugerindo maior abertura para a tomada de uma ou outra 
deliberação. A meu sentir, essa é uma via de mão dupla. 
De igual modo, em alguma situação possível, poderia 
ocorrer algum tipo de constrangimento, o que, aí sim, 
poderia contaminar e comprometer a livre manifestação 
dos votantes. Pelo visto, ninguém teve cerceado o seu 
direito de manifestação. Apenas a definição, se aprovada 
ou não a proposta, é que se deu através de “cédulas”, 
sem que com isso, repito, ficasse contaminada a votação. 

Induvidosamente, foram observadas as orientações 
da lei de regência, para a realização da AGC com abso-
luta regularidade. 

Ultrapassada essa questão de ordem formal, pros-
sigo, analisando os aspectos pertinentes à conveniência 
e oportunidade da convolação da recuperação judicial 
em falência.

De acordo com a doutrina especializada, a rejeição 
do plano de recuperação pela Assembleia Geral dos 
Credores não é absoluta, podendo o juiz da causa deli-
berar em sentido contrário, admitindo o prossegui-
mento da recuperação e, com isso, afastando o decreto 
de falência. Essa é, contudo, uma medida excepcional, 
que se justifica em razão de uma realidade fática, cujos 
contornos e particularidades estejam a autorizar a possi-
bilidade de sobrevivência da empresa. 

Nesse sentido é a doutrina abalizada do eminente 
Des. Moacyr Lobato, hoje integrando este Soda-
lício, em sua obra Falência e recuperação. Transcrevo 
trecho pertinente:

A Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, introduziu no 
direito concursal brasileiro o instituto da recuperação judicial 
de devedor empresário ou sociedade empresária.
Ao fazê-lo, o legislador disciplinou o modo de concessão da 
recuperação judicial, homologada pelo juiz em virtude da 
aprovação do plano de recuperação pelos credores reunidos 
em assembleia geral. Excepcionalmente, o juiz poderá 
conceder a recuperação judicial mesmo que os credores não 
aprovem nos percentuais fixados em lei, desde que a rejeição 
ocorra em apenas uma das três classes de credores reunidos 
em assembleia, com a obtenção favorável de credores que 
representem mais da metade dos valores de todos os créditos 
presentes à assembleia, independente das classes (LOBATO, 
Moacyr. Falência e recuperação. Belo Horizonte: Del Rey, 
2006).

Não é essa, definitivamente, a hipótese 
aqui configurada.

No caso em apreço, a votação apresentou o 
seguinte resultado, conforme ata de AGC (f. 1164/1177-
TJ):

CLASSE
REJEIÇÃO
APROVAÇÃO
TRABALHISTA
X
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100% por cabeça
REAL
50,0% por cabeça e 28,93% dos créditos
50% por cabeça e 71,07% por crédito
QUIROGRAFÁRIA
73,33% por cabeça e 81,52% dos créditos
26,67% por cabeça e 18,52% dos créditos

Sobre o resultado, assim relatou a administradora 
judicial, à f. 1.194:

Reiteramos, assim, que na votação o plano foi aprovado por 
100% dos credores da Classe Trabalhista, estando presente 1 
(uma) credora trabalhista.
Na Classe dos Credores com Garantia Real, ao contrário 
do quanto alega a Agravante o plano NÃO contou com 
a provação, POR DUPLA MAIORIA, uma vez que houve a 
aprovação do plano por 71,07% do valor dos créditos desta 
Classe, havendo, contudo, o empate nos cômputos dos 
credores presentes.
Por fim, na Classe dos credores Quirografários houve a 
rejeição do Plano por 81,52% do valor dos créditos presentes 
e 73,33 dos credores presentes (sic). 
Assim, cumpre-nos destacar que nas Classes com Garantia 
Real e Quirografários não houve a aprovação da proposta 
do §1º do artigo 45 da Lei 11.101/2005. 

Assim, somando-se os resultados positivos de todas 
as classes de credores, chega-se a 189,59% de aprovação 
do plano de recuperação judicial por crédito e 176,67% 
por cabeça, mas com a reprovação de duas classes.

Com efeito, na inteligência do manancial doutri-
nário retromencionado, inviável a desconsideração da 
votação consumada na competente Assembleia Geral dos 
Credores. Aliás, é a própria lei de regência que desauto-
riza, na espécie, a adoção pelo juiz da causa de decisão 
e deliberação distintas. 

Indo adiante, cabe destacar que, em contrami-
nuta, alguns credores, ratificando, exteriorizaram sua 
discordância quanto ao plano apresentado pela empresa 
recuperanda. Destaco:

O longo prazo de 15 anos proposto pela Agravante, para 
o encerramento da Recuperação Judicial, sendo dois de 
carência, por si só, já demonstra a incapacidade da indús-
tria na geração de caixa, para o curto e médio prazo, não 
mencionando as incertezas micro e macroeconômicas que 
setor o setor vem enfrentando, principalmente em relação 
ao cenário internacional (Cemig Geração Transmissão S.A., 
f. 1.250).

No novo cenário trazido pelo aditamento do plano de recupe-
ração apresentado na assembleia, no que tange ao paga-
mento destinado aos credores quirografários, manteve-se 
desvantajoso (Banco ABC Brasil, f.1.260).

Ademais, não é despiciendo registrar que as condições ofer-
tadas no plano rejeitado fugiam à razoabilidade e à equi-
dade. Para chegar a tal conclusão basta atentar para a cogi-
tada exoneração dos coobrigados, sem falar na abusiva 
dilação dos prazos propostos e, ainda, na possível ausência 
de correção monetária dos créditos habilitados (Banco do 
Brasil S.A., f. 1.265).

A meu ver, essas manifestações refletem o resultado 
da votação e corroboram aquelas deliberações da AGC, 
merecendo, pois, ser consideradas. Aliás, o fator mais 
importante a ser ponderado, neste caso em particular, é o 
interesse dos credores, que, em princípio, rechaçaram o 
plano de recuperação proposto pela empresa agravante.

Entendo, ainda, que não mais se justifica prosse-
guir na recuperação judicial em nome dos princípios da 
preservação e função social da empresa, pois, conforme 
relatado pela administradora, a título de exemplo, a 
recuperanda já não apresentava atividades em seu prin-
cipal estabelecimento há, aproximadamente, 1 (um) 
ano. Destaco:

[...] cumpre-nos informar que em diligência junto ao parque 
fabril da Devedora restou evidenciada que esta se encontrava 
sem atividades, há aproximadamente 1(um) ano. 

Ora, se a empresa recuperanda, pelo visto, não vem 
apresentando suas atividades regulares na unidade fabril 
de Volta Grande-MG, sua principal unidade de negó-
cios, não é dado admitir que nessas circunstâncias arregi-
mentará plenas condições para voltar ao curso normal de 
suas atividades produtivas. 

Por último, consigno que a agravante, na perspec-
tiva de melhorar a sua situação financeira, se sustenta 
no investimento em novos maquinários, conforme rela-
tado na exordial recursal. O equipamento cogitado já 
estaria sendo produzido pela Voith Paper e viabilizaria a 
produção de tissue (lenço de papel e papel higiênico), o 
que ampliaria a atuação da agravante no mercado de 
consumo. Contudo, sou levado a entender que a inves-
tida da recuperanda em novo mercado não necessaria-
mente provocará o seu sucesso econômico, podendo 
acontecer exatamente o contrário, o que dificultaria ainda 
mais a situação dos credores.

Sendo assim, não seria prudente impor aos credores 
essa situação de incerteza e risco, o que reforça a decisão 
pela convolação. 

Posto que não infirmada a resistência legal ao Plano 
de Recuperação apresentado à AGC, não se podendo 
impor aos credores, nos limites de sua conveniência, 
aceitar condições que não se ajustam os seus lídimos 
interesses, outra solução não se vislumbra. Com efeito, 
rejeitado o plano de recuperação judicial, não restando 
caracterizada a hipótese contida no art. 58, § 1º, da Lei 
nº 11.101/2.005, cumpre ao juiz aplicar o que prescreve 
o art. 73, III, c/c o art. 56, § 4º, ambos do mencionado 
diploma legal.

Cumpre, aqui, o registro feito pelo em. magistrado 
e emérito professor Amador Paes de Almeida, discor-
rendo sobre a matéria, ainda que questionando o aspecto 
prático da inovação:

A recuperação judicial, como se vê, não é um favor legal, 
como ocorria com a concordata na legislação falimentar 
revogada. Sua concessão está na dependência dos credores 
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(in Curso de falência e recuperação de empresa. 26. ed. São 
Paulo: Ed. Saraiva,  2012, p. 357). 

Com essas razões de decidir, nego provimento ao 
recurso, tornando sem efeito a liminar concedida na fase 
de admissibilidade recursal.

Custas, na forma da lei.
É o meu voto.

DES. EDUARDO ANDRADE - Pedi vista dos autos, 
para reexaminá-lo diante de questões postas na susten-
tação oral promovida pelo ilustre procurador da agra-
vante e do memorial que me foi endereçado e, ainda, 
considerando os argumentos orais acrescentados pelo 
ilustre Relator ao seu alentado voto.

Ao reexame das razões recursais, vejo que o então 
procurador da agravante, após relatar o histórico da 
empresa, informou que ela faturou, no ano de 2010, 
R$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais).

O pedido de recuperação judicial foi formulado em 
17.10.11, expondo-se o motivo para a debacle da agra-
vante. O processamento do pedido de recuperação foi 
deferido em 31.10.11, e o Plano de Recuperação Judi-
cial foi apresentado em 21.12.11.

Após vários percalços, a Assembleia Geral de 
credores foi finalmente realizada em 22.06.11.

Salientou o mencionado procurador que o Plano de 
Recuperação Judicial foi aprovado por 100% dos credores 
da Classe I, bem como pela maioria dos credores da 
Classe II, mas foi rejeitado pelos credores financeiros da 
Classe III, e, em consequência disso, foi rejeitado.

O d. Juiz, então, referendando parecer do Minis-
tério Público, decretou a falência da empresa agravante.

Alega a agravante que a assembleia realizada em 
22.06.12 é nula, “por ter sido feita de modo sigiloso, não 
previsto em lei” (f.18).

Insiste a agravante que o inusitado sistema de 
cédulas, sem que pudesse conhece o teor do voto de 
cada um dos credores, é ilegal, citando o disposto no 
art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que a 
votação sigilosa impediu a verificação da ocorrência da 
hipótese prevista no art. 58, § 2º, da Lei nº 11.101/05.

Acrescenta que o decreto falencial trará 
prejuí zos sociais.

Pede finalmente que se dê provimento ao 
recurso para:

- aprovar o Plano de Recuperação Judicial 
da empresa;

- subsidiariamente, para determinar a realização de 
nova assembleia;

- em segundo grau de subsidiariedade, determinar 
que o d. Juiz profira nova decisão.

O cuidadoso Relator, com a prudência de hábito, 
deferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivo 
(f.1.107/1.109).

O d. Juiz prestou as informações de 
f.1.182/1.183, pontificando:

Entendi por bem convolar a Recuperação Judicial em falência 
com base nos arts. 56, §4º, e 73, III, ambos da LRF, ao funda-
mento de que o Plano de Recuperação Judicial não foi apro-
vado pela maioria dos credores. Ressalto, ainda, que o proce-
dimento de recuperação se vinha arrastando por tempo supe-
rior ao previsto em lei, o que poderia acarretar a dilapidação 
do patrimônio da empresa. No que tange à publicidade da 
Assembleia Geral de Credores, a mesma foi devidamente 
respeitada, com publicação do competente edital.

Ao rejeitar os embargos declaratórios, esclareceu:

Não vejo como prosperarem as alegações da embargante.
Quanto às omissões alegadas, vejamos: a Lei nº 11.101/05 
não exige que a decisão que decreta a falência traga explí-
cito o percentual de rejeição do Plano de Recuperação Judi-
cial e, independente do referido percentual, havendo rejeição 
do Plano por maioria dos credores, este Juiz entendeu por 
bem convolar a Recuperação Judicial em Falência até porque 
o procedimento se vinha arrastando por prazo superior ao 
previsto em Lei.
Não obstante não tenha constado na sentença o direito do 
falido de fiscalizar a administração da falência, bem como 
requerer providências, estes direitos estão previstos legal-
mente conforme disposto no art.103, parágrafo único, da Lei 
nº11.101/05, podendo a parte intervir desde que respeitados 
os limites legais.
Quanto à contradição levantada, a mesma não prospera, 
pois, conforme explícito no item VII da sentença embargada, 
não podem ser arrecadados bens essenciais ao exercício da 
atividade provisória da empresa caso essa houvesse sido 
autorizada, o que não ocorreu no caso concreto. Estando 
encerrada a atividade da empresa falida, deve-se proceder à 
arrecadação e à avaliação dos bens conforme determinado.

Resposta ao recurso às f.1.186 e seguintes, reba-
tendo os argumentos postos na petição recursal.

No atento reexame dos autos, do memorial, das 
razões sustentadas oralmente, do bem-fundamentado 
voto do eminente Relator e da complementação de 
seu voto feita oralmente na sessão de julgamento, não 
encontrei elementos para divergir da sólida posição de 
Sua Excelência.

Isso porque:
- Primeiro: 
O art. 56, § 4º, da Lei Falencial é simples: “Rejei-

tado o plano de recuperação pela assembleia-geral de 
credores, o juiz decretará a falência da devedora.”

A ata da Assembleia é clara e minuciosa (f.808/821).
Com a devida vênia, não vislumbrei qualquer irre-

gularidade na votação efetivada pelas cédulas, pelo 
contrário, a meu ver, o sistema adotado na votação não 
deixa margem a qualquer dúvida sobre o posiciona-
mento de cada credor. Constou das cédulas o nome do 
credor, de seu representante, e se aprovava, rejeitava ou 
se abstinha em relação ao Plano de Recuperação, inclu-
sive com assinatura, como se vê às f. 1.238/1.242.
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Repito: nenhuma irregularidade constatei e, 
permissa venia, nem me parece adequada a alegação 
de sigilosidade.

Sendo assim, por óbvio, não cabe à agravante 
insistir em que o Plano de Recuperação era favorável aos 
credores. 

- Segundo:
É fato incontroverso o de que a empresa agra-

vante já se encontra paralisada desde agosto de 2011 e, 
ainda, de se ver que nenhum credor se insurgiu quanto ao 
decreto falencial.

- Terceiro:
O d. Juiz não se valeu da faculdade condicionada a 

que se refere o art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101/05, porque 
entendeu não ser o caso de exercê-la.

Aliás, deixa isso muito claro no decreto falencial e 
ao apreciar os embargos declaratórios interpostos.

- Quarto:
Em síntese: tenho, data venia, que houve adequada 

manifestação dos credores pela rejeição do Plano de 
Recuperação e, em consequência, a decisão da assem-
bleia é soberana e não cabe ao Judiciário alterá-la.

- Quinto:
Recebi memorial complementar dos ilustres e 

combativos procuradores da agravante, que respondo:
Com o maior respeito pela alegação dos agra-

vantes, não vislumbrei a irregularidade apontada no que 
concerne à distribuição de cédulas de votação. Data 
venia, as cédulas refletiram a posição de cada credor de 
forma insofismável e válida. Nenhum credor se indispôs 
contra a assembleia, formalmente, a tempo e modo, nem 
em relação ao decreto de falência.

Também não impressiona, data venia, a afirmação 
de que os Bancos Santander e Fibra se abstiveram de 
votar. Se o fizeram, valeram-se dessa possibilidade, 
direito deles.

Por outro lado, não cabe aqui discutir mais se houve 
ou não justificativa razoável para que o Plano não fosse 
aprovado pelos credores. Decidiram eles, repita-se, de 
forma soberana pela não aprovação do Plano.

A meu juízo, a função social da empresa não pode 
sobrepor-se à decisão soberana dos credores.

Por fim, e pelos motivos já elencados, não me 
parece, permissa venia, seja importante a citação de voto 
do eminente Relator, em caso diverso e com peculiari-
dades próprias.

- Conclusão:
Por essas razões, reconhecendo o esforço de argu-

mentação e o empenho dos doutos procuradores da 
agravante, acompanho o entendimento bem-fundamen-
tado do eminente Relator, para também negar provimento 
ao recurso. 

DES. GERALDO AUGUSTO - Diante da conside-
ração que sempre se deve ter ao trabalho dos eminentes 
profissionais do Direito, em geral, e à eloquente susten-

tação oral proferida no julgamento deste recurso, em 
especial; e, ainda, pelos substanciosos votos proferidos 
envolvendo a matéria em espécie, com o pedido de vista 
do Desembargador 1º Vogal, também eu, na qualidade 
de 2º Vogal, assim o fiz.

Analisei os argumentos/fundamentos do recurso, 
bem como os contidos nos votos dos Desembargadores 
Relator e 1º Vogal, colocando-os ante a matéria de 
direito, os fatos e as circunstancias que os envolvem.

Feito isso, tem-se, de plano, que o legislador, através 
a Lei 11.101, de 09.02.2005, oportuniza e oferece ao 
devedor insolvente ocasião de demonstrar que tem condi-
ções de superar a crise econômico-financeira atual, em 
que se encontra. É-lhe dada chance de retornar à capaci-
dade de adimplir com suas obrigações ou, mais simples-
mente, de recuperar a capacidade de pagamento. 

Assim, não é o Estado, através do Judiciário, que 
concede ao insolvente tal oportunidade de recuperar-se. 
Na verdade, são os próprios credores que, se enten-
derem ser esta a solução mais viável e melhor que a 
falência, decidem sobre a concessão dessa eventual 
oportunidade, fazendo-o através da Assembleia Geral de 
Credores. Também, a lei apenas faculta e mostra como 
pedir esta oportunidade de recuperação. Em todas as 
hipóteses legais, e contidas nos artigos específicos sobre 
a Assembleia de Credores, os árbitros, isto é, aqueles 
que decidem sobre a concessão da recuperação ou não, 
são os credores. O Estado, através do Judiciário, apenas 
homologa aquela decisão soberana.

Conforme a lei, a Assembleia, com a presença 
de credores titulares de mais da metade dos créditos de 
cada classe, computados pelo valor (em primeira convo-
cação) e, com qualquer número (em segunda convo-
cação), deliberará.

A legislação não é específica sobre a forma do voto 
em si, se oral ou por escrito, como se fez neste caso em 
julgamento. Não proibindo, não se vê a alegada ilega-
lidade. De qualquer forma, não se tem notícia de que 
nenhum credor se tenha insurgido contra a formação da 
assembleia, sua tramitação e decisão. Não se tem dúvida 
sobre a soberania dessa decisão, que não pode ser alte-
rada pelo Judiciário, a não ser no caso excepcional da 
hipótese contida no art. 58, § 1º, ou, eventualmente, a 
demonstração concreta de abuso de direito de algum 
credor, na rejeição do Plano, impondo sua vontade à 
assembleia. 

Com essas sucintas razões, pedindo licença para 
acompanhar os argumentos/fundamentos contidos nos 
votos dos eminentes Relator e Primeiro Vogal, também, 
nego provimento ao recurso.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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desbloqueio da metade dos valores encontrados nas 
contas bancárias e aplicações financeiras do agravante.

Informações prestadas pelo Magistrado singular à 
f. 41-TJ.

Regularmente intimada, a parte agravada 
respondeu ao recurso, batendo-se, em suma, pelo seu 
desprovimento (f. 45/47-TJ).

Conheço do recurso, porquanto presentes seus 
pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os autos, observo que a agravada, 
temendo a dilapidação das aplicações financeiras em 
nome do agravante, requereu a indisponibilidade de 
todos os bens de seu ex-companheiro.

O Magistrado a quo, no intuito de resguardar 
uma possível meação de bens, deferiu a medida liminar 
requerida e determinou o bloqueio de 100% (cem por 
cento) das aplicações financeiras em nome do agravante.

Inconformado, o agravante alegou que o referido 
bloqueio é ilegal, visto que sua ex-companheira teria 
direito apenas à metade do patrimônio do casal, sendo 
certo que o bloqueio da totalidade dos valores, além 
de injustificável, retira seus meios de sobrevivência e de 
adimplir com seus compromissos pessoais e comerciais.

Com efeito, tenho que razão assiste ao agravante, 
uma vez que, em caso de procedência do pedido de 
reconhecimento de união estável, a ex-companheira 
fará jus apenas à metade dos bens adquiridos pelos 
conviventes na constância da união estável, nos termos 
dos arts.1.725 e 1.658, ambos do CC/02, in verbis:

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os 
companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que 
couber, o regime da comunhão parcial de bens.
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se 
os bens que sobrevierem ao casal, na constância do 
casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Na mesma direção, o art. 5º da Lei nº 9.278/96, 
determina que

os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os 
conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, 
são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, 
passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes 
iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento e dissolução 
de união estável. Bloqueio judicial de bens. Fixação de 
alimentos provisionais. Indisponibilidade. Redução. - 
Mantém-se a decisão de primeira instância, que arbitrou 
alimentos provisionais, em favor de ex-companheira, quando 
a prova inicial produzida indica que manteve união estável 
com o alimentante e demonstra sua necessidade material 
de recebê-los. A indisponibilidade de bens, determinada em 
sede de liminar, é reduzida e alterada, tendo em vista que 
a mulher, beneficiária do provimento jurisdicional, apenas 
irá conseguir, em caso do êxito completo, a metade. Dá-se 
provimento parcial ao recurso (Agravo de Instrumento 
1.0079.07.375638-3/001, Rel. Des. Almeida Melo, 4ª 

União estável - Reconhecimento e dissolução - 
Bloqueio da integralidade (100%) dos valores das 
aplicações financeiras - Inadmissibilidade - Direito 

a apenas metade (50%) dos bens adquiridos na 
constância da união - Inteligência dos arts. 1.725 

e 1.658 do Código Civil/2002 e art. 5º da 
Lei nº 9.278/96

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento 
e dissolução de união estável c/c liminar. Desbloqueio 
de 50% dos valores existentes em conta bancária do ex-
companheiro. Art. 1.725 do Código Civil. 

- É medida que se impõe a reforma da decisão que 
determinou a indisponibilidade de 100% dos ativos 
financeiros em nome de ex-companheiro, uma vez que, 
em caso de procedência do pedido de reconhecimento de 
união estável, a ex-companheira fará jus apenas à metade 
dos bens adquiridos pelos conviventes na constância da 
união estável, nos termos dos arts. 1.725 e 1.658, ambos 
do CC/02. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0514.
12.005154-5/001 - Comarca de Pitangui - Agravante: 
J.O.C. - Agravado: E.M.F. - Relatora: DES.ª ANA PAULA 
CAIXETA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Ana Paula 
Caixeta - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - Cuida-se de agravo 
de instrumento interposto contra a decisão de f. 08/10-
TJ, que, nos autos de “ação ordinária de reconhecimento 
de união estável c/c liminar”, deferiu o pedido de tutela 
antecipada, determinando o bloqueio de todos os valores 
encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras 
de titularidade do agravante.

Inconformado, o agravante afirmou, em resumo, 
que, se a própria agravada reconhece que faz jus apenas 
à metade dos bens adquiridos na constância da união 
estável, injustificável a determinação de bloqueio da 
integralidade dos valores encontrados em suas contas 
bancárias e aplicações financeiras. Requereu a concessão 
de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso 
(f. 02/07-TJ).

Às f. 34/35-TJ, foi deferido em parte o requerimento 
de efeito suspensivo ao recurso, para determinar o 



82        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013

Câmara Cível, julgamento em 24.07.2008, publicação da 
súmula em 20.08.2008). 

Com essas considerações, dou provimento ao 
recurso, para manter a decisão monocrática de f. 34/35, 
que determinou o desbloqueio de 50% (cinquenta por 
cento) dos valores existentes nas contas bancárias e 
aplicações financeiras em nome do agravante.

DES. ALVIM SOARES - De acordo com a Relatora.

DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com a Relatora.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Auxílio-acidente - Salário mínimo - Lei posterior - 
Tempus regit actum

Ementa: Apelação cível. Previdenciário. Decadência afas-
tada. Auxílio-acidente. Majoração do valor. Equivalência 
ao salário mínimo. Impossibilidade. Pedido improce-
dente. Manutenção. 

- O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 
RE nº 613.033/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 
9.6.2011,reconheceu a repercussão geral da questão 
constitucional nele suscitada e, no mérito, consolidou 
entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação 
retroativa da majoração prevista na Lei nº 9.032/95 aos 
benefícios de auxílio-acidente concedidos em data ante-
rior à vigência da respectiva norma.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.11.005183-4/001 - 
Comarca de Divinópolis - Apelante: Robson Clementino 
Moreira - Apelado: INSS-Instituto Nacional do Seguro 
Social - Relator: DES. ALVIM SOARES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Alvim 
Soares - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALVIM SOARES - Cuida-se de recurso de 
apelação aviado contra a r. sentença de f. 51/54-TJ, 
proferida nos autos da ação de revisão de benefício 
previdenciário ajuizada por Robson Clementino Moreira 
em desfavor do o INSS - Instituto Nacional de Seguro 
Social, na qual o MM. Juiz julgou improcedente o pedido 
formulado na inicial, ao argumento de que inexiste qual-

quer irregularidade no benefício percebido pelo autor, 
ora apelante.

Apela o autor, buscando a reforma da r. sentença, 
ao argumento em, síntese, de que o benefício a ele conce-
dido não pode ser inferior a um salário mínimo. Após sua 
narrativa, aqui encartada às f. 57/62-v.-TJ, o conheci-
mento e integral provimento de seu recurso.

Contrarrazões ofertadas às f. 57/70-TJ.
É o relatório.
Conheço do apelo, presentes os seus pressupostos 

de admissibilidade.
Pretende o autor a majoração do benefício previ-

denciário a ele concedido, denominado auxílio-acidente, 
ao argumento de estar percebendo quantia inferior a um 
salário mínimo, o que é vedado pela Constituição da 
República

Para a concessão do auxílio-acidente, o art. 86 da 
Lei nº 8.213/91 estabelece:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indeni-
zação, ao segurado quando, após consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 
sequelas que impliquem redução da capacidade para o 
trabalho que habitualmente exercia. 

In casu, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido, 
por entender que este não se destina a substituir o rendi-
mento do trabalho do segurado, mas sim complementar 
uma possível perda, advinda da redução da sua capa-
cidade laborativa em função das sequelas oriundas de 
algum acidente sofrido no passado.

Não se conformando com o decidido, o segurado 
pugnou pela reforma da decisão. Todavia, razão não lhe 
assiste. 

O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordi-
nário com repercussão geral, RE nº 613.033/SP, pacificou 
a controvérsia e consolidou o entendimento no sentido 
de que os benefícios previdenciários devem ser regulados 
pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requi-
sitos necessários à sua concessão, não sendo possível a 
aplicação de lei posterior para o cálculo ou majoração de 
benefícios já concedidos pelo INSS, salvo quando expres-
samente previsto no novo diploma legal.

Diga-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já 
havia decidido o RE nº 597.389, resolvendo questão de 
ordem proposta pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, 
in verbis:

Ementa: Questão de ordem. Recurso extraordinário. 2. 
Previdência social. Revisão de benefício previdenciário. Pensão 
por morte. 3. Lei nº 9.032, de 1995. Benefícios concedidos 
antes de sua vigência. Inaplicabilidade. 4. Aplicação retro-
ativa. Ausência de autorização legal. 5. Cláusula indicativa 
de fonte de custeio correspondente à majoração do bene-
fício previdenciário. Ausência. 6. Jurisprudência pacificada 
na Corte. Regime da repercussão geral. Aplicabilidade. 7. 
Questão de ordem acolhida para reafirmar a jurisprudência 
do Tribunal e determinar a devolução aos tribunais de origem 
dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que 
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Mandado de segurança - Direito à saúde - 
Atendimento prestado por plano de saúde em 
hospital do SUS - Único hospital da região -

 Possibilidade

Ementa: Reexame. Mandado de segurança. Direito à 
saúde. Atendimento prestado por plano de saúde em 
hospital do SUS. Único hospital da região. Possibilidade.

- A gestante tem direito de ter o parto realizado por 
médico de sua confiança através de seu plano de saúde 
em hospital público, visto ser o único hospital da região.

Sentença confirmada em reexame necessário.

versem sobre o mesmo tema, para adoção do procedimento 
legal. 8. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu a questão 
de ordem proposta pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes 
(Presidente), no sentido de: a) que se reconheça a repercussão 
geral da questão constitucional aqui analisada, pela inegável 
relevância jurídica e econômica do tema, com reflexos 
sobre uma multiplicidade de processos que ainda tramitam 
nas instâncias ordinárias e especial; b) que seja reafirmada 
a jurisprudência da Corte no sentido de que a revisão de 
pensão por morte e demais benefícios, constituídos antes da 
entrada em vigor da Lei nº 9.032, de 1995, não pode ser 
realizada com base em novo coeficiente de cálculo estabele-
cido no referido diploma legal; c) que seja provido o presente 
recurso extraordinário; d) que sejam devolvidos aos respec-
tivos tribunais de origem os recursos extraordinários e agravos 
de instrumento, ainda não distribuídos nesta Suprema Corte 
e os que aqui chegarem, versando sobre o tema em questão, 
sem prejuízo da eventual devolução, se assim entenderem os 
relatores, daqueles que já estão a eles distribuídos (art. 328, 
parágrafo único, do RISTF), com a ressalva do voto do Senhor 
Ministro Marco Aurélio, quanto à não aplicação do regime da 
repercussão geral aos recursos protocolados em data anterior 
à regulamentação do referido instituto; e e) que os Tribunais, 
Turmas Recursais e de Uniformização sejam autorizados à 
adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do 
Código de Processo Civil, especificamente a retratação das 
decisões ou a inadmissibilidade dos recursos extraordinários, 
sempre que as decisões contrariarem ou se pautarem pela 
jurisprudência desta Casa e forem contrastadas por recursos 
extraordinários. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra 
Ellen Gracie. Falou pelo recorrente a Dr.ª Vanessa Mirna 
Barbosa Guedes do Rego. Plenário, 22.04.2009. (STF, RE 
nº 597.389, Min. Gilmar Mendes,  DJe: 22.04.2009.)

Nesse contexto, deve-se acolher a tese da Suprema 
Corte, não podendo se falar em retroatividade da lei, 
sob pena de inviabilizar a Previdência e violar o princípio 
tempus regit actum.

Tanto que o próprio STJ, que possuía entendimento 
diametralmente oposto, se curvou ao posicionamento 
consolidado pelo STF e, recentemente, no julgamento do 
REsp nº 407014 e AgRg no Ag nº 1220990/MG, inad-
mitiu a majoração do auxílio-acidente concedido antes 
da vigência da Lei 9.032/95:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil 
e previdenciário. Auxílio-acidente. Lei nº 8.213/91, com a 
redação da Lei nº 9.032/95. Benefício concedido em data 
anterior à nova legislação. Majoração. Impossibilidade. 
Orientação do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral. 
Juízo de retratação.
1. A col. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, 
ao julgar o Recurso Especial nº 1.096.244/SC (8.5.2009), 
representativo da controvérsia e de relatoria da em. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, consolidou posicionamento 
sobre a concessão do auxílio-acidente, reconhecendo ao 
segurado o direito à majoração do percentual do benefício, 
estabelecido pela Lei nº 9.032/95, que alterou o § 1º do 
art. 86 da Lei nº 8.213/91, com aplicação imediata a todos 
os segurados que estiverem na mesma situação, sem excluir 
os benefícios em manutenção.

2. O entendimento acima voltou a ser reafirmado, tal como 
reconhecido pela Terceira Seção, ao apreciar questão de 
ordem suscitada pela em. Ministra Relatora nos autos do 
aludido recurso especial, na sessão de julgamento realizada 
em 10 de fevereiro de 2010.
3. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, em recurso extra-
ordinário com repercussão geral, fixou nova compreensão 
sobre o tema, ‘[...] no sentido de que os benefícios previden-
ciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que 
preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, não 
sendo possível a aplicação de lei posterior para o cálculo 
ou majoração de benefícios já concedidos pelo INSS, salvo 
quando expressamente previsto no novo diploma legal’. (RE 
613.033/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9.6.2011.)
4. Agravo regimental a que se dá provimento, para afastar o 
fundamento da decisão agravada e, em razão do ponto de 
vista adotado pelo Excelso Pretório, para efeitos do disposto 
no art. 543-B, § 3º, do CPC, dar provimento ao recurso espe-
cial (STJ. AgRg no Ag 1220990/MG, Sexta Turma, Min. Og 
Fernandes, DJe de 03.11.2011).

Assim, deve ser mantida a r. sentença, para julgar 
improcedente o pedido do segurado, ao argumento de 
que os benefícios previdenciários devem ser regulados 
pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requi-
sitos necessários à sua concessão, não sendo possível a 
aplicação de lei posterior para o cálculo ou majoração de 
benefícios já concedidos pelo INSS, incluindo neste caso 
o auxílio-acidente

Pelo exposto, nego provimento ao apelo, para 
manter, por outros argumentos, a r. sentença. 

Custas, pelo apelado, suspensa a exigibilidade em 
razão da justiça gratuita já deferida.

É como voto. 

DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com o Relator.

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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brado entre o Estado de Minas Gerais e o Município de 
Capelinha, que conferiu à instituição apenas atendimento 
pelo SUS.

Com efeito, não se desconhece que a Administração 
detém a prerrogativa de estruturar a prestação de serviços 
relacionados à saúde da melhor forma que entender 
conveniente, o que, a propósito, constitui o mérito admi-
nistrativo conferido ao Poder Público.

Essa faculdade, contudo, não afasta a responsabi-
lidade do Estado de disponibilizar à população os meios 
necessários e suficientes para garantir, ainda que de forma 
mínima, o direito à vida saudável de cada indivíduo.

No caso sob análise, a despeito de ser considerada 
legítima a ação da Administração Pública de priorizar, 
em hospital público, apenas atendimento praticado pelo 
Sistema Único de Saúde - SUS, a meu ver, não parece 
proporcional e adequado fazê-lo sem propiciar à popu-
lação um prazo hábil para que possa tomar providências 
necessárias à alteração de consultas ou à mudança de 
local para tratamentos pré-agendados.

Além do mais, é imprescindível que, no presente 
caso concreto, se atente para o fato de que o parto do 
filho da impetrante não pode ser realizado em outro 
estabelecimento no Município, visto ser o único hospital 
da região.

E, a bem da verdade, ao contrário do que possa 
alegar o Município, não há prova de que o atendimento 
privado, ora pleiteado, prejudique os usuários do SUS. 
Pelo contrário, é a impetrante quem teria o seu direito 
restringido, caso fosse impedido o seu acesso ao único 
hospital localizado no Município.

Se não bastasse, e apenas a título de argumen-
tação, vejo que a questão encontra guarida nas Leis nos 
8.080/90 e 9.656/98, cujas disciplinas preveem formas 
de compensação dos serviços de saúde prestados pelas 
operadoras de plano de saúde em instituições públicas 
integrantes do Sistema Único de Saúde.

Logo, presentes os requisitos para a concessão da 
segurança, quais sejam a violação do direito líquido e 
certo da impetrante e o ato ilegal ou abusivo praticado 
pelas autoridades apontadas como coatoras, a ordem 
deve ser concedida.

Isso posto, em reexame necessário, confirmo 
a sentença.

Custas, pelo impetrado, observado o disposto na 
Lei nº 14.939/03. 

É como voto.

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
a Relatora.

DES. JUDIMAR BIBER - De acordo com a Relatora.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO (REEXAME).

. . .

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0123.11.005863-
3/001 - Comarca de Capelinha - Remetente: Juiz 
de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e 
Juventude da Comarca de Capelinha - Autora: Adenilde 
Gonçalves Soares - Réus: Prefeito Municipal de Capelinha 
e outro, Secretário Municipal de Saúde de Capelinha - 
Relatora: DES.ª ALBERGARIA COSTA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
CONFIRMAR A SENTENÇA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2013. - Albergaria 
Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Trata-se de reexame 
necessário da sentença de f. 60/65, que, nos autos 
do mandado de segurança impetrado por Adenilde 
Gonçalves Soares, concedeu a segurança para deter-
minar que a autoridade coatora disponibilizasse o 
Hospital São Vicente de Paula para a realização do parto 
de seu filho, a ser efetivado por médico credenciado ao 
seu plano de saúde.

Não foram apresentados recursos, tal como certifi-
cado à f. 73-v.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às 
f. 82/90, opinando pela confirmação da sentença.

É o relatório.
Conheço do reexame necessário, nos termos do 

art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.
Infere-se dos autos que a autora impetrou o presente 

mandado de segurança visando compelir o Município de 
Capelinha, por meio do Hospital Municipal São Vicente 
de Paula, a prestar serviços de saúde, pelo plano de saúde 
contratado (Unimed), no parto de seu filho, embora o 
hospital seja exclusivamente filiado ao SUS.

Sobre o direito à saúde discutido nos autos, o 
art. 196 da CF/88 prescreve solenemente que “a saúde 
é direito de todos e dever do Estado”, sendo obrigação 
precípua do Poder Público a efetivação desse direito.

Está implícita nesse dever a ultimação, pelo Estado, 
de prestações positivas, a começar pela adoção de polí-
ticas públicas que busquem a efetivação desse direito, 
até a realização de providências indispensáveis para a 
sua concretização.

Na hipótese dos autos, como dito, a autora obje-
tivou a disponibilização do Hospital Municipal São Vicente 
de Paula para a realização do parto de seu filho, por meio 
de médico credenciado ao seu plano de saúde.

Porém, por outro lado, o Município afirmou que 
interrompeu a realização de todos os atendimentos 
advindos da rede privada junto ao aludido hospital, tendo 
em vista o Termo de Compromisso nº 043/2010 cele-
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Notas taquigráficas

DES. MARCELO RODRIGUES - Conheço do recurso, 
porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recursos interpostos pela Vega Indústria, 
Comércio e Importação Ltda. (primeira apelante) e Banco 
do Brasil S.A. (segundo apelante), contra a sentença 
de f. 154/157, que, nos autos da ação declaratória de 
inexistência de débito e indenização por danos morais 
movida por VD1 Comércio de Informática Ltda. - ME, 
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na 
inicial, para confirmar a liminar concedida, declarando 
a inexistência de débito entre a autora e a primeira ré, 
condenando ambos os rés ao pagamento de indenização 
a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00, e, 
por consequência, das custas processuais e honorários 
advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Em síntese, a primeira apelante sustenta que a 
sentença prolatada deve ser reformada, defendendo, 
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, 
para responder aos termos da presente ação, e, no 
mérito, defendeu a inexistência de má-fé e consequente 
impossibilidade de condenação no pagamento a título de 
danos morais.

Alega que, tão logo noticiada sobre o cancelamento 
da entrega, informou ao banco demandado, o qual não 
observou os estritos deveres do endosso-mandato e, 
ignorando a ordem, efetivou o protesto, não podendo 
suportar, além dos prejuízos pelo negócio desfeito, a 
presente condenação no pagamento de indenização em 
favor da apelada.

Defendeu, ademais, que não houve dano moral 
passível de indenização, devendo, ainda, ser invertido o 
ônus da sucumbência.

Já o segundo apelante defende a necessidade de 
reforma da sentença, porquanto deve ser reconhecida sua 
ilegitimidade passiva, mormente por não ter influenciado 
na contratação realizada entre a apelada e a empresa 
Vega Indústria Comércio e Importação Ltda., pelo que 
não pode ser responsabilizado por eventual inadimple-
mento ou descumprimento contratual, por não ter relação 
com o devedor do título de crédito emitido.

No mais, alega que recebeu a cambial da primeira 
ré, a qual apresentava, em princípio, os requisitos legais 
para a sua cobrança, sendo apenas um terceiro de 
boa-fé, não havendo que se falar em negligência ou 
excesso de mandato.

Alega que não tinha conhecimento dos fatos que 
deram origem ao título em questão, tendo agido em 
nome e conforme a instrução do cedente do título.

Defende que apenas cumpriu com sua obrigação, a 
teor do disposto no art. 667 do Código Civil de 2002, e, 
portanto, não há que se falar em conduta ilícita passível 
de indenização, observando, ainda, que nem sequer 
restou comprovado o alegado dano, mas apenas meros 
dissabores, colacionando jurisprudências.

Título de crédito - Duplicata - Endosso translativo 
- Sacado - Cancelamento do contrato de compra 

e venda - Recusa de pagamento - Emitente 
sacadora - Ausência de resgate - Banco - 

Protesto indevido - Título inválido - Ausência de 
constatação do negócio jurídico - Prejuízo - Dever 

de indenizar - Ocorrência

Ementa: Declaratória de nulidade de título cambial. 
Duplicata. Endosso translativo. Instituição financeira. 
Risco assumido. Responsabilidade solidária com o 
suposto credor. Legitimidade passiva ad causam do 
endossante e da endossatária. Nulidade do título. Danos 
morais. Indenização devida. Apelações cíveis a que se 
nega provimento.

- São partes legítimas para responder por danos causados 
em razão de protesto indevido de título de crédito inválido 
tanto a emitente-endossante, que não resgata a duplicata 
após o cancelamento do contrato originário que lhe deu 
causa, quanto o banco endossatário, que não confirma a 
validade da contratação e protesta indevidamente o refe-
rido título.

- Instituição financeira que age amparada pelo instituto 
do endosso translativo assume os riscos pelo protesto de 
títulos de crédito falsos, assumindo responsabilidade soli-
dária com o suposto credor.

- É devida a reparação por danos morais à pessoa jurí-
dica cobrada inapropriadamente por instituição finan-
ceira, que procede ao protesto indevido de título de 
crédito inválido.

- Aplicação dos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade na aferição do valor reparatório somado 
às condições pessoais da vítima e às próprias circuns-
tâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado 
cunho compensatório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0713.11.006007-4/001 - 
Comarca de Viçosa - 2ª Vara Cível - Apelantes: 1ª) Vega 
Indústria, Comércio e Importação Ltda., 2º) Banco do 
Brasil S.A. - Apelada: VD1 Comércio de Informática Ltda.- 
ME - Litisconsorte: Eliane Fernandes Flávio de Oliveira. 
- Relator: DES. MARCELO RODRIGUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO A 
AMBOS OS RECURSOS.

Belo Horizonte, 20 de março de 2013. - Marcelo 
Rodrigues - Relator.
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Precipuamente, deve-se consignar que a causali-
dade que caracteriza a duplicata como título de crédito 
persiste antes da circulação do título, porque o sacado não 
se obriga em razão da assinatura na cártula, mas em face 
de haver sido comprador de determinada mercadoria.

Assim, tem-se que o referido título só perde sua 
natureza causal quando circula pelo endosso ou quando 
haja o aceite, implicando a ocorrência da chamada 
relação cambial.

Ora, o caso em tela noticia que a emitente-saca-
dora, ora primeira apelante, teria endossado uma dupli-
cata ao Banco do Brasil S.A., figurando a apelada como 
sacada, cuja recusa de pagamento gerou o seu protesto 
para receber o respectivo valor nela mencionado.

Ocorre que nenhum dos argumentos apresentados 
pelos apelantes pode ser acolhido para fins de afastar 
suas responsabilidades pelos danos causados à apelada.

Ora, a primeira apelante não apresentou aos autos 
um documento sequer capaz de comprovar a alegação 
de que teria realmente informado à instituição financeira 
acerca da invalidade do título de crédito, já que, como 
ela própria reconhece (f. 166), houve cancelamento do 
contrato de compra e venda e do transporte da merca-
doria pela apelada.

Por outro lado, verifica-se que, em verdade, 
recebeu a cambial através de endosso translativo em 
branco, conforme se depreende do documento de f. 43, 
e, nesse sentido, operou-se a transferência da proprie-
dade da mesma, motivo pelo qual deveria acautelar-se, 
exigindo a comprovação, pela endossante, da veraci-
dade do negócio jurídico, o que deu ensejo à emissão do 
documento, diligenciando no intuito de verificar a proce-
dência deste.

Vale dizer, o endosso translativo em branco consiste 
na simples assinatura do favorecido no verso do título, 
sem a indicação de um nome específico, de modo que o 
título fica ao portador, conforme se deu no presente caso.

Cabe, então, por oportuno, colacionar a lição de 
Nélson Abrão sobre o instituto:

[...] o desconto é o contrato pelo qual o banco, com prévia 
redução do juro, comissão e despesas, antecipa ao cliente 
a importância representada por um título de crédito, não 
vencido, contra terceiro, mediante endosso do próprio título 
[...]. É contrato bilateral o desconto, porquanto remanescem 
ônus para ambas as partes: o cliente descontário ficará com 
a obrigação residual de pagar ao banco o principal, juros 
e custo da operação, caso não o faça o devedor cedido; o 
banco deve diligenciar o recebimento junto a este último, 
como pressuposto para fazer-se pagar pelo descontário, 
na omissão do cedido (ABRÃO, Nelson. Curso de direito 
bancário. 2. ed. São Paulo: RT, 1988, p. 84).

Mostra-se, pois, inequívoca a culpa de ambos os 
apelantes, seja pela negligência de não resgatar o título 
de crédito após o cancelamento do contrato, seja pela 
negligência de não confirmar a validade do referido 
título, procedendo ao seu indevido protesto.

E, nesse sentido, encontram-se decisões do Tribunal 
de Alçada do Estado de Minas Gerais:

E, na eventualidade de ser mantida sua conde-
nação, pugnou pela redução do valor arbitrado, tendo 
em vista o princípio da razoabilidade.

Preliminar.
Ilegitimidade passiva ad causam.
Ambas as partes demandadas argüiram, em sede 

de defesa, a sua ilegitimidade passiva para responder 
aos termos da presente ação, pelo que passo à análise 
conjunta das teses defendidas.

Os fatos demonstram que tanto a primeira apelante, 
na qualidade de contratante originária e endossante do 
título de crédito respectivo, quanto o segundo apelante, 
na qualidade de endossatário, são partes legítimas para 
figurarem no polo passivo da presente demanda.

Ora, conforme incontroverso nos autos, a relação 
jurídica originariamente foi estabelecida entre a primeira 
apelante e a apelada, cujo título de crédito correspon-
dente à negociação efetivada foi endossado ao Banco do 
Brasil S.A., que, diante do não pagamento desse título, 
procedeu ao imediato protesto.

Ocorre que tanto a primeira apelante não se acau-
telou em resgatar o título de crédito endossado, quanto o 
segundo apelante não se acautelou em certificar a regu-
laridade da contratação originária, antes de protestar o 
referido título.

Logo, enquanto a responsabilidade da primeira 
apelante decorre da negligência do não resgate do título 
de crédito sem validade, a responsabilidade da instituição 
financeira endossatária decorre do indevido protesto 
daquele título.

Ora, ao proceder com inobservância da higidez da 
cártula, na qual se baseia para a cobrança dos valores 
nela transcritos, a instituição financeira assume os riscos 
de causar prejuízos à parte qualificada como sacada, 
sendo, sim, solidariamente responsável pelos danos, ao 
lado da emitente-sacadora.

E este tem sido o entendimento deste eg. Tribunal de 
Justiça, cujo posicionamento, inclusive, vem se protraindo 
pacificamente nesta Décima Primeira Câmara Cível:

Ação de indenização por danos morais. Pessoa jurídica. 
Protesto de duplicata mercantil efetuado por instituição finan-
ceira. Endosso. Dano moral configurado. Arbitramento. - Em 
se tratando de endosso, o banco endossatário que enviou a 
duplicata ao protesto é parte legítima para figurar no polo 
passivo da ação ordinária de nulidade da cambial, máxime 
se restou comprovado o cancelamento do negócio mercantil 
subjacente que permitiu a emissão do aludido título (Ap. Cível 
nº 4054539 - Rel. Vieira de Brito - julgado em 24.03.2004).

Dessarte, entendendo serem partes legítimas ambos 
os apelantes para figurarem no polo passivo da presente 
demanda, rejeito esta preliminar.

E, considerando o teor das razões recursais apre-
sentadas pelos apelantes, passo igualmente à análise 
conjunta de ambos os recursos (primeiro e segundo).

Mérito.
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Assim sendo, e não perdendo de vista que o dano 
moral enseja uma reparação com natureza eminente-
mente compensatória dos danos efetivamente sofridos, é 
que se deve utilizar dos mesmos critérios adotados para 
se aferir a indenização patrimonial, considerando-se as 
condições únicas e exclusivas da vítima e as elementares 
bases principiológicas.

No mais, deve-se extrair a ideia de culpabili-
dade como atributiva da fixação do valor reparatório, o 
que levaria a um inexorável paradoxo em relação aos 
próprios fundamentos da atual responsabilidade civil, 
que converge integralmente a sua lógica à vítima, ao 
credor da dívida, à satisfação do dano injusto, e, base-
ando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcio-
nalidade, certamente se alcançará a adequação dese-
jada no arbitramento.

Conforme leciona a eminente Doutora Maria Celina 
Bodin de Moraes:

Se se admite, todavia, que a plena satisfação da vítima 
somente ocorrerá com a punição do ofensor, perde-se nova-
mente o foco da responsabilidade (como reparação), e se 
volta à seara da retribuição - no caso, da retribuição do mal 
com o mal, a retaliação, incivilidade que nos orgulhamos 
de ter superado (Danos à pessoa humana, Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 55).

Ora, pelo princípio da razoabilidade, deve-se 
observar a mister congruência lógica entre a situação 
posta e os atos praticados pela ofensora, tendo em vista 
os fins reparatórios a que se destina, e, pelo princípio 
da proporcionalidade, deve-se ponderar uma adequada 
condenação, a necessidade da medida e a proporciona-
lidade propriamente dita.

E no presente caso, ao contrário do alegado, o 
arbitramento do valor da indenização por danos morais 
se deu até de forma bastante modesta, e somente não 
será elevado diante do princípio que veda a reformatio in 
pejus (reforma da sentença em prejuízo da parte, sem que 
tenha havido recurso devolvendo a respectiva matéria).

Diante do exposto, com base no art. 93, IX, da 
Constituição da República e no art. 131 do Código de 
Processo Civil, rejeito a preliminar e nego provimento 
aos recursos (primeiro e segundo), para manter íntegra a 
sentença, por seus jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelos apelantes, em relação a seus 
próprios recursos.

DES. MARCOS LINCOLN - De acordo com o Relator.

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o Relator.

Súmula - REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR 
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .

[...] Age negligentemente o banco que, ao receber duplicata 
sem aceite e, principalmente, ao remetê-la a protesto, não 
toma os cuidados mínimos necessários, tais como: exigir as 
notas fiscais respectivas e a prova da entrega das supostas 
mercadorias, devendo responder, civilmente, quando lesa 
terceiro que nada deve, ao denegrir sua imagem perante a 
sociedade (TAMG - Ap. 306.106-7 - 1ª Câmara Cível - Rel. 
Juiz Silas Vieira - j. em 27.06.2000.)

No tocante às afirmações de que inexistem provas 
de efetivo prejuízo à apelada, a caracterizar responsa-
bilização passível de indenização, tem-se que o simples 
protesto indevido gera o dever de indenizar, sem necessi-
dade de se cogitar da caracterização do dano.

Também nesse sentido, posicionou-se o mesmo 
Tribunal:

Civil e processual civil. Ação de indenização. Dano moral. 
Legitimidade de parte. Instituição bancária e sacadora de 
duplicata. Legitimidade ad causam. Solidariedade. Protesto 
indevido de duplicata e lançamento do nome do autor no 
Serasa. Endosso mandato. Dano. Configuração. Inteligência 
do art. 159 do Código Civil e 267, VI, do CPC. [...] - O 
simples fato do protesto de título já quitado e da injusta 
inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção 
ao crédito configura o dano moral indenizável, visto que 
violador do direito à integridade moral da vítima (Ap. Cível 
321.769-0 - Rel. Dorival Guimarães Pereira - j. 04.04.2001).

Ultrapassado o ponto referente à ocorrência do 
dever de reparar os danos causados à apelada, cumpre 
discorrer sobre o valor da condenação.

Vale dizer, o ato ilícito subjetivo, do qual se depre-
ende a existência de culpa frente à ilegalidade do ato 
perpetrado, amolda-se inequivocamente à conduta 
dos apelantes, a fim de responsabilizá-los pelo evento 
danoso, numa correlação lógica entre o ato praticado e 
o dano produzido.

Assim, tendo sido o dano injusto efetivamente 
demonstrado, notadamente na esfera extrapatrimonial, 
uma vez que restou comprovado o protesto indevido do 
referido título de crédito extraído em nome da apelada, 
pertinente se mostrou a condenação dos apelantes pelo 
Julgador em correspondente reparação pelos danos 
morais sofridos.

Notadamente, essa espécie de dano pode incidir 
tanto sobre pessoas naturais quanto sobre pessoas jurí-
dicas, encontrando-se esse entendimento já pacificado na 
doutrina e na jurisprudência.

Os danos morais, na definição do ilustre civilista 
Carlos Alberto Bittar, caracterizam-se por:

[...] lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em 
certos aspectos de sua personalidade. Em razão de inves-
tidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a mora-
lidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constran-
gimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 
negativas (Reparação civil por danos morais, artigo publicado 
na Revista do Advogado/AASP, n. 44, p. 24, 1994).

E foi exatamente esse bem jurídico imaterial, como 
um complexo estruturado na personalidade, que veio a 
ser injustamente violado pelos apelantes.
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Ação revisional - Auxílio-doença - Conversão 
em aposentadoria por invalidez - Benefício 

previdenciário - Natureza continuada - Cálculo - 
Salário de benefício - Aplicação do art. 28 da Lei 

nº 8.213/91 e do § 7º do art. 36 do 
Decreto nº 3.048/99

Ementa: Ação revisional de benefício previdenciário. 
Auxílio-doença transformado em aposentadoria por inva-
lidez. Aplicação do art. 28 da Lei 8.213/91 e do § 7º do 
art. 36 do Decreto 3.048/99. 

- A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, 
por ser de natureza continuada, deve ser apurada com 
base na previsão contida no art. 36, § 7º, do Decreto 
3.048/99, que veio regulamentar a Lei 8.213/91. 

Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.10.006207-7/001 - Co-
marca de Montes Claros - Apelante: Adinar de Jesus 
Mendes - Apelado: INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social - Relator: DES. ALVIMAR DE ÁVILA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013. - Alvimar 
de Ávila - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALVIMAR DE ÁVILA - Trata-se de recurso de 
apelação interposto por Adinar de Jesus Mendes, nos 
autos da ação ordinária movida em face do Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, contra decisão que 
julgou improcedente o pedido inicial (f. 61/64).

O apelante, em suas razões recursais, alega que 
o valor inicial do benefício deveria ser o mesmo que 
recebia quando do acidente, comprovado pela carteira 
de trabalho em R$900,00 (novecentos reais). Afirma que 
vem recebendo quantia consideravelmente menor, inferior 
inclusive ao salário mínimo vigente no País. Sustenta que 
foi aposentado por acidente de trabalho e vem sofrendo 
prejuízo em razão da concessão injusta de benefício, em 
valor menor do que o devido, sendo certo que sofreu 
amputação de todo o braço esquerdo, desde o ombro. 
Argumenta que a lei previdenciária é cristalina ao deter-
minar que o valor concedido pelo benefício seja o mesmo 
que o trabalhador recebia na época e dia do acidente. 
Aduz que o valor da aposentadoria deve ser equivalente 
a 100% do salário de benefício, conforme previsão da 

Lei nº 8.213/91. Assim, entende ter direito às diferenças 
suprimidas pelo réu, vencidas e vincendas, atualizadas 
na forma da lei, preservando-se o real valor do benefício 
acidentário. Requer a reforma da sentença, com a total 
procedência do pedido inicial (f. 66/85).

O apelado, apesar de devidamente intimado, não 
apresentou contrarrazões (certidão de f. 89).

Sem preparo, por litigar o apelante sob o pálio da 
justiça gratuita (f. 32).

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

supostos de sua admissibilidade.
Extrai-se dos autos que o apelante, inconformado 

com a metodologia de cálculo empregada para apurar 
o valor de sua aposentadoria por invalidez, resultado da 
transformação do benefício de auxílio-doença anterior-
mente recebido de forma ininterrupta, ajuizou a presente 
ação previdenciária em face do INSS - Instituto Nacional 
do Seguro Social.

O douto Juiz singular julgou improcedente o pedido 
inicial, sob o fundamento de que o benefício de aposen-
tadoria por invalidez observou a memória de cálculo de 
f. 44/45, que se apropriou dos dados referentes a todas 
as remunerações percebidas pelo autor, referentes ao 
período contributivo, para fixar o salário de benefício, 
nos termos do art. 29, inciso II, da Lei nº 8.213/91, com 
redação dada pela Lei 9.876/99, não havendo nenhuma 
ilegalidade ou irregularidade.

De fato, inexiste previsão legal de equiparação do 
valor do benefício previdenciário, ainda que de natureza 
acidentária, com a quantia percebida a título de última 
remuneração pelo segurado, como sustenta o autor.

Os cálculos referidos pelo MM. Juiz de primeiro 
grau em nada violam o direito do apelante, até porque o 
art. 44 da Lei 8.213/91 é enfático ao prever:

Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decor-
rente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal 
correspondente a 100% (cem por cento) do salário de bene-
fício, observado o disposto na Seção III, especialmente no 
art. 33 desta Lei. 

De fato, a aposentadoria por invalidez é benefício 
de natureza continuada, devendo ser calculada com base 
no salário de benefício, nos exatos termos do art. 28 
da Lei 8.213/91, regulamentado pelo art. 36, § 7°, do 
Decreto 3.048/99.

O preceito contido no art. 28 da Lei 8.213, de 24 
de julho de 1991, com a redação determinada pela Lei 
nº 9.032, de 28 de abril de 1995, assim dispõe:

O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o 
regido por norma especial e o decorrente de acidente do 
trabalho, exceto o salário-família e o salário-maternidade, 
será calculado com base no salário de benefício. 
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Alvará judicial - Outorga de escritura pública - 
Imóvel alienado - Ausência de registro imobiliário 

- Alienante falecido - Impossibilidade - Bem 
não inventariado - Sucessores do de cujus - 
Cumprimento do compromisso de compra e 

venda - Sobrepartilha - Necessidade

Ementa: Apelação cível. Alvará judicial. Outorga de 
escritura pública. Alienante falecido. Impossibilidade. 
Sentença mantida. Recurso desprovido. 

- A aquisição da propriedade se opera por meio “do 
registro do título translativo no Registro de Imóveis”, 
conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil. Ausente 
qualquer registro do título translativo, o alienante, fale-
cido, continua a ser havido como dono do imóvel, o qual 
deve ser objeto de sobrepartilha a fim de que os suces-
sores do de cujus possam cumprir o compromisso de 
compra e venda por ele assumido antes de falecer. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.12.007164-5/001 - Co-
marca de Montes Claros - Apelante: Darcy Ferreira da 
Silva - Relator: DES. EDILSON FERNANDES

Acórdão

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

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Edilson 
Fernandes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDILSON FERNANDES - Trata-se de recurso 
interposto por Darcy Ferreira da Silva contra a r. sentença 
de f. 11/12, proferida nos autos do pedido de alvará judi-
cial, que indeferiu a inicial e declarou extinta a ação, com 
fulcro no art. 267, I, IV e VI, do CPC. 

Em suas razões, o apelante afirma que não há nos 
autos qualquer discordância quanto ao pedido formu-
lado, de forma que não há falar em caráter contencioso. 
Alega que restou devidamente comprovada a condição 
de proprietário do apelante. Salienta que o falecido 
havia transferido em vida o imóvel para o autor, ficando 
pendente apenas a escrituração e a averbação da venda 
no Registro de Imóveis. Sustenta a necessidade de expe-
dição do alvará para regularização do imóvel. Pugna 
pelo provimento do recurso (f. 14/18). 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Da minuciosa análise dos autos, verifico que o 
apelante apresentou pedido de alvará judicial objeti-
vando a outorga de escritura pública de vendedor já fale-
cido. 

No caso em tela, o benefício percebido pelo segu-
rado, aposentadoria por invalidez, cujo marco inicial 
data de 11.10.2007, é de natureza continuada, o que faz 
incidir na presente espécie não só o comando do art. 28 
da Lei 8.213/91, como também o imperativo da norma 
regulamentadora emanada do § 7° do art. 36 do Decreto 
3.048/99. 

Referido preceito legal assim determina:

§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez 
concedida por transformação de auxílio-doença será de cem 
por cento do salário de benefício que serviu de base para o 
cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado 
pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. 

Assim, por ser de natureza continuada a aposenta-
doria por invalidez, esta deve ser apurada com base na 
previsão contida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, 
que veio regulamentar a Lei 8.213/91, não tendo o 
apelante se desincumbido de demonstrar a inobservância 
de tais normativos, nos cálculos elaborados pelo INSS.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a última 
remuneração percebida antes do acidente pelo segu-
rado não representa o seu salário de benefício, que é 
calculado nos termos do art. 29 da Lei nº 8.213/91, com 
redação dada pela Lei nº 9.876/99, tratando-se de uma 
média aritmética dos maiores salários de contribuição 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 
período contributivo.

E, ausente demonstração de incorreção nos cálculos 
elaborados pela autarquia previdenciária, merece ser 
mantida a r. sentença recorrida, que julgou improcedente 
o pedido inicial de revisão.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigi-

bilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária.

DES. SALDANHA DA FONSECA - Estou aderindo à 
compreensão firmada pelo eminente Relator para manter 
a improcedência do pedido, notadamente porque, ao 
contrário do asseverado na inicial, nada há nos autos 
que possa espelhar vulneração ao disposto no art. 201, 
§ 2º, da CF. Vale dizer, de que a aposentadoria em foco, 
enquanto benefício substitutivo do salário de contribuição 
que é, tenha sido concedida segundo renda mensal inicial 
inferior ao mínimo legal. Corrobora esta compreensão o 
disposto na carta concessiva de f. 13.

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Jurisdição voluntária - Alvará judicial - Outorga de escritura 
pública - Contrato particular de compromisso de compra e 
venda - Falecimento do promitente vendedor - Inadmissi-
bilidade (Apelação Cível 1.0091.11.000535-1/001, Rel. 
Des. Audebert Delage, 4ª Câmara Cível, julgamento em 
20.09.2012, publicação da súmula em 25.09.2012).

Alvará judicial - Registro de imóveis - Escritura pública - 
Falecimento do promitente vendedor - Bem não inventa-
riado - Necessidade de sobrepartilha - Recurso improvido. 
- A aquisição da propriedade dos bens imóveis se dá com 
a efetiva transcrição imobiliária do instrumento do negócio 
jurídico’. -Tendo o promitente vendedor falecido antes de 
efetuar a transferência do domínio do imóvel, torna-se impe-
rioso que o bem venha a ser objeto de partilha, ou sobre-
partilha, caso findo o inventário, a fim de que os sucessores 
cumpram o compromisso assumido pelo de cujus (Apelação 
Cível 1.0024.07.528378-8/001, Rel. Des. Alvim Soares, 7ª 
Câmara Cível, julgamento em 19.08.2008, publicação da 
súmula em 05.09.2008). 

Alvará judicial - Contrato de compra e venda de imóvel - 
Falecimento da proprietária - Carência de ação. - O ajui-
zamento de alvará judicial não é a via adequada para a 
outorga de escritura pública de compra e venda de imóvel 
objeto de contrato particular celebrado antes do faleci-
mento de sua antiga proprietária. Em casos tais, os promi-
tentes compradores devem se habilitar no inventário dos 
bens da mesma, mormente inexistindo qualquer objeção por 
parte dos herdeiros (Apelação Cível 1.0702.04.116323-
0/001, Rel. Des. Edivaldo George dos Santos, 7ª Câmara 
Cível, julgamento em 07.11.2006, publicação da súmula em 
07.12.2006).

Nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo apelante, suspensa a exigibi-

lidade, nos termos da Lei nº 1.060/50.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES ANTÔNIO SÉRVULO e SELMA MARQUES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

De acordo com o contrato particular de compro-
misso de compra e venda juntado à f. 06, o falecido e 
sua esposa venderam, em 1998, o lote de terreno de 
nº 11, quadra nº 06, do loteamento denominado Rio 
das Pedras, em Glaucilândia, ao Sr. Itamar Gonçalves 
Barbosa, o qual vendeu o bem ao ora apelante em abril 
de 2012, conforme contrato de f. 07/08. 

Segundo informações do autor, após a realização 
dos negócios jurídicos, os contratantes não formalizaram 
a compra e venda por escritura pública e não procederam 
ao registro do título translativo no Registro de Imóveis. 

O nosso ordenamento jurídico prevê que a proprie-
dade imobiliária se transfere, entre vivos, mediante 
registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Isso quer dizer que a compra e venda regular-
mente ajustada, por escritura pública, só produzirá seus 
típicos efeitos, inclusive com relação a terceiros, após o 
registro do contrato no cartório de registro de imóveis, na 
matrícula respectiva.

O contrato de compra e venda não dispensa seu 
registro no Cartório de Imóveis, uma vez que essa formali-
dade constitui requisito indispensável para a aquisição do 
domínio, conforme dispõe o art. 1.245 do Código Civil, 
ensinando a renomada Professora Maria Helena Diniz:

O registro de imóveis tem por finalidade a obtenção da aqui-
sição da propriedade inter vivos, pois o contrato, a título 
oneroso ou gratuito, apenas produz efeitos pessoais ou obri-
gacionais. Assim sendo, somente a intervenção estatal, reali-
zada pelo oficial do cartório imobiliário, conferirá direitos 
reais, a partir da data em que se fizer o assentamento do 
imóvel, transferindo a propriedade do alienante para o adqui-
rente. Tríplice será a finalidade legal do registro imobiliário, 
pois servirá como garantia de autenticidade, segurança e 
eficácia dos assentos de atos jurídicos inter vivos ou mortis 
causa, constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de 
direitos reais sobre imóveis (Lei nº 6.015/73, arts. 1º e 172), 
preservando-lhe a confiabilidade (Código Civil anotado. 9. 
ed. São Paulo: Saraiva, p. 803). 

Forçoso concluir que, ausente qualquer registro 
do título translativo, o alienante, falecido, continua 
a ser havido como dono do imóvel, o qual deveria ter 
sido inventariado para que os sucessores do de cujus 
pudessem cumprir o compromisso de compra e venda por 
ele assumido em vida. 

Se os herdeiros do falecido não apresentaram o lote 
de terreno de nº 11, quadra nº 06, do loteamento deno-
minado Rio das Pedras, em Glaucilândia para ser inventa-
riado, o referido imóvel poderá ser objeto da competente 
ação de sobrepartilha. 

Dessa forma, o pedido de alvará judicial não é o 
meio hábil para outorgar escritura pública definitiva de 
compra e venda firmada com vendedor falecido antes 
de efetivar a transferência do domínio, não merecendo 
reparo a r. sentença impugnada. 

A propósito, já decidiu este egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais:

Indenização por danos materiais - Servidor 
municipal - Aposentadoria compulsória - Direito 

constitucionalmente previsto - Prestação de 
serviços após completar 70 anos de idade - 

Indenização - Cabimento - Correção monetária -
 Juros de mora - Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 -

 Aplicabilidade

Ementa: Reexame necessário. Ação de indenização 
por danos materiais. Servidor público municipal. 
Aposentadoria compulsória. Serviços prestados após 
ter completado 70 anos de idade. Indenização devida. 
Art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Aplicabilidade. Sentença 
parcialmente reformada.
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- Restando comprovado nos autos que o autor prestou 
serviços ao Município réu após completar 70 anos de 
idade, sem adquirir sua aposentadoria compulsória, 
entendo que é devida a indenização por danos materiais 
pelo período trabalhado.

- A partir de 1º.07.2009, os juros de mora e atualização 
monetária do valor da condenação imposta à Fazenda 
Pública devem observar os ditames da Lei 11.960/09, 
que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo ser feito 
o cálculo em consonância com a nova disposição legal.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0290.11.007583-
2/001 - Comarca de Vespasiano - Remetente: Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vespasiano 
- Autor: José Dias Moura Oliveira - Réu: Município de 
Vespasiano - Relatora: DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE 
PAULA TEIXEIRA DA COSTA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REEXAME NECESSÁRIO REFORMAR EM PARTE A 
R. SENTENÇA.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013. - Hilda 
Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA 
DA COSTA - Trata-se de reexame necessário da r. 
sentença de f. 150-154, prolatada nos autos da ação de 
indenização por danos materiais, proposta por José Dias 
de Moura Oliveira em face do Município de Vespasiano, 
que julgou procedente o pedido inicial, condenando o 
réu ao pagamento das verbas relativas ao benefício de 
aposentadoria pelo período trabalhado após a parte 
requerente ter completado setenta anos de idade, quando 
deveria ter sido compulsoriamente aposentado, até a data 
em que este efetivamente prestou serviços ao requerido, 
em estrita consonância com a certidão de contagem de 
tempo (f. 21), conforme se deve apurar em liquidação de 
sentença, devendo os valores ser acrescidos de correção 
monetária, a partir das respectivas datas em que deixaram 
de ser pagos, em conformidade com a tabela atuarial 
da CGJ, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 
citação, devendo os valores apurados ser pagos de uma 
só vez. Por fim, condenou o requerido ao pagamento 
de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor 
atualizado da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, 
do CPC.

Inexistindo recurso voluntário, os autos foram 
remetidos a este eg. Tribunal para o reexame necessário. 

É o relatório.

Conheço da remessa oficial, pois presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

Compulsando atentamente os autos, observa-se 
que o autor relatou em sua peça exordial que trabalhou 
para a Prefeitura Municipal de Vespasiano, no período 
de 07.06.1993 até 16.04.2010, data da publicação do 
Decreto Executivo nº 5.199/2010, que concedeu sua 
aposentadoria compulsória.

Nesse sentido, pleiteou a condenação do Município 
réu ao pagamento de R$ 81.025,43 (oitenta e um mil 
vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), a título de 
indenização por danos materiais, concernente ao período 
de 18.04.2001 a 1º.04.2010, equivalentes a 108 meses 
e 29 dias trabalhados para o réu, após a data-limite para 
aposentadoria compulsória.

Dessa forma, a controvérsia do presente feito 
cinge-se a verificar se é devido ao autor o montante 
equivalente à indenização por danos materiais, em virtude 
de ter trabalhado após completar 70 anos de idade, sem a 
observância do seu direito à aposentadoria compulsória.

O art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, 
estabelece que:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas 
suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos servidores 
ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 
artigo. 
§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de 
que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus 
proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 
17: 
[...]
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

Analisando o conjunto probatório dos autos, 
verifica-se que o requerente foi servidor público efetivo da 
Prefeitura Municipal de Vespasiano, exercendo o cargo de 
advogado sob o regime estatutário, tendo como tempo 
de serviço total 8.184 dias, isto é, 22 anos, 5 meses e 4 
dias trabalhados (f. 21).

E, ainda, conforme Decreto nº 5.199/2010, juntado 
à f. 19, o autor foi aposentado compulsoriamente, com 
proventos proporcionais, nos termos do art. 63, II, da Lei 
Orgânica do Município, em 16.04.2010, com efeitos 
retroativos a 18.04.2001.

Logo, entendo que, tendo o autor prestado 
serviços após a data em que deveria ter sido aposentado 
compulsoriamente, a indenização pleiteada deve ser 
concedida ao requerente.

Ademais, não há falar na improcedência do 
pedido inicial em virtude de o autor não ter requerido 
administrativamente sua aposentadoria compulsória, 
uma vez que a Administração Pública não pode se 
beneficiar de sua própria torpeza, sendo, portanto, 
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Indenização - Responsabilidade civil - Pessoa 
jurídica de direito público - Queda de galhos 

de árvore sobre veículo estacionado em praça 
pública - Dever legal do Município de realizar a 

poda de árvores que apresentem risco de queda -
 Omissão - Nexo de causalidade - Prejuízos - 

Comprovação - Dever de indenizar

Ementa: Indenização. Responsabilidade civil. Pessoa jurí-
dica de direito público. Queda de galhos de árvore sobre 
veículo estacionado em praça pública. Dever legal do 

devido ao requerente o direito pleiteado, sob pena de 
enriquecimento ilícito do ente administrativo.

Esse é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

Direito administrativo. Servidor. Aposentadoria compulsória. 
Direito constitucionalmente previsto. Indenização devida. - 
A todo trabalho corresponde uma remuneração. O servidor 
que não obtém a sua aposentadoria compulsória e continua 
a prestar serviços após a idade de 70 anos, deixando de 
receber os proventos de sua aposentadoria, tem o direito 
à indenização pelo período trabalhado, com os reflexos 
legais. (Apelação Cível 1.0702.03.089831-7/001, Rel.ª 
Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, 
julgamento em 15.03.2005, publicação da súmula em 
1º.04.2005.) 

Assim, restando comprovado nos autos que o autor 
prestou serviços ao Município réu após completar 70 anos 
de idade, sem adquirir sua aposentadoria compulsória, 
entendo que é devida a indenização por danos materiais 
pelo período trabalhado, conforme determinado pela r. 
sentença primeva.

Contudo, tenho que a r. sentença merece ser 
parcialmente reformada somente no que tange à forma 
de aplicação da correção monetária e aos juros de mora, 
nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Com efeito, o art. 5º da Lei nº 11.960/2009 alterou 
o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, in verbis: 

Art. 5º O art. 1º-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro 
de 1997, introduzido pelo art. 4º da Medida Provisória no 
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza e para fins de atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, 
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 
à caderneta de poupança.

O art. 9º da referida alteração legislativa dispôs que 
a norma entraria em vigor na data de sua publicação, 
que ocorreu em 30 de junho de 2009. 

Sobre o tema, inclusive, o STJ, em seu Informativo 
nº 485, assim noticia a pacificação do entendimento 
daquela Corte:

Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e 
Res. nº 8/2008-STJ, em que se discute a possibilidade de 
aplicação imediata da Lei nº 11.960/2009 às ações em 
curso, em face da alteração promovida no art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/1997. O referido artigo estabeleceu novos 
critérios de correção monetária e de juros de mora a 
serem observados nas condenações impostas à Fazenda 
Pública, independentemente de sua natureza, quais sejam, 
os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 
à caderneta de poupança. A Corte Especial, ao prosseguir 
o julgamento, vencida, em parte, a Min.ª Maria Thereza 
de Assis Moura, conheceu do recurso e deu-lhe parcial 
provimento, consignando, entre outras questões, que a 
Lei nº 11.960/2009 é norma de natureza eminentemente 
processual e deve ser aplicada de imediato aos processos 
pendentes. Frisou-se não se tratar de retroatividade de lei, mas 

sim de incidência imediata de lei processual sob a tutela do 
princípio tempus regit actum, de forma a não atingir situações 
jurídico-processuais consolidadas sob o regime de lei anterior, 
mas alcançando os processos pendentes que se regem pela 
lei nova. Daí, concluiu-se que os valores resultantes de 
condenações proferidas contra a Fazenda Pública, após 
a entrada em vigor da mencionada lei, devem observar 
os critérios de atualização (correção monetária e juros) 
nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no 
período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros 
definidos pela legislação então vigente. Precedentes citados: 
EREsp 1.207.197-RS, DJe de 02.08.2011, e EDcl no MS 
15.485-DF, DJe de 30.06.2011. REsp 1.205.946-SP, Rel. 
Min. Benedito Gonçalves, julgado em 19.10.2011.

Portanto, deve ser mantida a forma de correção 
determinada na r. sentença até a data da entrada em 
vigor da alteração pela Lei nº 11.960/2009, e, a partir de 
1º.07.2009, os juros de mora e atualização monetária do 
valor da condenação imposta à Fazenda Pública devem 
observar os ditames da Lei 11.960/09, que alterou o 
art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo ser feito o cálculo em 
consonância com a nova disposição legal.

Ressalto apenas que o valor mensal devido deve 
corresponder ao que lhe seria devido se aposentado 
fosse, uma vez que recebeu de forma integral o valor do 
cargo exercido, e não fica claro nos autos se este é o 
valor devido, considerando seu tempo de serviço.

Em face do exposto, em reexame necessário, 
reformo em parte a r. sentença primeva, apenas para 
determinar que, a partir de 1º.07.2009, incida a forma 
de correção prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 
redação dada pela Lei Federal 11.960/09.

Custas, ex lege.

DES. AFRÂNIO VILELA - De acordo com a Relatora.

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - De acordo 
com a Relatora.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO REFORMARAM 
EM PARTE A R. SENTENÇA.

. . .
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porte, quando estava estacionado na Praça Dr. Augusto 
Silva, acarretando uma série de danos ao automóvel. 

Adoto o relatório da sentença de origem, acres-
centando-lhe que o pedido foi julgado procedente, para 
condenar o Município de Lavras a pagar indenização 
por danos materiais ao autor no valor de R$ 4.869,05 
(quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinco 
centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de 
juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da data do ilícito. 
O requerido foi condenado ao pagamento das despesas 
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 
10% do valor da causa. (f. 55/61)

Inconformado, o Município-réu interpôs o presente 
recurso, pretendendo a reforma da sentença, ao argu-
mento de que o autor concorreu para o evento danoso 
ao estacionar em local proibido. Aduz, ainda, que o fato 
ocorreu em época de fortes chuvas, o que caracteriza 
força maior e afasta o nexo casal e o dever de indenizar. 
Por fim, sustentou que o autor não comprovou os reparos 
feitos no veículo, já que nem sequer juntou aos autos nota 
fiscal de peças ou de prestação de serviços (f. 63/66).

Devidamente intimado, o apelado respondeu ao 
recurso, pugnando pelo seu desprovimento (f. 68/70). 

Conheço do recurso, porque presentes seus pressu-
postos de admissibilidade. 

Segundo consta do boletim de ocorrência juntado 
às f. 12/13, o autor, Cássio Ricardo de Souza, 

estacionou o seu veículo Fiat/Uno Vivace 1.0, de cor preta, 
e, em seguida vários galhos de uma árvore ‘Tipuana’ da 
Praça Doutor Augusto Silva caiu sobre seu veículo causando 
danos generalizados entre eles: quebra do para-brisa dian-
teiro; amassamento das colunas das portas dianteiras; os dois 
retrovisores; amassamento do teto do veículo e vários arra-
nhões na pitura. Segundo o solicitante o mesmo tem infor-
mações que a referida árvore ‘Tipuana’, já foi condenada por 
especialistas e nenhuma providência foi tomada... (sic).

Resta incontroverso nos autos que, no dia 
05.01.2011, realmente ocorreu o sinistro descrito na 
inicial e no citado BO, bem assim que o veículo do autor 
sofreu diversas avarias. 

O impasse reside apenas em saber se há ou não 
responsabilidade civil do Município pelo evento danoso. 
Nesse sentido, instaurou-se controvérsia em torno do fato 
de ter o autor estacionado em local reservado ao esta-
cionamento de motos, o que, segundo alega o apelante, 
indicaria a culpa exclusiva do autor pelo fato ocorrido. 
O Município também sustenta a excludente de ilicitude 
consistente em força maior, à alegação de que no dia do 
sinistro chovia forte e ventava. 

Pois bem. 
Em que pese o esforço argumentativo do apelante, 

não me parecem subsistentes, em termos jurídicos, as 
teses levantadas, data venia.

De início, não é demais ressaltar que a responsabili-
dade pela proteção e manutenção da arborização urbana 
recai sobre a Municipalidade, por força de norma local, 

Município de realizar a poda de árvores que apresentem 
risco de queda. Omissão. Nexo de causalidade. Prejuízos. 
Comprovação. Dever de indenizar. 

- Restando demonstrada nos autos a conduta ilícita prati-
cada pelo Município - consubstanciada na omissão do 
dever legal de promover a poda de árvores que apre-
sentem risco de queda, sobretudo em período de chuvas 
regulares -, os prejuízos sofridos pelo autor - demons-
trados nos autos através de prova idônea, não descons-
tituída validamente -, bem como o nexo de causalidade 
entre a conduta e o resultado, impõe-se a procedência do 
pedido do autor, com a condenação do ente público ao 
dever de indenizar.

- O fato de o autor ter estacionado o veículo em local 
irregular apenas seria capaz de excluir qualquer respon-
sabilidade do Município, se a proibição de estacionar 
fosse por motivos de segurança em função do risco de 
queda de galhos da árvore ali posicionada, o que não se 
verifica na hipótese.

- O fato de que chovia e ventava no momento do acidente 
não caracteriza, por si só, hipótese de força maior, exclu-
dente do nexo de causalidade, como pretende o apelante, 
seja porque lhe falta a característica da imprevisibilidade 
- visto que janeiro, como de sabença comum, é mês de 
chuvas regulares -, seja porque não há prova alguma nos 
autos de que a chuva, naquele dia, tenha sido torrencial, 
com elevado e descomunal potencial destrutivo, a ponto 
de ocasionar a queda de galhos uma árvore saudável.

 Recurso desprovido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0382.11.008455-7/001 - 
Comarca de Lavras - Apelante: Município de Lavras 
- Apelado: Cássio Ricardo de Souza - Relator: DES. 
EDUARDO ANDRADE 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Eduardo 
Andrade - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO ANDRADE - Trata-se de ação de 
indenização proposta por Cássio Ricardo de Souza em 
face do Município de Lavras, objetivando ser ressarcido 
dos danos materiais que alega ter suportado em decor-
rência do sinistro ocorrido no dia 05.01.2011, ocasião 
em que teve o seu veículo Fiat Uno, placa HKP-4561, 
atingido pela queda de galhos de uma árvore de grande 
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A propósito, em caso semelhante, assim decidiu 
este eg. TJMG: 

Ação indenizatória - Queda de árvore - Responsabilidade civil 
do Município - Omissão caracterizada - Força maior - Não 
ocorrência - Sentença mantida. - Comprovado que a queda 
da árvore sobre a residência da autora não era um evento 
inevitável, visto que as chuvas naquele período do ano reco-
mendavam uma rigorosa vistoria na arborização existente no 
bairro, não se há falar em força maior, sendo devida a inde-
nização por danos materiais. Meros aborrecimentos supor-
tados pela vítima, advindos dos prejuízos materiais solucio-
nados pela condenação do ente público ao ressarcimento do 
valor despendido na restauração do imóvel, inviabilizam a 
condenação do Município ao pagamento de danos morais. 
(TJMG, Número do processo: 1.0024.04.540292-2/001, 
Relator: Des. Edílson Fernandes.)

Por fim, no tocante à alegação do apelante quanto 
à ausência de comprovação dos danos causados ao 
veículo, tenho que não merece acolhida. 

O boletim de ocorrência de f. 11/13 relata deta-
lhadamente as avarias no veículo, as quais são ilustradas 
pelos anexos fotográficos de f. 14/15. Juntou o autor, 
ainda, dois orçamentos distintos, que especificaram os 
valores para a reparação dos danos ao veículo, tendo 
o d. Sentenciante, acertadamente, eleito o menor valor 
apurado nos orçamentos, a saber, o de R$ 4.869,05 
(quatro mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinco 
centavos). 

Aliás, nesse aspecto, verifico que, em sede de 
contestação, o Município réu não cuidou de impugnar 
especificamente tais documentos, que, no meu entender, 
comprovam satisfatoriamente não só a existência dos 
danos, mas também o seu valor. 

Irretocável, pois, a r. sentença. 
Com essas considerações, nego provimento 

ao recurso.

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo com 
o Relator.

DES.ª VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE - 
De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

normalmente inserida em códigos de posturas municipais. 
É o que consignou o i. Juiz a quo, na sua bem-lançada 
sentença: 

Ora, é responsabilidade da Administração Pública Municipal 
prevenir qualquer dano aos bens públicos locais (meio-fio e 
rua asfaltada) ou aos munícipes que os utilizem (transeuntes 
ou veículos), mediante a poda de galhos e árvores que se 
projetem sobre a via pública, com risco à coletividade, tal 
qual no caso concreto (f. 59).

Para a caracterização da responsabilidade das 
pessoas jurídicas de direito público e das de direito 
privado prestadoras de serviços públicos, impõe-se a 
verificação da ação/omissão antijurídica, revelada pelo 
descumprimento de um dever legal, do resultado danoso 
e do nexo de causalidade entre um e outro. 

In casu, a v. sentença entendeu que restou demons-
trada a omissão ilegal do Município-réu em deixar de 
realizar a poda da árvore em questão, dando azo à 
ocorrência do resultado danoso, e, portanto, do dever 
de indenizar.

Aliás, tal constatação não foi impugnada no 
presente recurso, que, neste aspecto, se atém a afirmar 
a existência das seguintes causas excludentes da respon-
sabilidade civil: a) culpa exclusiva da vítima (estaciona-
mento em local irregular); b) força maior (chuva forte e 
ventos). 

Em primeiro lugar, é incontroverso nos autos que, de 
fato, o local onde estava estacionado o veículo do autor, 
e no qual ocorreu o sinistro, é espaço reservado para o 
estacionamento de motos, não tendo o autor contestado 
esta informação. 

Contudo, como bem consignou o d. Sentenciante a 
quo, o fato de o autor/apelado ter estacionado o veículo 
em local destinado ao estacionamento de motocicletas 
não é capaz de afastar o dever de indenizar do Município. 

Isso porque a infração de trânsito cometida (esta-
cionamento em local irregular) e a queda de galhos de 
árvore causando danos ao veículo são fatos jurídicos 
distintos. O fato de o autor ter estacionado o veículo em 
local irregular apenas seria capaz de excluir qualquer 
responsabilidade do Município, se a proibição de esta-
cionar fosse por motivos de segurança em função do risco 
de queda de galhos da árvore ali posicionada, o que não 
se verifica na hipótese. 

Da mesma forma, o fato de que chovia e ventava no 
momento do acidente não caracteriza, por si só, hipótese 
de força maior, excludente do nexo de causalidade, como 
pretende o apelante, seja porque lhe falta a característica 
da imprevisibilidade - visto que janeiro, como de sabença 
comum, é mês de chuvas regulares -, seja porque não há 
prova alguma nos autos de que a chuva, naquele dia, 
tenha sido torrencial, com elevado e descomunal poten-
cial destrutivo, a ponto de ocasionar a queda de galhos 
uma árvore saudável. 

Compromisso de compra e venda - Bem imóvel - 
Rescisão contratual - Fato não imputável à 

promitente compradora - Retenção das arras -
 Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Ação ordinária. Contrato de 
promessa de compra e venda de bem imóvel. Rescisão 
contratual. Fato não imputável à promitente compradora. 
Retenção das arras. Impossibilidade. Recurso desprovido.
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- As arras ou sinal podem ser confirmatórias ou peniten-
ciais. As primeiras têm por função primordial a confir-
mação do negócio jurídico celebrado, de forma que a 
entrega do sinal indica o aperfeiçoamento do contrato, 
não mais sendo lícito a qualquer dos contratantes 
rescindir, unilateralmente, o pactuado. As segundas, 
denominadas penitenciais, têm a finalidade de garantir 
o arrependimento de um dos contratantes, acarretando a 
perda do sinal em favor da parte inocente. 

- Uma vez que o dispositivo contratual apenas impõe o 
pagamento de multa nas hipóteses em que a resolução 
da avença decorrer do arrependimento de uma das partes 
ou do descumprimento das obrigações pactuadas, não 
há falar na retenção das arras em favor do promitente 
vendedor, uma vez que se encontra demonstrado nos 
autos que o desfazimento do negócio jurídico se deu por 
ato alheio à vontade da promissária compradora.

- Releva notar que, no que tange à interpretação dos 
negócios jurídicos, o art. 112 do Código Civil é enfático 
ao dispor que “nas declarações de vontade se atenderá 
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 
literal da linguagem”.

Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.12.008993-4/001 - Co-
marca de Uberlândia - Apelante: Nélio Donizetti da Silva 
- Apelada: Beatriz Cardoso de Andrade - Relator: DES. 
EDUARDO MARINÉ DA CUNHA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 7 março de 2013. - Eduardo Mariné 
da Cunha - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - Cuida-se 
de ação de rescisão contratual c/c restituição de parcelas 
pagas, ajuizada por Beatriz Cardoso de Andrade em 
face de Nélio Donizetti Silva, alegando ter firmado com 
o requerido, em 29.10.2010, contrato particular de 
promessa de compra e venda, tendo por objeto o imóvel 
localizado na Rua João Batista Resende nº 93, Bairro 
Gramado, no Município de Uberlândia.

Relatou que o preço pactuado foi de R$120.000,00 
e que, na data da assinatura do contrato, repassou ao 
réu a quantia de R$10.000,00. Disse que se obrigou a 
efetuar o pagamento da segunda parcela, também no 
valor de R$10.000,00, em 28.12.2012, sendo que a 
quantia remanescente seria paga mediante financiamento 
junto à Caixa Econômica Federal.

Ressaltou, contudo, que o crédito solicitado não 
foi aprovado pela mencionada instituição financeira, o 
que teria acarretado o descumprimento involuntário da 
avença. Disse que, embora tenha comunicado tal fato 
imediatamente ao requerido, este se recusou a devolver 
a quantia paga.

Ponderou que o instrumento contratual firmado 
entre as partes é claro em isentá-la do pagamento da 
multa contratual, na hipótese em que a rescisão decorrer 
da não aprovação do crédito pelo agente financeiro.

Afirmou ser abusiva a conduta do requerido, e a 
sua recusa em restituir as parcelas pagas tem-lhe causado 
uma série de transtornos e abalo psicológico. Discorreu 
sobre os pressupostos da responsabilidade civil.

Destacou que o requerido, ao deixar de restituir os 
valores pagos, inadimpliu cláusula contratual, devendo 
ser condenado ao pagamento da multa de 10% prevista 
na avença.

Pediu, ao final, a procedência da ação, com a 
declaração de rescisão do contrato de promessa de 
compra e venda, além da condenação do requerido ao 
pagamento de: I) indenização por dano moral; II) multa 
de 10% decorrente do inadimplemento de cláusulas do 
contrato; e III) restituição da quantia paga. Requereu, 
outrossim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Juntou os documentos de f. 10-26.
Adoto o relatório da sentença de f. 73-77, acrescen-

tando que o MM. Juiz singular julgou parcialmente proce-
dentes os pedidos iniciais, “para decretar a resolução do 
contrato firmado entre as partes” e “condenar o requerido 
a restituir à autora a quantia de R$20.000,00 (vinte mil 
reais), valores referentes às quantias já desembolsadas”, 
acrescidas de “juros moratórios de 1% (um por cento) ao 
mês a partir da citação (06.08.2012) e correção mone-
tária, nos índices previstos pela Corregedoria do TJMG, a 
partir da data em que a CEF se manifestou a respeito do 
financiamento requerido (24.02.2011)”. 

Irresignado, o requerido interpôs apelação, susten-
tando que a cláusula quinta da avença apenas exclui a 
multa contratual e a retenção das arras, nas hipóteses em 
que a CEF não aprovar o imóvel para fins de financia-
mento ou a sua avaliação for superior a R$100.000,00. 
Disse, assim, que o referido dispositivo contratual não se 
aplica à hipótese dos autos, uma vez que a rescisão da 
avença decorreu apenas da não aprovação do crédito 
solicitado pela autora. Ressaltou que houve liberação do 
crédito, porém em valor inferior ao postulado pela reque-
rente. Acrescentou, ainda, que não existe qualquer vício 
na manifestação de vontade das partes. Em eventuali-
dade, afirmou que os ônus decorrentes da resolução da 
avença devem ser divididos entre as partes. Pediu o provi-
mento do recurso.

A requerente ofereceu contrarrazões, batendo-se 
pela manutenção da sentença hostilizada.

Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-
postos legais de sua admissibilidade.
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Inicialmente, é preciso considerar que o cerne 
da controvérsia objeto do presente recurso se restringe 
à possibilidade, ou não, de o requerido, promitente 
vendedor, reter a quantia paga pela promissária compra-
dora, a título de sinal.

As arras ou sinal podem ser confirmatórias ou peni-
tenciais. As primeiras têm por função primordial a confir-
mação do negócio jurídico celebrado, de forma que a 
entrega do sinal indica o aperfeiçoamento do contrato, 
não mais sendo lícito a qualquer dos contratantes 
rescindir, unilateralmente, o pactuado. As segundas, 
denominadas penitenciais, têm a finalidade de garantir 
o arrependimento de um dos contratantes, acarretando a 
perda do sinal em favor da parte inocente. 

Como se vê, para a ocorrência de qualquer das 
duas espécies, mister se faz a previsão da possibilidade 
do arrependimento. 

Caio Mário da Silva Pereira (em Instituições de 
direito civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 67), ao 
discorrer sobre a primeira espécie, ensina: 

Motivos de ordem altamente moral apontam este sistema 
como preferível, porque não deixa a seriedade dos negócios 
à mercê de um direito de arrependimento comprado e pago 
antecipadamente. Dadas as arras, o negócio está concluído. 
Não é mais possível o arrependimento. A parte que, depois 
de sua transferência, se arrepende e recusa não usa de um 
direito, mas infringe o contrato. 

É o mesmo doutrinador quem esclarece, à p. 69: 

Assemelha-se à arra penitencial a cláusula penal, de que 
difere por ser uma convenção acessória real, isto é, perfaz-se 
com a tradição efetiva da coisa; dela se distingue ainda pelo 
fato da transferência antecipada, ao passo que a cláusula 
penal é de natureza consensual. Extremam-se ainda pelos 
efeitos: a cláusula penal torna-se devida se houver infração 
do ajuste, e, se não houver ou enquanto não houver, seu valor 
é potencial ou latente; as arras são transferidas desde logo e 
seu valor é efetivo e atual para a hipótese de futuro arrepen-
dimento. 

No caso específico dos autos, a cláusula quinta 
do contrato de promessa de compra e venda é clara ao 
condicionar a incidência da multa de 10% à manifestação 
de arrependimento por uma das partes ou ao descumpri-
mento voluntário da avença, o que demonstra sua natu-
reza de cláusula penal, ao impor a multa e arra peniten-
cial, ao determinar, ainda, a devolução do sinal, no caso 
de arrependimento.

Confira-se:

Cláusula Quinta - Da Multa
A parte que se arrepender pagará a outra multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do presente contrato, a qual será apli-
cada à parte que descumprir quaisquer do presente contrato.

Parágrafo único: Fica livre de pagar por qualquer das partes a 
multa referente a este contrato se por ventura o referido imóvel 
não for aprovado ou avaliado por mais de R$100.000,00 
(cem mil reais) pelo engenheiro da Caixa Econômica Federal, 

por quaisquer motivos, e ainda será devolvido ao promitente 
comprador o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), dado de 
sinal ao promitente vendedor (f. 24).

O parágrafo único da supratranscrita cláusula 
contratual, reforçando o caráter penitencial das arras, 
dispõe que não haverá direito de retenção do sinal ou 
incidência de multa, caso a rescisão da avença decorra 
de ato não imputável à promissária compradora, como 
a não aprovação do imóvel pela Caixa Econômica 
Federal ou a sua avaliação em valor superior à quantia 
de R$100.000,00. 

Nessa linha, uma vez que o dispositivo em tela 
apenas impõe o pagamento de multa nas hipóteses em 
que a resolução da avença decorrer do arrependimento 
de uma das partes ou do descumprimento das obriga-
ções pactuadas, não há falar na retenção das arras em 
favor do promitente vendedor, uma vez que se encontra 
demonstrado nos autos que o desfazimento do negócio 
jurídico se deu por ato alheio à vontade da apelada.

Deve-se consignar que as testemunhas ouvidas pelo 
Juízo primevo foram enfáticas em destacar que a reso-
lução da avença decorreu da negativa do agente finan-
ceiro em conceder à requerente, promissária compra-
dora, o crédito necessário para a aquisição do imóvel.

Permito-me, a propósito, transcrever o seguinte 
trecho do depoimento da Sr.ª Rosana Gomes de Oliveira:

[...] que conhece a autora, que morava no mesmo bairro; 
que esteve na Caixa Econômica junto com a autora; que 
a declarante conseguiu financiamento, mas a autora não 
conseguiu da forma como foi pedido, pelo programa Minha 
Casa Minha Vida; [...] pelo que lembra, parece que foi apro-
vado um valor que não seria suficiente para o pagamento do 
contrato; [...] (f. 72).

Registre-se que, malgrado o entendimento contrário 
do apelante, a interpretação do parágrafo único da cláu-
sula quinta, realizada em conjunto com o caput do dispo-
sitivo contratual, não deixa dúvida quanto ao fato de 
que, ocorrendo a resolução da avença por ato alheio à 
vontade da promissária compradora, estará ela isenta 
do pagamento da multa, sendo indevida a retenção dos 
valores pagos a título de sinal. 

Tal conclusão decorre da própria natureza da cláu-
sula penal e das arras, ficando o pagamento da multa 
condicionado ao arrependimento de uma das partes ou 
ao inadimplemento voluntário de cláusulas do contrato. 
A nosso aviso, portanto, ao contrário do que defende o 
apelante, as hipóteses elencadas no parágrafo único - 
não aprovação do imóvel pela CEF e avaliação acima 
de R$100.000,00 - são meramente exemplificativas e 
não afastam a aplicação do referido preceito contratual 
à hipótese dos autos, na qual a resolução da avença se 
deu em razão do indeferimento do crédito ou liberação 
de valores inferiores ao postulado pela autora, vale dizer, 
por ato alheio à sua vontade.
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- A alteração, além de compatibilizar-se com a verdade 
real, evita inúmeros transtornos, porquanto, sempre que 
houver a necessidade de prática dos atos da vida civil, 
ter-se-ia que apresentar uma longa documentação que 
retratasse o histórico pessoal-afetivo dessas pessoas, 
ofendendo a esfera íntima do indivíduo (art. 5º, X, CF/88).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0114.11.009195-5/001 
- Comarca de Ibirité - Apelante: K.C.A. - Relator: 
DES. ELPÍDIO DONIZETTI 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2013. - Elpídio 
Donizetti - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - Trata-se de apelação 
interposta à sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Ibirité, Dr. Rogério Braga, que, 
nos autos de ação de retificação de registro civil ajuizada 
por K.C.L.A., julgou improcedente o pedido deduzido 
na inicial.

Na sentença (f. 21-22), o Juiz de primeiro grau 
consignou que a autora requer a alteração do assento 
de nascimento de sua filha, B.C.D., para que passe a 
constar, na certidão de nascimento da menor, o seu nome 
de solteira, e não o nome de casada (K.C.L.D.). Não 
obstante, asseverou que o registro constitui espelho do 
momento em que efetivado, de modo que as alterações 
supervenientes nele não podem repercutir. Com essa 
motivação, julgou improcedente o pedido deduzido 
na inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de 
apelação (f. 24-30), aduzindo, em síntese, que a alteração 
do assentamento da sua filha visa adequar o registro à 
realidade, diminuindo os constrangimentos da vida civil 
decorrentes da divergência de documentação.

Arremata requerendo o provimento do recurso para 
que seja reformada a sentença, acolhendo-se o pedido de 
retificação do registro de nascimento da menor, B.C.D., 
para que passe a constar, quanto à genitora, o seguinte 
nome: K.C.L.A.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de 
f. 41-42, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso.

Antes de adentrar no mérito devolvido a esta 
instância recursal, friso uma questão processual que não 
pode passar despercebida, mas que não tem o condão 
de impedir o julgamento da demanda. É que a requerente 
pleiteou, em nome próprio, a alteração do assentamento 

Registro de nascimento - Alteração do nome da 
mãe - Possibilidade - Princípio da verdade real

Ementa: Registro civil. Alteração do registro de nascimento 
para nele fazer constar o nome de solteira da genitora 
após separação. Possibilidade. Princípio da verdade real. 
Precedentes do STJ. Recurso provido.

- A alteração do nome dos ascendentes (por casamento ou 
descasamento, ou por outras circunstâncias que tenham 
influência no registro das pessoas nele interessadas) faz 
incidir uma nova verdade que pode ser averbada no 
assento dos respectivos descendentes, por quanto se 
alterou aquela outra verdade.

Releva notar que, no que tange à interpretação dos 
negócios jurídicos, o art. 112 do Código Civil é enfático 
em dispor que “nas declarações de vontade se atenderá 
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido 
literal da linguagem”.

Sobre o tema, mister se faz destacar a doutrina de 
Maria Amália Alvarenga:

A parte essencial do negócio jurídico é a manifestação de 
vontade, e essa vontade precisa ser esclarecida, interpretada, 
para que possa fixar o real conteúdo do negócio. O disposi-
tivo deste artigo vem afirmar que, quando o intérprete do ato 
negocial for analisá-lo, deverá ater-se não ao exame literal 
ou restritamente a seus termos, mas sim fixar-se na vontade, 
procurar suas consequências jurídicas, indagando a intenção 
dos contratantes, sem se prender ao sentido linguístico do 
ato negocial. Então, caberá ao intérprete investigar a real 
intenção dos contratantes, já que a declaração de vontade 
somente terá significado se realmente a vontade existe, 
pois o que importa é a vontade real e não a declarada (in 
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.). Código Civil 
interpretado. 4. ed. Barueri/SP: Manole, p. 134-135). 

Por fim, cumpre destacar que a divisão entre as 
partes de eventual prejuízo decorrente do desfazimento 
do negócio jurídico deveria ser postulada em sede de 
reconvenção ou ação própria, sendo descabida a formu-
lação de tal pedido pela parte ré, nas razões do presente 
recurso de apelação.

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

Custas recursais, pelo apelante, ficando suspensa 
a sua exigibilidade, nos termos do art. 12 da Lei 
nº 1.060/50.

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

Súmula - RECURSO DESPROVIDO.

. . .
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assento. De registro de nascimento de seus filhos menores. 
Possibilidade. Atendimento aos princípios da verdade real 
e da contemporaneidade. Recurso especial a que se nega 
provimento. 1. O princípio da verdade real norteia o registro 
público e tem por finalidade a segurança jurídica. Por isso que 
necessita espelhar a verdade existente e atual, e não apenas 
aquela que passou. 2. Nos termos de precedente deste STJ ‘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’ (REsp 1.069.864-DF, 3ª Turma, 
Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18.12.2008). 
3. No contexto dos autos, inexistente qualquer retificação 
dos registros, não ocorreu prejuízo aos menores em razão 
da averbação do nome de solteira de sua mãe, diante do 
divórcio levado a efeito. 4. Recurso especial não provido. 
(REsp 1123141/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, julgado em 28.09.2010, DJe de 07.10.2010.)

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, Rel. Ministro Sidnei 
Beneti, Terceira Turma, julgado em 20.08.2009, DJe de 
03.09.2009.)

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 1069864/DF, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 18.12.2008, DJe de 03.02.2009.)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer 
impedimento legal para a retificação do nome da genitora 
na certidão de nascimento da menor B.C.D., razão pela 
qual se deve dar provimento ao recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para 
julgar procedente o pedido, no sentido de que conste no 

civil de sua filha, menor impúbere, o que violaria a regra 
inscrita no art. 6º do CPC, pela qual “ninguém pode 
pleitear, em nome próprio, direito alheio”. No entanto, 
impõe-se afastar formalismos excessivos, para facilitar a 
consecução da finalidade última do processo, que não 
é fim em si mesmo, mas instrumento para a realização 
da Justiça.

Cite-se, por oportuno, o seguinte precedente 
deste Tribunal:

Processual civil - Menor - Falta de capacidade postulatória 
- Representação - Ação ajuizada em nome próprio pela 
mãe - Divórcio - Adoção do nome de solteira pela mulher 
- [...] - Em que pese o fato de ninguém poder pleitear, em 
nome próprio, direito alheio, em se tratando de pedido de 
retificação de nome de menor impúbere, o fato de a ação 
vir ajuizada pela própria mãe deve ser relevado, de modo a 
evitar-se indesejável apego ao formalismo - [...] (Apelação 
Cível 1.0000.00.167487-8/000, Rel. Des. José Antonino 
Baía Borges, 3ª Câmara Cível, julgamento em 05.10.2000, 
publicação da súmula em 20.10.2000.

Assim, considerando a natureza do pedido, realizado 
em jurisdição voluntária, e o fato de se tratar de menor 
impúbere, que seria representada, enfim, pela própria 
mãe, entendo que não há vício processual a ser sanado 
no presente feito, devendo-se superar essa irregularidade.

Ultrapassada essa questão, o mérito recursal 
não demanda perquirições aprofundadas. Isso porque 
pretende a recorrente a alteração do assentamento da 
menor, para que este volte a compatibilizar-se com a 
realidade atual dos fatos.

É de se observar, nessa toada, que a alteração do 
nome dos ascendentes (por casamento ou descasamento, 
ou por outras circunstâncias que tenham influência no 
registro das pessoas nele interessadas) faz incidir uma 
nova verdade que pode ser averbada no assento dos 
respectivos descendentes, por quanto se alterou aquela 
outra verdade.

Não se pode perder de vista que esta é uma situação 
de certa forma corriqueira nos dias de hoje, e muitos 
operadores do direito - incluindo aí grande parcela dos 
registradores - assim, como os próprios interessados, às 
vezes não se dão conta de sua utilidade prática. A questão 
não é de mero capricho. Além de espelhar a verdade 
real no registro, evita inúmeros transtornos. Sempre que 
houvesse a necessidade, nos atos da vida civil, ter-se-ia 
que apresentar uma longa documentação retratativa do 
histórico pessoal afetivo dessas pessoas, ofendendo a 
esfera íntima do indivíduo (art. 5º, X, CF/88). 

Justamente diante dessa constatação, a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alinhou-se 
quanto à possibilidade de alteração do registro de 
nascimento dos filhos tendo em vista a alteração dos 
nomes dos respectivos genitores. Nesse sentido:

Direito civil registro público. Retificação do nome da genitora 
por modificação decorrente de divórcio. Legitimidade 
concorrente. Da genitora. Averbação à margem do 
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assento de nascimento da autora o nome de sua genitora 
como K.C.L.A. 

DES. BITENCOURT MARCONDES - De acordo com 
o Relator.

DES. ALYRIO RAMOS - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

IPVA - Veículo furtado - Isenção - Previsão legal -
 Ônus sucumbenciais - Princípio da causalidade -

 Inversão

Ementa: Ação declaratória. IPVA. Furto. Isenção. Lei 
nº 14.937/2003. Prova. Suficiência. Reconhecimento. 
Ônus de sucumbência. Princípio da causalidade. Inversão.

- Demonstrado que o veículo do autor fora furtado, deve-
-lhe ser reconhecida a isenção de IPVA, nos termos do 
art. 3º, inciso VIII, da Lei nº 14.937/2003.

- Deve ser aplicado o princípio da causalidade para atri-
buir os ônus de sucumbência àquele que deu causa ao 
ajuizamento da ação, nos termos do art. 21 do CPC.

Preliminar rejeitada e recurso provido parcialmente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0558.08.009757-6/001 - 
Comarca de Rio Pomba - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Damião Paiva Condé - Relator: 
DES. EDGARD PENNA AMORIM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Edgard 
Penna Amorim - Presidente e Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDGARD PENNA AMORIM - Trata-se de 
recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas 
Gerais nos autos de ação declaratória que lhe move 
Damião Paiva Condé contra sentença da lavra do il. 
Juiz de Direito da Vara Única de Rio Pomba, que julgou 
procedente o pedido inicial para declarar a inexigibi-
lidade do IPVA, DPVAT e taxas dos últimos cinco anos 
relativos ao veículo do autor, incluindo eventuais lança-
mentos futuros. Condenou o requerido ao pagamento de 
custas e despesas, suspensa a exigibilidade em virtude 

de disposição legal, e honorários fixados em R$ 500,00 
(quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

O Estado de Minas Gerais, em suas razões recursais, 
alega, em síntese, que: a) a petição inicial seria inepta; b) 
não há demonstração da presença dos requisitos legais 
para concessão de isenção de IPVA, pois não há prova 
acerca do furto do veículo; c) o documento de f. 56, 
ao contrário, demonstra não haver qualquer restrição 
lançada no prontuário do veículo, não tendo havido 
comunicação formal a respeito, nos termos do art. 3º, 
inciso VIII, da Lei nº 14.937/2003, do art. 7º, inciso VIII, 
e do art. 8º, inciso VI, do Decreto nº 43.709/2003; d) 
não há comprovação de preenchimento dos requisitos 
para deferimento de isenção, nos termos do art. 9º do 
Decreto nº 43.709/2003; e) na hipótese de ser mantida 
a sentença, deve haver a exclusão de honorários, em 
atenção ao princípio da causalidade. Não tendo o autor 
se desincumbido do ônus da prova, pede o provimento 
do recurso.

Contrarrazões de apelação às f. 174/177, pela 
manutenção dos termos da sentença.

Conheço do recurso, presentes seus pressupostos 
de admissibilidade.

Preliminar.
Primeiramente, em relação à preliminar de inépcia 

da inicial, entendo que merece rejeição.
Não há falar em ausência da causa de pedir, sendo 

clara a exposição dos fatos, tendo o autor protestado 
pela produção de provas, sendo que a sua presença ou 
ausência é questão de mérito.

Estando preenchidos todos os requisitos legais, 
rejeito a preliminar.

Mérito.
No mérito, importa verificar se correta a sentença 

que julgou procedente o pedido para declarar a inexigi-
bilidade do IPVA, DPVAT e taxas dos últimos cinco anos 
relativos ao veículo do autor, incluindo eventuais lança-
mentos futuros.

O autor aduz que o veículo sobre o qual incide IPVA 
e DPVAT foi furtado há mais de 15 (quinze) anos, razão 
pela qual lhe deve ser concedida isenção, nos termos do 
art. 3º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 14.937/2003.

Veja-se o que prevê o referido dispositivo, in verbis:

Art. 3º É isenta do IPVA a propriedade de:
I - veículo de entidade filantrópica declarada de utilidade 
pública pelo Estado, desde que utilizado exclusivamente para 
a consecução dos objetivos da entidade;
II - veículo de embaixada ou consulado ou de seus integrantes 
de nacionalidade estrangeira;
III - veículo de pessoa portadora de deficiência física adap-
tado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a sua 
utilização pelo proprietário;
IV - veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência 
no País, por período nunca superior a um ano, desde que tal 
veículo não esteja sujeito a registro, matrícula nem licencia-
mento no Estado;
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Ação de indenização - Acidente com veículo - 
Obra pública - Ausência de sinalização - Conduta 
omissiva do município - Responsabilidade civil -
 Comprovação - Aplicação da teoria subjetiva -

 Danos morais e materiais - Existência - 
Reparações devidas

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização. Acidente 
com veículo. Obra em via pública. Ausência de sinali-
zação. Conduta omissiva do município. Danos morais e 
materiais. Reparações devidas. Valores das indenizações. 
Arbitramento correto. Recurso não provido.

- A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, 
exige a comprovação de uma conduta antijurídica do 
agente (eventus damni), uma lesão efetiva (o dano) e a 
relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal).

- O município que se omite na obrigação legal de sina-
lizar a existência de obra pública na pista de rolamento 
deve ser responsabilizado pelos danos causados em 
acidente decorrente dessa incúria.

- O valor da indenização pelos danos materiais deve 
corresponder à lesão patrimonial suportada pela vítima, 
e a indenização pelo dano moral deve ser arbitrada com 
base nos princípios da razoabilidade e proporcionali-
dade. Atendidos os critérios, os valores arbitrados devem 
ser confirmados.

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a 
sentença que acolheu a pretensão inicial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0625.11.009944-1/001 - Co-
marca de São João del-Rei - Apelante: Município de 
São João del-Rei - Apelada: Hanna Leijoto de Oliveira - 
DES. CAETANO LEVI LOPES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Belo Horizonte, 5 de março de 2013. - Caetano 
Levi Lopes - Relator.

V - veículo de motorista profissional autônomo que o utilize 
para transporte público de passageiros na categoria ‘aluguel’ 
- táxi -, inclusive motocicleta licenciada para o serviço de 
mototáxi, adquirido com ou sem reserva de domínio;
VI - veículo rodoviário dispensado de licenciamento no órgão 
de trânsito por não trafegar em via pública e máquina agrí-
cola ou de terraplenagem;
VII - veículo declarado de valor histórico pela Fundação 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais - IEPHA-MG;
VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período 
entre a data da ocorrência do fato e a data de sua devolução 
ao proprietário;
[...]

De fato, o roubo, furto ou extorsão são causas de 
isenção do IPVA entre a data de ocorrência do fato e sua 
devolução ao proprietário, nos termos do art. 3º da Lei 
Estadual nº 14.937/2003.

Da análise das provas juntadas aos autos, constam 
depoimentos de 3 (três) policiais militares aposentados 
e da ativa, que declararam que o veículo do autor fora 
furtado há aproximadamente 18 (dezoito anos), tendo 
sido o furto comunicado na delegacia local e tendo 
comparecido na propriedade rural do autor na data do 
fato, sendo que as delegacias, à época, não possuíam 
“internet” (f. 145/147).

O autor aduz que, devido ao grande lapso temporal 
transcorrido entre a data do furto e a constatação dos 
débitos, não teria acesso ao boletim de ocorrência, mesmo 
porque as delegacias, à época, não eram informatizadas.

Diante das especificidades do presente caso, o 
grande lapso temporal da data declarada do furto e 
tendo em vista que as testemunhas são fidedignas, por 
serem agentes do Poder Público, são de considerar os 
depoimentos como prova suficiente do furto, para que 
sejam anulados os débitos de IPVA e DVAT lançados em 
face do autor.

Sem embargo, em atenção ao princípio da causa-
lidade (art. 21 do CPC), o autor deve arcar com os ônus 
de sucumbência, na medida em que não comunicou o 
furto ao Detran, como lhe cabia, sendo o causador da 
circunstância de os lançamentos terem sido indevida-
mente lançados em seu nome.

Nesses termos, a sentença merece parcial reforma, 
apenas para atribuir ao autor o pagamento dos honorá-
rios de sucumbência.

Em face do exposto, dou provimento parcial ao 
recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar 
o autor nas custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - De 
acordo com o Relator.

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - De acordo com 
o Relator.

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

. . .
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Em relação ao direito e no que tange ao primeiro 
tema, como é de geral conhecimento, o Brasil adotou, 
como regra, em matéria de responsabilidade civil, a teoria 
subjetiva ou da culpa, em que a vítima deve provar a exis-
tência de uma conduta antijurídica do agente (eventus 
damni), uma lesão efetiva (dano) e a relação de causa e 
efeito entre uma e outra (nexo causal).

Nesse sentido, a lição de Celso Antônio Bandeira 
de Mello, em Curso de direito administrativo, São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 844:

Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que 
incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário 
ao Direito - culposo ou doloso - consistente em causar um 
dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado 
a isso.

Entretanto, em caráter excepcional, como no caso 
das pessoas jurídicas de direito público e de direito 
privado prestadoras de serviços públicos, foi adotada 
a teoria objetiva ou do risco (art. 37, § 6º, da Consti-
tuição da República). Assim, para essa teoria, basta ao 
lesado demonstrar o nexo causal entre o fato lesivo e o 
dano, conforme esclarece Alexandre de Morais, em Cons-
tituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 
São Paulo: Atlas, 2002, p. 899:

Assim, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito 
público e das pessoas jurídicas de direito privado presta-
doras de serviço público baseia-se no risco administrativo, 
sendo objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocor-
rência dos seguintes requisitos: ocorrência do dano, ação 
ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o 
dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa 
excludente da responsabilidade estatal.

Porém, se o dano decorrer de uma conduta omis-
siva do Estado, aplica-se a teoria da responsabilidade 
subjetiva. Eis a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 
em Curso de direito administrativo, São Paulo: Malheiros, 
2002, p. 844:

Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que 
incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário 
ao Direito - culposo ou doloso - consistente em causar um 
dano a outrem ou em deixar de impedi-lo quando obrigado 
a isso.
Em face dos princípios publicísticos, não é necessária a iden-
tificação de uma culpa individual para deflagrar-se a respon-
sabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela 
idéia denominada de faute du service entre os franceses. 
Ocorre a culpa do serviço ou ‘falta do serviço’ quando este 
não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona 
atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta 
e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional 
do Direito Civil e a responsabilidade objetiva.

E continua, na página 845:

É mister acentuar que a responsabilidade por ‘falta de 
serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço (faute du 
service, seja qual for a tradução que se lhe dê) não é, de 

Notas taquigráficas

DES. CAETANO LEVI LOPES - Conheço da apelação, 
visto que presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A apelada aforou esta ação de indenização por 
danos morais e materiais contra o apelante. Asseverou 
que, em 06.08.2011, ao transitar em horário noturno 
pela Av. Oito de Dezembro, sentido centro da cidade 
de São João del-Rei, em seu veículo marca Volkswagen, 
modelo Gol, placa GKR-8107, deparou com obras muni-
cipais na pista de rolamento, sem qualquer sinalização, 
o que causou acidente de trânsito. Esclareceu que tran-
sitava outro veículo na sua frente e, ao passar sobre 
um monte de terra que se encontrava na pista de rola-
mento, em decorrência das obras executadas no local do 
acidente, deixou grande nuvem de poeira, o que inibiu 
a sua visibilidade. Acrescentou que, em razão disso, ela 
acabou por colidir seu veículo com o monte de terra e, 
em seguida, capotou. Asseverou que ela e sua acom-
panhante tiveram alguns ferimentos, e seu veículo teve 
danos generalizados e ela teve que arcar com todos os 
prejuízos referentes às despesas de remoção e conserto 
de seu veículo. Entende que o apelante é responsável 
pelo acidente sofrido por ela, porque deixou de sinalizar 
o local da obra. Pleiteou indenização pelo dano material 
sofrido, no valor de R$10.450,00, e indenização a título 
de danos morais no valor de R$10.900,00. O apelante 
afirmou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da 
vítima e negou ter qualquer responsabilidade sobre o 
evento danoso e o dever de indenizar. Pela r. sentença de 
f. 103/108, a pretensão foi acolhida.

Cumpre verificar se há dano a reparar e se os valores 
arbitrados a título de indenizações devem ser reduzidos.

A análise da prova revela o que passa a ser descrito.
A apelada, com a petição inicial, acostou os 

documentos de f. 14/59. Destaco a cópia do boletim de 
ocorrência do acidente, datado de 07.08.2011, e que 
relata o fato descrito pela recorrida, bem como a cópia 
do prontuário de atendimento da apelada pela Unidade 
de Pronto Atendimento - UPA de São João del-Rei 
(f. 19/25). Destaco, também, as fotografias que demons-
tram o local do sinistro, os danos materiais no veículo da 
apelada e a responsabilidade do apelante pela da obra 
pública mencionada (f. 26/36). Destaco, ainda, a cópia 
dos orçamentos para o conserto do veículo da recorrida, 
bem como as fotografias que demonstram o reboque do 
referido bem e a cópia da nota fiscal da respectiva pres-
tação de serviços de guincho (f. 38/40).

Foi produzida prova oral.
As testemunhas Aldemir Vieira dos Santos Júnior e 

Siomar Pereira da Silva Júnior depuseram às f. 89 e 90, 
respectivamente, informaram ter presenciado o acidente, 
confirmaram os fatos narrados na petição inicial e reco-
nheceram, nas fotografias juntadas pela apelada, o local 
do acidente. Esses os fatos.
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gravemente, sofreu apenas algumas escoriações na mão 
e no pé (f. 90), o que, sem dúvida, implica dano moral.

Observo que, para a indenização do referido 
dano, foi arbitrado o valor de R$4.000,00 e o recorrente 
pretende sua redução.

Sabe-se que a quantificação dos danos morais cons-
titui questão difícil e tormentosa. No momento, há duas 
correntes: uma, entendendo que a indenização é sancio-
natória; outra compensatória. Com qualquer corrente 
que se adote, a reparação pelo dano moral já representa 
importante conquista da humanidade, na atual fase histó-
rica. Assim afirma Clayton Reis em Avaliação do dano 
moral, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 129:

A adoção da compensação dos danos extrapatrimoniais, ou 
ainda, o estabelecimento do valor exato do pretium doloris, 
tão relegada pelos tribunais do passado, constitui uma 
conquista da civilização - todos os bens patrimoniais, em espe-
cial os imateriais, devem ser objeto de avaliação para efeito 
de ressarcimento. Mesmo porque, se a civilização contempo-
rânea repugna a ideia de sanção de natureza eminentemente 
pessoal, no caso de ofensa aos direitos de natureza civil, é 
porque a substituiu pelo patrimônio do ofensor que haverá de 
ressarcir os prejuízos causados a terceiro.

Sopesados os critérios sugeridos, tenho que o valor 
deve representar uma compensação correta, vale dizer, 
uma satisfação para contrabalançar os desgastes e dor 
sofridos pela recorrida, sem que haja fonte de enrique-
cimento sem causa, ou seja, o quantum debeatur deve 
representar uma compensação correta, vale dizer, uma 
satisfação para contrabalançar os dissabores que acome-
teram a apelada.

Sem dúvida, a recorrida, assim como qualquer 
outra pessoa vítima de acidente de trânsito, suportou 
transtorno, dor e sofrimento.

Ora, é certo que o dissabor padecido pela apelada 
não deixou sequelas importantes; todavia não se pode 
deixar de observar a natureza sancionatória da indeni-
zação por danos morais. Tivesse o recorrente sinalizado 
a obra, obrigação de quem coloca em risco a segurança 
das pessoas, o acidente certamente poderia ter sido 
evitado. Assim, tenho que o valor de R$4.000,00 é sufi-
ciente para compensar os danos morais suportados pela 
recorrida e proporcionar uma satisfação que equilibre o 
mal que o apelante causou a ela.

Portanto, o arbitramento está correto, o que torna 
inacolhível, também neste aspecto, a irresignação.

Com esses fundamentos, nego provimento à 
apelação.

Sem custas.

DES.ª HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA 
COSTA - De acordo com o Relator.

DES. AFRÂNIO VILELA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

. . .

modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao 
contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inad-
vertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque 
baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu o Prof. 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.

Com efeito, para sua deflagração, não basta a mera 
objetividade de um dano relacionado com um serviço 
estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou 
dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

Assim, é necessário demonstrar a conduta ilícita do 
Poder Público e o dano dela decorrente.

O primeiro requisito, ou seja, a conduta antijurí-
dica omissiva do apelante, restou caracterizado, porque 
não há dúvida quanto a sua responsabilidade pela obra 
pública existente no local do acidente, competindo a ele, 
portanto, a obrigação não somente de zelar pelas vias 
públicas, mas, também, pela segurança dos pedestres e 
motoristas, adotando todas as medidas cabíveis, princi-
palmente com relação à sinalização, para evitar acidentes 
em decorrência da obra.

O boletim de ocorrência de f. 19/24, as fotografias 
acostadas às f. 26/36 e os depoimentos das testemunhas 
ouvidas às f. 89/90 comprovam, a não restar dúvida, a 
existência da obra e a ausência de sinalização no local.

É inegável, portanto, que ocorreu, também, a falta 
do serviço do Poder Público.

O segundo requisito, qual seja o dano material, 
também está comprovado pelas fotografias já mencio-
nadas e de f. 41/44, pelos orçamentos de f. 38/40 e pela 
nota fiscal de f. 46.

Acrescento estar provado, também, o nexo de 
causalidade entre os danos e a conduta omissiva do 
apelante. E, nesse particular, ressalto que não há qual-
quer prova acerca da conduta antijurídica da apelada 
a embasar a alegada culpa concorrente ou exclusiva 
da vítima, o que afasta o argumento do apelante nesse 
sentido. Nesse aspecto, sem razão o apelante.

Relativamente ao segundo tema, observo que o 
apelante foi condenado ao pagamento do valor de 
R$9.730,33, a título de ressarcimento dos danos mate-
riais suportados pela recorrida, e insiste na redução do 
valor arbitrado.

Anoto que o valor da reparação corresponde à 
média dos três orçamentos apresentados pela recor-
rida às f. 38/40 e mais o custo com o reboque, f. 46. 
E o recorrente não fez a contraprova do valor do dano, 
deixando de cumprir o disposto no art. 333, inciso II, do 
CPC, conforme lhe competia.

Portanto, presente a prova do valor cobrado para 
o conserto e reboque do veículo sinistrado, tenho que o 
quantum indenizatório pelo dano material está correto e 
não pode ser modificado.

No que tange ao dano moral, sabe-se que ele 
ocorre quando os aspectos extrapatrimoniais do sujeito 
são lesados. E a apelada, apesar de não ter se ferido 
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A questão é de fácil deslinde, e, data venia à irre-
signação recursal, merece confirmação a r. sentença que 
considerou ser o autor carecedor de ação e julgou extinto 
o processo nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Acerca da legitimidade das partes, ensinam Luiz 
Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correa de Almeida e 
Eduardo Talamini:

Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, 
quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto 
do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legi-
timidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica 
afirmada em juízo (art. 6º do CPC). Quanto ao réu, é preciso 
que exista relação de sujeição diante da pretensão do autor.
Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso 
estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão 
trazida a juízo e o réu. Terá que ser examinada a situação 
conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio estará 
cumprido o requisito da legitimidade das partes, na medida 
em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito 
apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no 
processo na posição de autor(es) e réu(s). Note-se que, para 
a aferição da legitimidade, não importa saber se é verdadeira 
ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isto cons-
tituirá o próprio julgamento do mérito.
Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer 
o direito de ação aquele que se afirma titular de determi-
nado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que 
será parte legítima, para figurar no polo passivo, aquele a 
quem caiba a observância do dever correlato àquele hipo-
tético direito. (WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio 
Renato Correira de; TALAMANI, Eduardo. Curso avançado de 
processo civil. 6. ed. Ed. Revista dos Tribunais, v. I.) 

No caso concreto, pretende o autor, ora apelante, o 
adimplemento de quantia que lhe é devida por Leonardo 
Araújo Vidigal, inventariante e herdeiro do espólio de 
Maria Pompeia Araújo Vidigal.

Todavia, e a despeito da notícia de ser o devedor 
o único herdeiro, vê-se que o pedido de habilitação tem 
por objeto dívida contraída por herdeiro, e não pelo 
espólio, sendo, destarte, patente a ilegitimidade ativa do 
recorrente, já que, conforme prevê o caput do art. 1.017 
do Código de Processo Civil, somente os credores do 
espólio poderão requerer ao juízo o pagamento das 
dívidas. Vejamos:

Art. 1.017. Antes da partilha, poderão os credores do espólio 
requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas 
vencidas e exigíveis. 
[...]

Cabe ressaltar que o entendimento exposto está 
em consonância com a jurisprudência pátria, inclusive, 
desta eg. 5ª Câmara Cível, confira-se:

Inventário. Habilitação de crédito. Extinção do processo. 
Dívida de herdeiro. Art. 1.017 do CPC. A dívida do herdeiro, 
e não do espólio, não autoriza a propositura de habilitação 
de crédito em inventário. Recurso não provido. (Apelação 
Cível 1.0024.09.734800-7/001, Rel. Des. Almeida Melo, 4ª 
Câmara Cível, julgamento em 15.09.2011, publicação da 
súmula em 19.09.2011.) 

Inventário - Habilitação de crédito - Credor do 
herdeiro - Impossibilidade - Ilegitimidade ativa 

ad causam - Art. 1.017 do CPC

Ementa: Processual civil. Habilitação de crédito em inven-
tário. Dívida contraída pelo herdeiro. Ilegitimidade ativa 
ad causam. Art. 1.017 do CPC. Extinção do processo. 
Recurso não provido.

- O credor de herdeiro não possui legitimidade ativa ad 
causam para habilitar seu crédito em inventário, já que, 
conforme prevê o caput do art. 1.017 do CPC, somente 
os credores do espólio poderão requerer ao juízo o paga-
mento das dívidas vencidas e exigíveis.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0713.11.010119-1/001 - 
Comarca de Viçosa - Apelante: Eduardo Xavier Gonçalves, 
em causa própria - Apelado: Espólio de Maria Pompeia 
Araújo Vidigal, representado pelo inventariante Leonardo 
Araújo Vidigal - Relator: DES. VERSIANI PENNA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 25 de março de 2013. - Versiani 
Penna - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VERSIANI PENNA - Relatório.
Trata-se de recurso de apelação aviado por Eduardo 

Xavier Gonçalves, em face da sentença proferida nos 
autos da ação de habilitação de crédito em inventário 
que, considerando ser o autor carecedor de ação, julgou 
extinto o processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

Argumenta o apelante que é credor de Leonardo 
Araújo Vidigal, inventariante e único herdeiro do espólio 
de Maria Pompeia Araújo Vidigal. Ressalta que o inven-
tariante, ao contestar a presente demanda, reconheceu 
o pedido inicial. Pede o provimento do recurso e a expe-
dição de alvará para levantamento do valor.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certi-
ficado à f. 51-v.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, 
seu i. representante ofertou cópia de decisão pela não 
intervenção ministerial (f. 57).

É o relatório.
Voto.
Trata-se de recurso de apelação aviado por Eduardo 

Xavier Gonçalves. 
Admissibilidade.
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Mérito.
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Mandado de segurança - Fornecimento de 
medicamento - Declinação de competência - 

Remessa do feito ao Tribunal pelo juiz de primeiro 
grau - Possibilidade - Secretário Estadual de 

Saúde - Ilegitimidade - Teoria da encampação -
 Inaplicabilidade - Ato praticado por servidor 

da Gerência de Medicamentos de Alto Custo - 
Incompetência do Tribunal de Justiça - Ordem 

denegada

Ementa: Mandado de segurança. Fornecimento de medi-
camento. Declinação de competência. Remessa do feito 
ao TJMG pelo juízo de primeiro grau. Possibilidade. 
Ilegitimidade do Secretário Estadual de Saúde. 
Inaplicabilidade da teoria da encampação. Incompetência 
absoluta do Tribunal de Justiça. Denegação da ordem.

- Impetrado perante o juízo de primeiro grau mandado 
de segurança de competência originária do Tribunal de 
Justiça, é possível sua remessa ao órgão competente.

- O Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais é 
parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado 
de segurança impetrado contra ato praticado por servidor 
da Gerência de Medicamentos de Alto Custo.

- É inaplicável a teoria da encampação, por implicar a 
modificação de competência estabelecida no art. 106, I, 
c, da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Ordem denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.13.011740-
1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: Clair 
Eustáquio Teixeira - Autoridade coatora: Secretário de 
Estado de Saúde de Minas Gerais - Relator: DES. ALYRIO 
RAMOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Alyrio Ramos 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALYRIO RAMOS - Clair Eustáquio Teixeira 
impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao 
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais perante 
a 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca 
de Belo Horizonte, visando ao fornecimento gratuito do 
medicamento Everolimus 10mg, indicado para o trata-
mento da moléstia que o acomete.

Direito sucessório e processual civil - Habilitação de 
crédito - Dívida contraída por herdeiro - Impossibilidade - 
Ilegitimidade ativa ad causam. I - A habilitação de crédito 
em inventário constitui procedimento de jurisdição graciosa 
por meio do qual os credores do espólio podem pleitear o 
pagamento de dívidas vencidas e exigíveis; sendo o débito 
contraído por herdeiro, não se enquadra o autor na condição 
de credor do espólio, sendo patente sua ilegitimidade ativa 
ad causam. (Apelação Cível 1.0024.02.876754-9/001, Rel. 
Des. Fernando Botelho, 8ª Câmara Cível, julgamento em 
16.06.2011, publicação da súmula em 18.08.2011.) 

Direito sucessório e processual civil - Habilitação de crédito 
- Via processual inadequada - Interesse de agir - Ausência - 
Dívida contraída por herdeiro - Impossibilidade - Ilegitimidade 
ativa ad causam - Carência de ação. I - O interesse proces-
sual constitui uma das condições da ação, verificada quando 
o provimento jurisdicional se faz necessário para o atendi-
mento da pretensão da parte e o procedimento escolhido seja 
o adequado para a defesa do direito material afirmado na 
inicial da ação. II - Em se tratando de crédito do espólio, cujo 
valor se pretende depositar em juízo, mostra-se inadequada 
a via processual da habilitação de crédito. III - A habilitação 
de crédito em inventário constitui procedimento de jurisdição 
graciosa, por meio do qual credores do espólio podem plei-
tear o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis; sendo a 
obrigação contraída por herdeiro, patente a ilegitimidade 
ativa ad causam. Preliminar de ofício: ilegitimidade ativa ad 
causam. (Apelação Cível 1.0271.09.140622-0/001, Rel. 
Des. Fernando Botelho, 8ª Câmara Cível, julgamento em 
12.05.2011, publicação da súmula em 22.06.2011.)

Habilitação de crédito em inventário. Dívida herdeiro. 
Impossibilidade. I - Nos termos do art. 1.017 do Código de 
Processo Civil, a habilitação de crédito em inventário só é 
possível quando a dívida for do espólio, e não, dos herdeiros. 
(Apelação Cível 1.0024.05.781926-0/002, Rel. Des.(a) Leite 
Praça, 5ª Câmara Cível, julgamento em 07.04.2011, publi-
cação da súmula em 18.04.2011.) 

Direito civil. Inventário. Habilitação de crédito. Credor do 
herdeiro. Impossibilidade. Sentença mantida. - O credor de 
herdeiro não detém direito de habilitar seu crédito no inven-
tário, porquanto a faculdade conferida pelo art. 1.017 do 
CPC se refere apenas aos credores do autor da herança ou 
do Espólio. (Apelação Cível 1.0382.09.110699-9/001, Rel. 
Des.(a) Antônio Sérvulo, 6ª Câmara Cível, julgamento em 
24.08.2010, publicação da súmula em 15.10.2010

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na 
sentença proferida a quo, pelo que deve ser negado 
provimento ao apelo. 

Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.
É como voto.

DES.ª ÁUREA BRASIL - De acordo com o Relator.

DES. BARROS LEVENHAGEN - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO CONHECIDO E NÃO 
PROVIDO.

. . .
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de Minas Gerais, art. 106, I, c). A propósito, já decidiu 
este Sodalício:

Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. 
Indeferimento administrativo. Superintendência de assistência 
farmacêutica. Ilegitimidade passiva do Secretário Estadual 
de Saúde. Teoria da encampação. Inaplicabilidade. Ordem 
denegada. - 1. Apenas o ato administrativo puro do Secretário 
de Estado, ou seja, inerente às suas funções, legitimaria a 
impetração do mandamus, originariamente, no Tribunal de 
Justiça. 2. Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do 
Secretário de Estado, quando o ato dito coator é proveniente 
de uma das Superintendências vinculadas à sua Secretaria. 3. 
A teoria da encampação é inaplicável nas hipóteses em que 
se impõe a modificação da competência jurisdicional estabe-
lecida na Constituição da República. 4. Denegação da ordem 
(MS 1.0000.12.086824-5/000 - Rel.ª Des.ª Áurea Brasil - 
DJe de 22.01.2013).

Posto isso, denego a segurança (Lei 12.016/09, 
art. 6º, § 5º, c/c CPC, art. 267, VI).

Custas, pelo impetrante, suspensa sua exigibilidade, 
nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

DES. EDGARD PENNA AMORIM - De acordo com 
o Relator.

DES.ª TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO - De 
acordo com o Relator.

DES. ELPÍDIO DONIZETTI - De acordo com 
o Relator.

DES. BITENCOURT MARCONDES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA.

. . .

A Juíza Lílian Maciel Santos declinou da compe-
tência para este Tribunal, em razão da incompetência 
absoluta do Juízo de primeiro grau para processar e 
julgar o presente mandado de segurança.

É cediço que, ao ser declarada a incompetência 
absoluta, os autos devem ser remetidos ao juiz compe-
tente (CPC, art. 113, § 2º).

Embora o sobredito artigo se refira apenas a “juiz” 
como destinatário, entendo, apesar da existência de posi-
cionamento contrário, que o magistrado de primeiro 
grau pode, também, remeter os autos aos tribunais, 
quando for o caso. Nesse sentido, o seguinte precedente 
deste Tribunal:

Agravo regimental. Decisão monocrática. Indeferimento 
da inicial de mandado de segurança remetido ao tribunal 
pelo juiz de primeiro grau. Feito de competência originária. 
Ato coator atribuível ao Secretário de Estado de Educação. 
Incompetência do juiz de primeira instância. Possibilidade de 
remessa do feito ao tribunal. - I - Reconhecida a incompe-
tência absoluta do juiz de primeiro grau para o julgamento 
de mandado de segurança impetrado contra Secretário 
de Estado, é possível a remessa do feito ao Juízo compe-
tente, sendo descabida a extinção do feito sem julgamento 
do mérito (Agravo Regimental Cível nº 1.0000.10.045190-
5/001 - Rel. Des. Leite Praça - 4º Grupo de Câmaras Cíveis 
- DJe de 24.02.2012).

O impetrante alega que necessita do medica-
mento para o tratamento de tumor carcinoide retal, não 
tendo condições para adquiri-lo com recursos próprios, 
tendo em vista o custo mensal de aproximadamente 
R$ 9.360,00 (nove mil trezentos e sessenta reais). O 
fornecimento do fármaco foi recusado pela Secretaria 
Estadual de Saúde, em razão de não constar na lista dos 
medicamentos por ela disponibilizados (f. 28).

Colhe-se dos autos que a informação de que “o 
fornecimento do medicamento Everolimus não está auto-
rizado pela Portaria nº GM/MS nº 2.981/2009 para o 
tratamento de CID C20” foi prestada por servidor público 
portador do Masp 12928727 (f. 27). Referida informação 
teve origem na Gerência de Medicamento de Alto Custo, 
que se subordina à Superintendência de Assistência 
Farmacêutica, que, por sua vez, integra a estrutura da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, tudo 
conforme especificado no referido documento de f. 27.

Ora, evidentemente não foi a autoridade apontada 
como coatora quem praticou o ato inquinado de ilegal, 
do qual, certamente, nem sequer tem conhecimento. Não 
tem legitimidade, pois, para figurar no polo passivo do 
presente mandamus, não se aplicando ao caso a teoria 
da encampação, porque implicaria a ampliação inde-
vida da competência originária do Tribunal de Justiça, 
que não abrange a competência para julgar mandado 
de segurança impetrado em face de ato de Gerente de 
Medicamento de Alto Custo nem de Superintendente 
de Assistência Farmacêutica (Constituição do Estado 

Ação cível pública - Greve em hospital 
credenciado pelo SUS -   Suspensão 

de atendimento - Médicos - Relação de 
trabalho - Ilegitimidade passiva - Hospital - 
Responsabilidade - Procedimentos médicos 

redirecionados a outros hospitais -  Ausência de 
danos materiais e morais - Improcedência dos 

pedidos

Ementa: Direito processual civil. Ação civil pública. Perda 
superveniente de parte do objeto. Ilegitimidade passiva 
dos médicos. Obrigação apenas dos hospitais de prestar 
serviços médicos pelo SUS. Ausência de danos morais. 
Ausência de danos materiais coletivos. 

- Segundo a narrativa da petição inicial, a responsabi-
lidade pela prestação dos serviços de saúde à popu-
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lação seria, em tese, obrigação única dos hospitais réus, 
sendo a relação destes com os médicos outro vínculo jurí-
dico sobre o qual não é possível ao Ministério Público 
se imiscuir. Não se verifica, portanto, nem pela teoria da 
asserção, solidariedade capaz de tornar partes legítimas 
os médicos que mantêm com os nosocômios relação de 
trabalho (empregado ou cooperativado), caracterizando-
-se a sua legitimidade passiva. 

- Os hospitais credenciados ao SUS retomaram a reali-
zação dos procedimentos médicos eletivos e cumpriram 
o objeto do pedido realizado pelo Parquet, perdendo o 
objeto o pedido relativo à obrigação de fazer. 

- O Ministério Público, quando postula em juízo por 
meio de ação civil pública, não está despido do dever 
de provar o fato constitutivo do direito delineado em 
sua pretensão processual. A defesa dos direitos indivi-
duais homogêneos exige que a tutela jurisdicional seja 
apta a gerar efeitos concretos, possibilitando àqueles 
que tiveram os direitos ofendidos a execução do julgado. 
É possível a condenação do réu em ação civil pública 
em obrigação de pagar, sendo possível a liquidação e 
execução da sentença promovidas pela vítima e seus 
sucessores, bem como pelos legitimados previstos no 
art. 82 do CPC. In casu, percebe-se que a paralisação 
dos atendimentos pelos nosocômios réus fez com que os 
procedimentos fossem redirecionados a outros hospitais, 
não sendo eventual dano de razoável significância e nem 
grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento 
nos pacientes ou intranquilidade capaz de ensejar dano 
necessário ao tripé da cadeia da responsabilidade civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.10.016121-8/007 - 
Comarca de Montes Claros - Apelante: Ministério Público 
do Estado De Minas Gerais - Apelados: Fundação 
Hospitalar Montes Claros, Irmandade Nossa Senhora 
das Mercês de Montes Claros, Torquato Gonçalves da 
Fonseca e outro, Maria Ines Bicalho Tanure, Edvard Tadeu 
Mota Nobre, Fernando Santos da Silva, Carlos Henrique 
Pinheiro, Adriana Rodrigues Cunha, Waldir Nascimento 
Bessa Filho, Arminda Marcal Ferreira Imai, Iza Mara 
Almeida Ruas, Marília Guimarães Heyden Barbosa, 
Ronaldo Soares Junior e outros, Vicente Afonso Castro, 
Adriana Muniz Cordeiro, Erickson Miranda Dourado, Italo 
Lopes e Carvalho, Lazaro Carvalho Neto, Manoel Pessoa 
Filho, Margarida Batista de Souza - Relator: DES. ÁLVARES 
CABRAL DA SILVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO AVIADA. 

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Álvares 
Cabral da Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ÁLVARES CABRAL DA SILVA - Adoto o relatório 
do Juízo a quo, às f. 881/882, por representar fidedigna-
mente os fatos ocorridos em primeira instância.

Trata-se de apelação interposta por Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais, às f. 890/904, em 
face de r. sentença de f. 891/887, prolatada pelo MM. 
Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, nos 
autos de “ação civil pública” extinta sem julgamento de 
mérito, nos termos do art. 267, VI, CPC, por perda de 
objeto. 

Em suas razões recursais, o apelante pretende a 
reforma do r. decisum a quo, alegando, em síntese, que: 

a) os médicos anestesiologistas são partes legí-
timas para figurar no polo passivo da demanda, pois 
foram “autores do movimento de suspensão das cirur-
gias eletivas do SUS e das entidades hospitalares omissas 
em adotar as medidas necessárias a garantir a continui-
dade dessas cirurgias, visando, dentre outras medidas, a 
declarar a ilegalidade do aludido movimento”. Diz não se 
tratar de um movimento de greve, pois não foi observado 
o rito previsto na Lei nº 7.783/89;

b) a responsabilidade das instituições hospita-
lares está caracterizada, pois “a retomada da realização 
das cirurgias eletivas não ocasionou a perda do objeto, 
porquanto isto se deu em consequência da liminar defe-
rida, nada impedindo que o movimento recomece caso 
não haja a apreciação do mérito da demanda e seja 
declarada a ilegalidade do movimento desencadeado 
pelos referidos profissionais”. Afirma que o mérito deve 
ser analisado e que o cumprimento da liminar não esgota 
o objeto da ação;

c) ocorreu o dano moral coletivo pela frustração da 
realização pelas instituições hospitalares, em virtude da 
greve dos médicos, das cirurgias autorizadas pelo SUS, 
bem como ocorreu dano material “na conformidade 
daquilo que cada um deles, individual e posteriormente, 
vier a demonstrar”.

Devidamente intimada, a parte apelada Irmandade 
Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros, às 
f. 910/918, apresentou suas contrarrazões, aduzindo, em 
síntese, que:

a) é parte ilegítima no feito, pois não pode ser 
responsabilizada pela paralisação dos médicos, pois 
“os anestesiologistas em questão não são empregados 
da Recorrida e, portanto, não pode ser esta compelida 
a interromper nenhum movimento levado a efeito pelos 
referidos profissionais, uma vez que os referidos médicos 
são autônomos, recebem via Sancoop e não possuem 
nenhum vínculo mais efetivo do ponto de vista de rela-
ções trabalhistas com a recorrida”;

b) está ausente pressuposto de desenvolvimento 
válido e regular do processo, qual seja a presença no 
polo passivo dos litisconsortes passivos necessários, refe-
rentes às pessoas de direito público (União, Estado e 
Município) responsáveis pela gestão do SUS;
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c) no mérito, reafirma sua ausência de responsa-
bilidade pelo atendimento realizado pelos médicos que 
promoveram a paralisação, bem como que, “durante 
todo o período de paralisação dos anestesiologistas, [...] 
jamais deixou de prestar seus serviços ao SUS, sendo que 
manteve lotação de 100% dos leitos destinados ao SUS”;

d) ainda no mérito, realizou todos os procedimentos 
necessários para minimizar os efeitos da paralisação e, 
ainda, para negociar com o Poder Público a remune-
ração paga aos anestesiologistas, sendo que “o próprio 
Ministério Público ao demorar um ano para propor a 
presente demanda deixa evidente que não havia tanta 
preocupação por parte do Poder Público e até mesmo 
deixa evidente que em se tratando de cirurgias eletivas 
poderiam elas ser realizadas posteriormente”;

e) não ocorreu na espécie qualquer dano moral, pois 
nenhum procedimento de urgência ou emergência deixou 
de ser realizado, e as cirurgias eletivas são marcadas pelo 
próprio SUS, com até mais de um ano de prazo;

f) cumpriu todo o Plano Operativo de Serviços 
Hospitalares e que não é cabível o prazo apontado pelo 
MP para a realização das cirurgias represadas.

A parte apelada Fundação Hospitalar de Montes 
Claros, por sua vez, às f. 920/929, aduziu em sua contra-
minuta que os médicos que haviam deliberado pela para-
lisação já voltaram ao serviço em caráter definitivo, reali-
zando os atendimentos normalmente. Diz, ainda, que não 
há qualquer realização de causalidade entre atos desta 
apelada e eventuais danos sofridos por pacientes, bem 
como que os danos não se encontram provados. 

Os apelados Ronaldo Soares Júnior e outros 
(procuração de f. 646/648), por sua vez, às f. 934/942, 
apresentaram contraminuta, aduzindo, em síntese, que 
paralisaram suas atividades para que fosse possível nego-
ciar os honorários médicos pagos pelo gestor muni-
cipal do SUS, sendo que no primeiro semestre de 2010 
a proposta foi aceita, conforme documentos de f. 185 
e 200/202, mas não honrada pelo gestor municipal do 
SUS. Dizem que não são servidores públicos e que têm 
a liberdade de contratar ou não a prestação de seus 
serviços médicos. 

Por meio de parecer de f. 954/959, o representante 
do Parquet com atuação no Tribunal opinou pelo provi-
mento da apelação.

Este é o breve relatório.
I - Da ilegitimidade passiva dos médicos anestesio-

logistas. 
Pretende o autor, ora apelante, tutela jurisdicional 

em face dos nosocômios credenciados ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e dos médicos anestesiologistas réus:

[...] declarando a ilegalidade do movimento desencadeado 
pelos Médicos anestesiologistas ora requeridos e da omissão 
das entidades hospitalares igualmente requeridas, a confir-
mação da antecipação de tutela deferida e condenação soli-
dária dos requeridos na obrigação de indenizarem as vítimas 
desse movimento de paralisação (pacientes do SUS) pelos 
prejuízos de cunho material e pelos danos morais, na confor-

midade daquilo que cada um deles, individual e posterior-
mente, vier a demonstrar (art. 95 da Lei nº 8.078/90).

A apuração da legitimidade ativa ou passiva para 
um dado processo se faz através da verificação da relação 
de direito material em discussão. Deve-se apurar se as 
partes litigantes estão vinculadas pela relação de direito 
material discutida e, caso estejam, o requisito da legitimi-
dade estará satisfeito.

Ensina sobre o tema Humberto Theodoro Júnior:

Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, 
isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação 
ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, 
e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 
pretensão. (Curso de direito processual civil. 41. ed., v. I, 
p. 57.)

In casu, verifica-se que é fato afirmado na inicial, ou 
seja, in status assertionis, que os hospitais réus cessaram 
o atendimento de procedimentos médicos eletivos em 
virtude de paralisação dos médicos anestesiologistas que 
lhes prestam serviços. 

Percebe-se, portanto, que, segundo a narrativa da 
petição inicial, a responsabilidade pela prestação dos 
serviços de saúde à população seria, em tese, obrigação 
única dos hospitais réus, sendo a relação destes com os 
médicos outro vínculo jurídico sobre o qual não é possível 
ao Ministério Público se imiscuir. Não se verifica, portanto, 
nem pela teoria da asserção, solidariedade capaz de 
tornar partes legítimas os médicos que mantêm com os 
nosocômios relação de trabalho (empregado ou coope-
rativado), caracterizando-se a sua legitimidade passiva. 

Assim, deve-se manter a ilegitimidade passiva dos 
anestesiologistas réus. 

II - Perda de objeto em relação ao retorno do aten-
dimento das cirurgias eletivas. Cumprimento voluntário 
da obrigação.

Com a devida vênia às razões recursais, a pretensão 
processual aviada para que os hospitais réus “efetiva-
mente realizem todas as cirurgias regularmente autori-
zadas pelo SUS que lhes forem encaminhadas, indepen-
dente de serem de urgência/emergência ou eletivas, além 
de apresentarem, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob 
pena de multa, uma programação de agendamento dos 
procedimentos cirúrgicos eletivos já autorizados e por 
elas não realizados, a fim de que possam ser atendidos 
em 06 (seis) meses, sem prejuízo de outras providências 
tendentes ao cumprimento da ordem judicial”, não tem 
mais lugar dentre as condições da ação, justificando a 
perda de objeto do feito.

Verifica-se, como bem salientado pelo i. Juízo a quo, 
que os hospitais credenciados ao SUS retomaram a reali-
zação dos procedimentos médicos eletivos e cumpriram 
o objeto do pedido realizado pelo Parquet, conforme 
documentos de f. 713/804. 

Assim, quanto a tal pedido, houve a perda de objeto 
por por falta de interesse (art. 267, IV, do CPC), pelo que 
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- A Constituição Federal, ao admitir a instituição de 
imposto sobre a propriedade de veículos automotores, 
não restringe à tributação a hipótese de propriedade 
plena, podendo, na forma da lei, constituir fato gerador 
do tributo a propriedade limitada, em que não se confere 
ao proprietário o exercício pleno das faculdades de usar, 
gozar e dispor da coisa. 

- A apreensão de veículo para fins de investigação criminal 
não isenta o seu proprietário do pagamento de IPVA.

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.11.016138-7/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelada: G.B.S. - Relatora: DES.ª HELOÍSA 
COMBAT

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO APELO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Heloísa 
Combat - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª HELOÍSA COMBAT - Conheço do recurso, 
estando presentes os seus pressupostos subjetivos e obje-
tivos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de 
Minas Gerais nos autos da ação ordinária ajuizada por 
G.B.S., pretendendo a reforma da r. sentença proferida 
pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Feitos Tributários do Estado, 
que julgou procedente em parte os pedidos, para deter-
minar a suspensão do débito relativo à dívida ativa em 
relação à autora, apenas em relação ao IPVA não reco-
lhido no período em que o veículo Fiat Marea de placa 
GSJ 8084 esteve apreendido.

Determinou, ainda, a baixa do veículo no cadastro 
de registros do Detran, cancelando os débitos rela-
tivos a IPVA, referentes ao período de indisponibilidade 
do automóvel.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou 
as partes ao pagamento das custas processuais, na 
proporção de 50% para cada, compensando-se os hono-
rários advocatícios, observando-se que a autora litiga sob 
os benefícios da justiça gratuita.

O ente público apela às f. 55/58, sustentando 
inexistir nos autos prova de que a apreensão do veículo 
seja indevida e de que o simples fato de a denúncia ter 
sido rejeitada não leva à conclusão de que se tratou de 
ato contrário ao direito.

Afirma estar demonstrado que a postulante é 
proprietária do veículo, devendo arcar com o pagamento 
do IPVA.

Apreensão de veículo pela Polícia Rodoviária 
Federal - Apuração de prática de contrabando 

e descaminho - Denúncia rejeitada - Isenção de 
IPVA - Período de indisponibilidade do automóvel -
 Descabimento - Ato legal - Hipótese de isenção 
não prevista em lei - Art. 3º da Lei Estadual nº 

14.937/2003 - Imposto devido

Ementa: Ação ordinária. IPVA. Apreensão de veículo. 
Isenção. Descabimento.

mantenho a extinção do feito quanto a tal pedido, sem o 
julgamento do mérito.

III - Pedidos de dano material e moral.
Em relação aos pedidos de dano material e dano 

moral, com a devida vênia ao entendimento do i. Juízo a 
quo, a meu ver e sentir devem ser conhecidos os pedidos 
de condenação dos réus ao pagamento de danos 
morais e materiais, apesar de considerar que devam ser 
julgados improcedentes.

Pretende o Parquet, in verbis, a:

condenação solidária dos requeridos na obrigação de indeni-
zarem as vítimas desse movimento de paralisação (pacientes 
do SUS) pelos prejuízos de cunho material e pelos danos 
morais, na conformidade daquilo que cada um deles, indi-
vidual e posteriormente, vier a demonstrar (art. 95 da Lei 
nº 8.078/90) (petição inicial - f. 23).

Contudo, percebe-se que a paralisação dos aten-
dimentos pelos nosocômios réus fez com que os proce-
dimentos fossem redirecionados a outros hospitais, não 
sendo eventual dano de razoável significância, nem 
grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento 
nos pacientes ou intranquilidade capaz de ensejar dano 
necessário ao tripé da cadeia da responsabilidade civil.

Ausente qualquer dano, impossível se torna o 
acolhimento do pedido de dano moral.

Em relação aos danos materiais, não há qualquer 
prova nos autos de que tenham efetivamente ocorrido, 
sendo tal imprescindível a qualquer condenação.

IV - Conclusão. 
Ex positis, dou provimento em parte à apelação 

aviada, apenas para conhecer dos pedidos de dano 
moral e material e julgá-los improcedentes, extinguindo o 
feito, quanto a estes, com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários de sucumbência, nos 
termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - De acordo 
com o Relator.

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - De acordo com o Relator.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .
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veículo é retirado da posse de seu proprietário por ato 
ilegal de outrem.

A previsão legal é coerente com a natureza do 
imposto, que, observado o princípio da capacidade 
contributiva, não deve ser exigido de quem, embora 
proprietário do bem, deixa de exercer seu domínio útil 
por fato alheio ao seu controle. 

Retirado o veículo da esfera patrimonial do seu 
proprietário, por ato ilegal de outrem, fica impedida a 
formação do crédito tributário relativo ao IPVA sobre esse 
bem, nos termos da lei. 

Entretanto, no caso em comento, verificou-se a apre-
ensão do veículo pela Polícia Rodoviária Federal, para 
apurar a prática de crime de contrabando e descaminho.

A conduta da Polícia Federal está em consonância 
com o ordenamento jurídico, que impõe aos adminis-
trados suportar algumas limitações em seus direitos indi-
viduais, em prol do bem coletivo.

Assim, é lícito à autoridade policial promover a 
apreensão de bens sob fundada suspeita de que estariam 
sendo utilizados para a prática de crime, até que conclua 
as investigações.

A apreensão de veículo para investigação policial 
não constitui hipótese de perda da propriedade, mas 
apenas limitação ao seu exercício durante o período em 
que permaneceu apreendido.

Na espécie, justificaria a isenção do IPVA a demons-
tração de que a autora não contribuiu de qualquer forma 
para a apreensão do bem, sendo vítima de ato arbitrário 
da autoridade policial. 

Entretanto, não há nos autos qualquer prova nesse 
sentido, impondo ressaltar que o ônus de demonstrar a 
ilegalidade ou excesso na apreensão competia à postu-
lante, nos termos do art. 333, I, do CPC.

Nesse sentido, consta do processado que a denúncia 
oferecida contra a autora pela prática de contrabando foi 
rejeitada, com fundamento no art. 395, III, do Código 
de Processo Penal, que dispõe sobre a ausência de justa 
causa para o exercício da ação penal.

Todavia, o fato de a ação penal ser infundada não 
leva à conclusão de que a investigação criminal também 
o seja. Havendo indícios de prática de crime, cabe à 
autoridade policial investigá-lo, adotando as providên-
cias e diligências necessárias à real apuração dos fatos.

A fase investigatória precede à do exercício da ação 
penal, e a legalidade da prática de diligências, como a 
apreensão de veículo, nela ocorridas, não tem qualquer 
relação com a conclusão que se chegar ao final.

Portanto, não tendo a autora demonstrado que a 
apreensão do veículo se tenha dado de forma arbitrária 
ou excessiva, não há razões para isentá-la do pagamento 
do IPVA.

Dessarte, se o veículo está licenciado em nome da 
postulante e não se configurou nenhuma das hipóteses 
de isenção de IPVA, deve a requerente arcar com o paga-

Aduz que os fatos alegados na inicial não restaram 
demonstrados, não tendo a autora se desincumbido do 
ônus que lhe é atribuído pelo art. 333, I, do CPC.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, 
passa-se ao mérito.

Controverte-se a respeito da responsabilidade da 
autora pelo pagamento de IPVA, relativo ao período em 
que o veículo de sua propriedade permaneceu apreendido.

Consta do processado que, em 12.08.04, o veículo 
da postulante foi apreendido pela Polícia Rodoviária 
Federal, sob a alegação de estar praticando contrabando 
e descaminho.

No decorrer do processo, a denúncia apresentada 
pelo Ministério Público, imputando ao condutor do auto-
móvel a prática desses crimes, foi rejeitada, transitando 
em julgado esta decisão em 25.05.09.

A autora compreende que, durante o período em 
que o veículo permaneceu apreendido, não pôde exercer 
os poderes inerentes ao domínio, o que a libera do paga-
mento do IPVA, por não ter ocorrido o fato gerador 
do tributo.

Decorre do art. 155, III, da Constituição Federal 
a competência do Estado para instituir imposto sobre a 
propriedade de veículos automotores. 

A norma constitucional delimita hipótese de inci-
dência do tributo como sendo a propriedade de veículo 
automotor, cabendo ao legislador se ater a essa tipifi-
cação constitucional no exercício do poder de tributar. 

À míngua de lei complementar que estabeleça as 
normas gerais sobre o imposto em questão, o posiciona-
mento doutrinário ultimamente pacificado é no sentido 
de admitir a regulamentação da matéria pelos Estados, 
observando que os elementos do IPVA já se encontravam 
definidos no âmbito dos entes federados antes da promul-
gação da Constituição de 1988. 

Assim, a definição do fato gerador e contribuintes 
do IPVA no âmbito do Estado de Minas Gerais se encontra 
prevista na Lei Estadual 14.937/2003. 

Versa o referido diploma: 

Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA incide, anualmente, sobre a propriedade 
de veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, 
matrícula ou licenciamento no Estado.
[...]
Art. 4º Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo auto-
motor. 

Sobre as hipóteses de isenção do IPVA, a mesma Lei 
Estadual dispõe no art. 3º: 

Art. 3º É isenta do IPVA a propriedade de:
[...]
VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período 
entre a data da ocorrência do fato e a data de sua devolução 
ao proprietário; [...].

Extrai-se desse dispositivo que as situações que 
autorizam a isenção do imposto são aquelas em que o 
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mento do tributo relativo ao tempo em que o bem perma-
neceu apreendido.

Mutatis mutandis, já decidiu este Tribunal:

Mandado de segurança. Apreensão de veículo estrangeiro 
em situação irregular no País. Cobrança de IPVA. Alegada 
perda da propriedade do bem não comprovada de plano. 
Inexistência de direito líquido e certo. Denegar a ordem. 
- Sendo o fato gerador do IPVA a simples propriedade de 
veículo automotor, cabe ao impetrante comprovar, para se 
ver livre do pagamento do referido imposto, que, com a apre-
ensão do seu veículo pela Fiscalização da Receita Federal, 
em virtude de estar ele em situação irregular no país, ocorreu 
a pena de perdimento do referido bem. - Inexistindo prova 
concreta nesse sentido, notadamente pelo fato de constar dos 
autos que o impetrante fora intimado para apresentar defesa 
no processo administrativo, no qual se discute justamente a 
sobredita irregularidade, impõe-se a denegação da segu-
rança, por ausência de direito líquido e certo. (Mandado de 
Segurança nº 1.0000.07.451491-0/000, Primeiro Grupo de 
Câmaras Cíveis, Rel. Des. Armando Freire, j. em 03.10.07.)

Pelo exposto, dou provimento ao apelo, para julgar 
improcedente o pedido relativo à isenção de IPVA, no 
período em que o veículo permaneceu apreendido.

DES. ALVIM SOARES - De acordo com a Relatora.

DES. MOREIRA DINIZ - De acordo com a Relatora.

Súmula - DAR PROVIMENTO AO APELO.

. . .

Pensão por morte - Segurada solteira - Irmã 
inválida - Dependente econômica

Ementa: Previdenciário. Ex-segurada solteira. Falecimento. 
Pretensão de irmã inválida e dependente econômico-
financeira de obter o benefício de pensão. Requisitos 
preenchidos. Direito reconhecido. Sentença mantida.

- Comprovado nos autos que a ex-segurada, falecida em 
estado de solteira, era quem mantinha economicamente a 
irmã inválida, é de reconhecer a esta o direito de receber 
o benefício previdenciário por morte, na medida em que 
mantinha com ela indiscutível dependência financeira.

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0701.
11.016468-1/002 - Comarca de Uberaba - Remetente: 
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba 
- Apelante: Ipsemg - Apelada: Maria Vitória Arantes - 
Relator: DES. GERALDO AUGUSTO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 

em REJEITARAM PRELIMINARES, NO REEXAME NECES-
SÁRIO REFORMARAM A SENTENÇA E JULGARAM 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013. - Geraldo 
Augusto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GERALDO AUGUSTO - Tratam os autos 
da ação formulada por Maria Vitória Arantes contra o 
Ipsemg, na qual pleiteia o reconhecimento do direito à 
pensão por morte de sua irmã Maria Adenuzia de Faria, 
de quem era dependente em decorrência de invalidez.

A sentença (f. 230-232) julgou procedente o pedido 
e condenou o réu a conceder à autora a pensão por 
morte de sua irmã Maria Adenuzia de Faria, a partir da 
data do óbito com a correção monetária das parcelas 
vencidas, mais juros de 1% ao mês, estes a contar da 
citação. Condenou o réu ao pagamento de custas 
processuais, dos honorários advocatícios fixados em 10% 
sobre o valor das parcelas atrasadas mais 12 parcelas 
vincendas e recorreu de ofício.

Embargos declaratórios (f. 235) interpostos para 
corrigir erro material da sentença acolhidos (f. 240).

Em apelação (f. 242-252), diz o apelante que a 
decisão fere o princípio da motivação, estando sem a 
devida fundamentação necessária ao reconhecimento 
do direito alegado. No mais, aduz que o óbito da 
segurada ocorreu em abril de 2006, aplicando-se 
ao caso a legislação aplicável à referida data; que a 
Lei Complementar nº 64/2002 prevê, em seu art. 4º, 
inciso III, como dependente do segurado o irmão não 
emancipado, menor de vinte e um anos ou inválido, cuja 
dependência econômica deve ser demonstrada; que não 
ficou demonstrado nos autos que a autora seja portadora 
de invalidez para fins de inscrição previdenciária e 
que seria dependente da falecida, o que inviabiliza o 
direito; que não podem ser absorvidos, por analogia, 
os fundamentos da decisão proferida na Justiça Federal, 
porque o Ipsemg foi excluído daquela lide e apenas o 
INSS fora condenado; que incide a prescrição do fundo 
de direito, uma vez que o óbito da segurada ocorreu em 
10 de abril de 2006 e a ação somente foi ajuizada em 
17.05.2011, mais de cinco anos após o óbito; que a 
autora não comprovou a patologia na data do óbito, não 
havendo assim previsão legal para que seja considerada 
a invalidez ou a incapacidade da postulante, que deveria 
ser demonstrada junto ao instituto; que inexiste o direito; 
que os acessórios da condenação devem seguir os 
critérios do art. 1º, F, da Lei 9.494/97 com a redação 
dada pela Lei 11.960/2009.

Contrarrazões (f. 256-261), em resumo, pela 
confirmação da sentença.

Conhece-se do recurso ante a presença dos 
pressupostos de admissibilidade.
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De plano, rejeita-se a preliminar, visto que, embora 
se tenha utilizado de fundamentação sucinta, a sentença 
não deixou de expor as razões de fato e do direito a 
decidir; contém o essencial e, portanto, não lhe cabe a 
pecha de decisão nula.

Rejeita-se a preliminar.
Quanto à alegada prescrição do fundo de direito, 

esta também não incide na hipótese.
É que, embora o óbito da segurada, ex-servidora 

aposentada tenha ocorrido em 10 de abril de 2006 e esta 
nova ação tenha sido ajuizada em 17.05.2011, certo é 
que a questão já havia sido alvo de discussão judicial, 
também ajuizada contra o Ipsemg perante a Justiça 
Federal, inclusive com antecipação de efeitos da tutela e 
participação efetiva do Ipsemg naquela lide da qual só foi 
excluído por meio da sentença de 18.04.2011 (f. 91-92).

Anota-se que, por força de decisão antecipatória 
de tutela naquela referida ação, a apelada/autora desta 
ação foi incluída como beneficiária da pensão por morte 
de Maria Adenúzia de Faria a partir de 14 de abril de 
2010 (f. 74).

O ajuizamento da ação contra o Ipsemg, ainda que 
perante a Justiça Federal, que se declarou incompetente 
para a análise da matéria contra aquele, após a 
formação do contencioso (citação f. 76), teve o condão 
de suspender o curso da prescrição, de modo que não há 
nem mesmo falar em prescrição do fundo de direito nem 
mesmo da prescrição de parcelas.

Rejeita-se a preliminar.
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre o 

apelante/réu, visto que a prova dos autos demonstra 
que a autora/apelada era irmã da ex-segurada Maria 
Adenúzia de Faria e vivia sob seus cuidados e dependência 
financeira, já que portadora de incapacidade total e 
permanente, apurada conforme prova pericial realizada 
no curso de ação judicial, cujo laudo é datado de 
07.08.2009.

A prova pericial, produzida sob contraditório e 
intervenção do Ipsemg, embora em outro processo e no 
qual posteriormente este foi excluído da lide, tem valia, 
podendo ser utilizada como prova emprestada nestes 
autos, mesmo porque seria ofensivo ao princípio da 
economia processual se assim não o fosse e ainda porque 
não foi pretendida pelo Ipsemg a produção de outra que 
eventualmente pudesse ilidi-la.

E da referida prova se extrai que a autora, Maria 
Vitória Arantes, é portadora de paraplegia, locomove-se 
em cadeira de rodas, necessita permanentemente de 
cuidados de terceiros para higiene e locomoção, com 
invalidez total e permanente, sendo sua doença decorrente 
de poliomielite aos 15 anos de idade, ou seja, com data 
de início da doença em 1958, bem anterior, portanto, à 
data do óbito da segurada, ocorrido em 2006.

Acrescenta-se que a prova pericial citada foi a que 
embasou a decisão proferida perante a Justiça Federal 
contra o INSS, sendo ali, perante este segurador, incluída 
a autora como dependente da mesma segurada para fins 
de percepção do benefício de pensão.

No que concerne à dependência financeira, existem 
fartos elementos de prova que demonstram que a autora 
sempre morou na companhia da ex-servidora/segurada, 
que era quem despendia os recursos para o seu sustento, 
inclusive despesas com traslado para hospitais, médicos e 
dentistas e os respectivos ônus desses serviços. 

Assim, tem-se que a dependência financeira da 
autora para com a irmã falecida em estado de solteira 
está plenamente comprovada nos autos; há coincidência 
de endereços, devidamente demonstrada e confirmada 
pelo depoimento de testemunhas; recibos de assistência 
médica, odontológica e alimentar custeados pela falecida 
segurada aliam-se aos depoimentos das testemunhas e 
ainda relatos nos autos da condição de miserabilidade na 
qual ficou a autora após o falecimento de sua irmã, que 
necessitou da ajuda de outros familiares, dão a certeza e 
a segurança necessárias para se concluir por realizada a 
prova da dependência financeira alegada.

Por seu turno, comprovada a dependência 
financeira em relação ao segurado e a incapacidade 
total e permanente da autora, que remonta ao ano de 
1958, muito anterior ao óbito da segurada, ocorrido em 
2006, outro não poderia ser o desfecho da lide, senão o 
reconhecimento do pedido.

É que a legislação vigente ao tempo do óbito da 
segurada, Lei Complementar nº 64/2002, em seu art. 4º, 
diz que:

Art. 4º São dependentes do segurado, para os fins desta lei:
I - o cônjuge ou companheiro e o filho não emancipado, 
menor de vinte e um anos ou inválido;
II- os pais;
III - o irmão não emancipado, menor de vinte e um anos 
ou inválido.
[...]
§ 5º A dependência econômica das pessoas de que trata o 
inciso I do caput deste artigo é presumida e a das demais 
será comprovada.

Assim, estando enquadrada a hipótese fática ao 
dispositivo de lei que assegura o direito de ser inserida 
a autora como dependente da falecida segurada, o 
benefício previdenciário é devido em decorrência do 
óbito daquela mesma segurada e ex-sevidora, visto que 
suficientemente demonstradas a condição de invalidez 
anterior ao óbito e a dependência econômico-financeira.

Acrescenta-se que a pensão por morte se reveste 
da mesma natureza alimentar do salário; tem por 
finalidade assegurar a dependentes do falecido os meios 
indispensáveis à sua manutenção; e, no caso, é a irmã 
inválida a beneficiária desse direito desde a data do 
óbito, uma vez que não há parcelas prescritas, conforme 
já salientado.

Não há notícias nos autos de outros dependentes 
da ex-segurada, que, repita-se, faleceu em estado de 
solteira; e, assim, o benefício deve ser integralmente 
direcionado à dependente autora.

O Ipsemg poderá fazer a compensação dos valores 
pagos com base na decisão judicial proferida na ação que 
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Trasladação. Simples transcrição. Lei dos Registros 
Públicos. Acréscimo do sobrenome do marido no registro 
brasileiro sem a correspondente alteração no assento 
estrangeiro. Impossibilidade. Recurso não provido.

- Nos termos do art. 32 da Lei 6.015/73 - Lei dos 
Registros Públicos -, os assentos de casamento ocor-
ridos em país estrangeiro, após a autenticidade conferida 
pelo consulado brasileiro, somente produzirão efeitos no 
Brasil depois de trasladados no Cartório do 1º Ofício do 
domicílio do registrado, sendo que a referida trasladação 
consiste em simples reprodução do assentamento original, 
ou seja, a transcrição deve representar a tradução fiel e 
exata do registro original do requerente, vedado o acrés-
cimo, a supressão ou a modificação de qualquer infor-
mação dele constante.

- O objetivo da transcrição é fazer gerar os efeitos legais do 
casamento realizado no exterior com o registro efetuado 
no Brasil, não se mostrando possível a alteração do nome 
do cônjuge apenas no registro realizado neste país, se 
não houve a idêntica providência no assento de origem.

- A retificação do nome da autora, visando ao acréscimo 
do nome do marido, deve ser requerida no país onde o 
casamento foi realizado, para a posterior averbação junto 
ao Cartório de Registro brasileiro.

- A Lei dos Registros Públicos autoriza a retificação do 
assentamento no registro civil, em caso de erro evidente 
que possa ser constatado desde logo, em confronto com 
os dados constantes do próprio registro ou de docu-
mentos autênticos.

- Não versando o caso dos autos sobre a correção de 
erro evidente, nega-se provimento ao recurso que ataca 
a improcedência do pleito reconhecida na instância 
de origem.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.017644-4/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Angélica Hurtado 
Aguilera - Litisconsorte: José Severino da Silva - Relator: 
DES. CORRÊA JUNIOR

Acórdão

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

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Corrêa 
Junior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA JUNIOR - Trata-se de recurso de 
apelação cível interposto por Angélica Hurtado Aguilera 
contra a decisão de f. 54, proferida pelo MM. Juiz de 

Retificação de registro civil - Casamento 
realizado no exterior - Trasladação - Reprodução 

do assentamento original - Tradução fiel e 
exata - Art. 32 da Lei 6.015/1973 - Acréscimo 

do sobrenome do marido sem alteração 
correspondente no assento estrangeiro - 

Impossibilidade

Ementa: Ação de retificação de registro civil. Casamento 
realizado no exterior entre brasileiro e boliviana. Assento. 

teve curso perante a Justiça Federal, em tutela antecipada 
deferida seguindo os mesmos critérios de atualização 
monetária a ser utilizados para a apuração do quanto 
retroativamente devido.

Por fim, quanto aos acessórios da condenação, 
assiste razão ao Ipsemg. Aplica-se ao caso concreto o 
critério de atualização monetária e incidência de juros 
disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação 
dada pela Lei 11.960/2009.

Tal legislação traz forma de remuneração/correção/
atualização do valor monetário da condenação e ainda a 
taxa de juros, nos seguintes termos:

Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, 
independentemente de sua natureza e para fins de atualização 
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, 
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 
à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei 11.960, 
de 2009.)

É esta, pois, a orientação a ser seguida para a 
atualização e aplicação de juros de mora a partir de 
29.06.2009 e até a data do efetivo pagamento.

É isento o Ipsemg do pagamento de custas 
processuais e deve pagar os honorários advocatícios 
conforme o arbitrado em 1º grau, que se afiguram justos 
e adequados ao caso concreto.

Com tais razões, no reexame necessário, modi-
fica-se parcialmente a sentença apenas no tocante à 
fórmula para a apuração dos acessórios da condenação, 
os quais devem seguir a orientação do Superior Tribunal 
de Justiça no que concerne à incidência de imediato 
das alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009 ao 
disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97. Prejudicado o 
recurso voluntário. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRA- 
DE e ARMANDO FREIRE.

Súmula - REJEITARAM PRELIMINARES, NO REEXAME 
NECESSÁRIO REFORMARAM A SENTENÇA E JULGARAM 
PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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em país estrangeiro, após a autenticidade conferida pelo 
consulado brasileiro, somente produzirão efeitos no Brasil 
depois de trasladados no Cartório do 1º Ofício do domi-
cílio do registrado, in verbis:

Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de 
brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, 
nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as 
certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos 
termos do regulamento consular.
§ 1º Os assentos de que trata este artigo serão, porém, 
transladados nos cartórios de 1º Ofício do domicílio do 
registrado ou no 1º Ofício do Distrito Federal, em falta de 
domicílio conhecido, quando tiverem de produzir efeito no 
País, ou, antes, por meio de segunda via que os cônsules 
serão obrigados a remeter por intermédio do Ministério das 
Relações Exteriores.

Dessarte, referida trasladação consiste em simples 
reprodução do assentamento original, ou seja, a trans-
crição deve representar a tradução fiel e exata do registro 
original do requerente.

Note-se que a Lei dos Registros Públicos autoriza a 
retificação do assentamento no Registro Civil, mas apenas 
naqueles casos em que, em se verificando erros, estes 
não apresentem qualquer controvérsia, ou seja, quando 
se tratar de erro evidente que possa ser constatado 
desde logo em confronto com os dados constantes do 
próprio registro ou de documentos autênticos. Somente 
nestes casos as incorreções poderão ser corrigidas pelo 
oficial de registro no próprio cartório onde se encontrar 
o assentamento.

É o que se depreende dos arts. 109 e 110 da Lei 
6.015/73:

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou reti-
fique assentamento no Registro Civil requererá, em petição 
fundamentada e instruída com documentos ou com indi-
cação 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.
Art. 110. Os erros que não exijam qualquer indagação para 
a constatação imediata de necessidade de sua correção 
poderão ser corrigidos de ofício pelo oficial de registro no 
próprio cartório onde se encontrar o assentamento, mediante 
petição assinada pelo interessado, representante legal ou 
procurador, independentemente de pagamento de selos e 
taxas, após manifestação conclusiva do Ministério Público.

Contudo, esta não é a questão que se depre-
ende dos autos. Conforme se verifica do feito, pretende 
a autora a alteração de seu nome no registro de casa-
mento no Cartório de Registro Civil de Campo Grande/
MS, para que se acrescente ao seu nome o sobrenome de 
seu cônjuge. Todavia, no assento originário, advindo da 
Bolívia, não consta a alteração de seu nome de solteira 
para o de casada.

Portanto, inviável a alteração requerida.
Ressalte-se que a função da transcrição é fazer 

gerar os efeitos legais do casamento realizado no exterior 
no registro efetuado no Brasil, não se mostrando possível 

Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, Fazenda Pública 
e Autarquias Municipais, Falências e Recuperação Judicial 
da Comarca de Juiz de Fora, que, nos autos da “ação de 
retificação de registro civil”, indeferiu o pedido de acrés-
cimo do sobrenome do seu cônjuge no registro de casa-
mento, ao entendimento de não haver nenhuma alegação 
plausível que justifique a alteração do nome.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação 
(f. 55/61), por meio do qual alega, em suma, que: a) não 
se deve sustentar o entendimento de que a inclusão do 
nome do cônjuge só pode ocorrer no momento matrimo-
nial, pois nesse sentido não há previsão legal, sob pena 
de violação a um direito inerente à personalidade do 
ser humano, consubstanciado em princípios constitucio-
nais; b) com base no “princípio da dignidade da pessoa 
humana”, a alteração do sobrenome da apelante em nada 
causaria danos, nem a si própria nem a terceiros, pois o 
que se deseja neste momento é a garantia de ostentar o 
nome de seu cônjuge, não apenas para os efeitos dados 
como objetivos, mas também para aqueles de natu-
reza subjetiva, que dizem respeito aos sentimentos mais 
profundos e íntimos que a apelante deseja expressar neste 
momento, valendo-se do sobrenome de uma pessoa em 
favor de quem nutre profundo apreço; c) se é autorizada 
por lei (art. 13 da Lei 6.015/1973) a averbação de modi-
ficação dos nomes dos cônjuges mesmo sem autorização 
judicial, impõe-se a concessão do pleito da apelante.

Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, para 
que seja julgado procedente o seu pedido de retificação 
de registro civil, determinando-se ao oficial de registro 
competente, nos termos da Resolução nº 155, que altere 
o registro referente ao casamento da apelante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, às 
f. 71/72, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes seus 

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Conforme se infere da exordial, Angélica Hurtado 

Aguilera formulou judicialmente pedido de retificação do 
traslado do seu assento de casamento perante o Cartório 
do 2º Ofício de Registro Civil da 1ª Circunscrição de 
Campo Grande/MS, a fim de que seja acrescido ao seu 
nome de casada o sobrenome de seu marido, para que 
passe a se chamar Angélica Hurtado Aguilera da Silva.

Seu pleito, contudo, foi julgado improcedente, 
ocasião em que entendeu o douto Magistrado primevo 
que, pelo fato de o assento de casamento da requerente 
ser originário da Bolívia, tendo sido trasladado conforme 
previsão legal do art. 32 da Lei de Registros Públicos, não 
seria possível a alteração de dados não existentes no ato 
originário, em privilégio do princípio do locus regit actum.

Após detida análise dos autos, não vislumbrei qual-
quer motivo para que fosse reformada a decisão primeva, 
se não, vejamos.

Segundo o art. 32 da Lei 6.015/73 - Lei dos 
Registros Públicos -, os assentos de casamento ocorridos 
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Forte nesses argumentos, nego provimento ao 
recurso, mantendo incólume a decisão primeva.

Custas, pela apelante, com a exigibilidade suspensa 
na forma do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

DES. EDILSON FERNANDES - De acordo com 
o Relator.

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

a modificação da informação constante do assento 
de origem.

Conforme já alinhavado anteriormente, quando da 
expedição de certidão de transcrição, o oficial de registro 
apenas traslada os termos do assentamento original, não 
possuindo autonomia para acrescentar, suprimir ou modi-
ficar qualquer informação dele constante.

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais:

Apelação cível. Ação de retificação de registro civil. 
Casamento realizado no exterior. Sistema registral aliení-
gena. Retificação de nome. Acréscimo. Inviabilidade. Decisão 
mantida. 1 - A retificação do nome da autora, para que possa 
acrescentar o nome do marido, deve ser requerida no país 
onde o casamento foi realizado e onde se encontra residida e 
domiciliada, para que possa proceder à averbação junto ao 
Cartório de Registro Civil. 2 - É inviável o acréscimo de dados 
não existentes no ato originário, porque submetido ao prin-
cípio locus regit actum. 3 - A trasladação se faz nos termos em 
que se lançou o assentamento original. 4 - Preliminar rejei-
tada. Recurso a que se nega provimento (TJMG - Apelação 
Cível n° 1.0024.05.632881-8/001 - Rel. Des. Batista Franco 
- DJ de 16.12.2005).

Registro público. Casamento. Celebração. País estrangeiro. 
Trasladação. Alteração de dados. Supressão e inclusão de 
patronímico. Impossibilidade. - Na hipótese de casamento de 
brasileiro celebrado no exterior, perante autoridade estran-
geira, a trasladação do documento, para fins de se conferir 
eficácia ao matrimônio no Brasil, deve ser feita em estrita 
observância ao conteúdo existente na certidão originária, 
sendo vedada a supressão ou inclusão de patronímicos, se 
não existentes no documento de origem (TJMG - Apelação 
Cível n° 1.0024.07.795467-5/001 - Rel. Des. Antônio 
Sérvulo - DJ de 29.05.2009).

Ressalte-se que a autora, em suas razões recur-
sais, cita o art. 13 da Lei 6.015/1973, afirmando que, 
se é autorizada por lei a averbação de modificação dos 
nomes dos cônjuges mesmo sem autorização judicial, 
impõe-se o deferimento de seu pleito.

Contudo, o supracitado dispositivo estabelece que 
a omissão dos nomes adotados pelos cônjuges após o 
matrimônio no assento de casamento ocorrido em país 
estrangeiro não obstará o traslado, que deverá ser feito 
com os nomes de solteiro dos cônjuges, sendo facul-
tada a averbação posterior, sem a necessidade de auto-
rização judicial, desde que se apresente documento que 
comprove que os nomes foram alterados após o matri-
mônio, em conformidade com a legislação do país em 
que os nubentes tinham domicílio.

Ora, no caso, pretende a autora a modificação de 
seu nome no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil da 1ª 
Circunscrição de Campo Grande sem que referida alte-
ração tenha sido realizada no país em que originaria-
mente se deu o registro do casamento, o que não é facul-
tado pela lei.

Com efeito, para que seu pedido fosse julgado 
procedente, seria necessário que tivesse comprovado que 
seu nome foi modificado no assento de casamento ocor-
rido na Bolívia. Na falta de referida prova, mantém-se 
o seu nome de solteira, constante do traslado realizado.

Jurisdição voluntária - Imóvel - Doação - 
Cláusulas de inalienalibilidade, incomunicabilidade 

e impenhorabilidade - Morte dos doadores - 
Irretratabilidade dos gravames até o falecimento 

dos donatários - Flexibilização dessa regra -
 Admissibilidade somente em situação 

excepcional de necessidade financeira do 
donatário - Ausência da motivação excepcional -

 Inexistência da disposição de sub-rogar 
outros bens nos ônus do imóvel clausulado - 

Cancelamento - Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Procedimento de jurisdição 
voluntária. Imóvel. Doação. Cláusulas de inalienabili-
dade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Morte 
dos doadores. Revogação. Ausência de situação excep-
cional. 

- Com a morte dos doadores, as cláusulas de inalienabili-
dade, 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 mate-
rialmente 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.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0134.10.017033-8/001 - Co-
marca de Caratinga - Apelante: Hilda Maria da Silva - 
Relator: DES. ESTEVÃO LUCCHESI

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª 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, 7 de março de 2013. - Estevão 
Lucchesi - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - Cuida-se de recurso 
de apelação, interposto por Hilda Maria da Silva, 
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Caratinga, que julgou improcedente o 
pedido de expedição de alvará para levantamento das 
cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e inco-
municabilidade de bem doado à autora/apelante.

Em suas razões recursais (f. 39-43), sustenta a 
recorrente que, com o falecimento dos doadores, não 
faz mais sentido a manutenção dos gravames, pois se 
estaria ferindo o princípio da função social da proprie-
dade. Pretende, assim, a reforma da sentença, para o 
acolhimento do pedido inicial e expedição do compe-
tente alvará.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, com fulcro no art. 1.105 do CPC, o ilustre repre-
sentante do Parquet opinou pela desnecessidade de sua 
intervenção no feito (f. 56/TJ).

Recurso regularmente preparado.
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos de admissibili-

dade, portanto, dele conheço.
Não obstante o esforço da apelante, tenho que a 

sentença de primeiro grau merece ser mantida, pois o 
culto Juiz sentenciante analisou com percuciência a 
questão controvertida.

Pois bem.
Pretende a autora/recorrente, através do presente 

procedimento de jurisdição voluntária, sejam canceladas 
as cláusulas de impenhorabilidade, inalienabilidade e 
incomunicabilidade constantes da matrícula do imóvel 
constituído de casa de morada situada na Rua Alberto 
Vieira Campos, Caratinga/MG, descrito na certidão de 
f. 09, havido de doação dos Srs. José Lucca Cimini e 
Marieta Martins de Souza Cimini, já falecidos.

Sustenta a apelante que, com a morte dos doadores, 
não mais se justifica a manutenção dos gravames, 
sob pena de se afrontar o princípio da função social 
da propriedade.

Com efeito, vigora em nosso ordenamento jurídico 
o princípio de que a cláusula de inalienabilidade não 
pode ser invalidada ou dispensada por atos judiciais de 
qualquer espécie, sob pena de nulidade.

Aliás, o Código Civil de 1916 era expresso ao 
dispor que:

Art. 1.676. A cláusula de inalienabilidade temporária, ou 
vitalícia, imposta aos bens pelos testadores ou doadores, não 
poderá, em caso algum, salvo os de expropriação por neces-
sidade ou utilidade pública, e de execução por dívidas prove-

nientes de impostos relativos aos respectivos imóveis, ser inva-
lidada ou dispensada por atos judiciais de qualquer espécie, 
sob pena de nulidade.

O novo Código Civil, por sua vez, é bom que se 
diga, não mudou esse preceito, pois o seu art. 1.911, 
ao permitir a alienação “por conveniência econômica do 
donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial”, 
mantém a exigência de sub-rogação, já que o produto 
da venda deverá se converter “em outros bens, sobre os 
quais incidirão as restrições apostas aos primeiros”.

Tem-se que, com a morte dos doadores, tornam-se 
irretratáveis as cláusulas de inalienabilidade, incomunica-
bilidade e impenhorabilidade do bem objeto da doação, 
as quais devem perdurar até a morte do donatário, 
quando então passará o bem, livre e desembaraçado, 
para os seus herdeiros.

Doutrina e jurisprudência pátrias vêm flexibilizando 
essa condição, de fato, mas somente nos casos em que a 
manutenção dos gravames se torne um obstáculo para se 
atingir a função social da propriedade e esteja o pedido 
de cancelamento fundamentado em excepcional neces-
sidade financeira do donatário, de vez que a intenção 
primeira dos doadores foi a de guarnecer materialmente 
a pessoa do donatário.

No caso dos autos, entretanto, a parte autora não 
embasou seu pedido em absolutamente nenhuma situa ção 
extraordinária de necessidade econômica, pretendendo, 
por mero deleite, o cancelamento dos gravames, pelo 
simples fato do falecimento dos doadores. Impossível se 
mostra, portanto, à míngua de motivação, o acolhimento 
da pretensão inicial. Nesse sentido:

Apelação cível. Procedimento de jurisdição voluntária. 
Cancelamento de cláusulas de inalienabilidade e impenhora-
bilidade. Ausência de justa causa. Únicos bens dos doadores. 
Art. 1.175 do CC/1916 e art. 548 do CC/2002. Falecimento 
de um dos doadores. Irrevogabilidade por ato do supérstite. I 
- Embora admitida na jurisprudência pátria, em tese, a possi-
bilidade de cancelamento de cláusulas de inalienabilidade, 
impenhorabilidade e incomunicabilidade impostas em caráter 
irrevogável e irretratável, há que ser demonstrada a justa 
causa do pedido, o que não se verifica no presente caso. II - 
A doação de todos os bens, sem reserva de parte ou de renda 
suficiente à subsistência do doador, é inadmissível, razão pela 
qual a pretensão do cancelamento de gravames represen-
taria burla à determinação legal. III - Ainda se verificada a 
justa causa e a ausência do impeditivo legal, a revogação 
das cláusulas restritivas somente é possível se realizada por 
ambos os doadores. Dessa forma, falecido um dos autores 
do ato de liberalidade, não é possível a revogação somente 
pelo supérstite. (TJMG - Apelação Cível 1.0431.10.003099-
5/001, Rel. Des. Leite Praça, 5ª Câmara Cível, julgamento 
em 10.11.2011, publicação da súmula em 26.01.2012.)

Doação de imóvel. Cláusulas restritivas de propriedade. 
Morte do doador. Extinção do usufruto vitalício. Subsistência 
das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e inco-
municabilidade. Pedido de cancelamento dos gravames. 
Improcedência. - Segundo as regras instituídas originalmente 
pelo art. 1.676 do CC/1916, e mantidas em sua essência 
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judicial expedida por Cartório de Títulos e Documentos 
localizado em comarca diversa da do domicílio do 
devedor fiduciário.

- No entanto, se não há no contrato o endereço do 
devedor, não é possível verificar se a notificação extraju-
dicial foi enviada para o endereço correto, restando afas-
tada a comprovação da mora.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.11.029449-0/001 - 
Comarca de Governador Valadares - Apelante: Banco 
Itaucard S.A. - Apelado: Ayr Vieira Santa Bárbara - 
Relator: DES. MOACYR LOBATO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de março de 2013. - Moacyr 
Lobato - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOACYR LOBATO - Trata-se de apelação 
interposta por Banco Itaucard S.A. contra a sentença 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da 
Comarca de Governador Valadares, que, nos autos da 
ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Ayr 
Vieira Santa Bárbara, indeferiu a inicial e julgou extinto o 
processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 
267, IV, e 284, parágrafo único, ambos do CPC, sob o 
entendimento de que, mesmo intimado, o autor não teria 
comprovado a mora do réu, uma vez que a notificação 
foi efetivada por cartório distinto da comarca do devedor.

Em suas razões (f. 42/48), o autor/apelante 
sustentou que a mora do réu restou comprovada, pois 
o Decreto-lei nº 911/69 não impõe que o cartório que 
realiza a notificação seja estabelecido na mesma cidade 
do devedor fiduciário. Por fim, requereu o provimento do 
recurso, para cassar a sentença, determinando o normal 
prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar de 
busca e apreensão.

Sem contrarrazões, por não ter sido formada a 
relação processual.

Recurso próprio e tempestivo, estando regular-
mente preparado.

Passo a decidir.
Como se sabe, na alienação fiduciária, o simples 

vencimento da dívida caracteriza a mora do devedor 
(mora ex re); no entanto, sua comprovação constitui 
condição da ação de busca e apreensão (inteligência da 
Súmula nº 72 do STJ).

Para a comprovação da mora, basta que a noti-
ficação extrajudicial seja entregue no endereço forne-

Busca e apreensão - Contrato sem endereço - 
Mora não comprovada - Extinção do processo 

sem resolução do mérito

Ementa: Ação de busca e apreensão. Contrato sem ende-
reço. Mora não comprovada. Extinção do processo sem 
resolução do mérito.

- Nas ações de busca e apreensão, por via de regra, 
para comprovação da mora, é valida a notificação extra-

pelo novel Código Civil (art. 1.911), as cláusulas restritivas 
de propriedade não se extinguem com a morte do doador, 
com exceção do usufruto vitalício, cuja vigência está adstrita 
ao período de vida do beneficiário doador. (TJMG - Apelação 
Cível 1.0518.06.107249-3/001, Rel.ª Des.ª Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade, 1ª Câmara Cível, julgamento em 
19.02.2008, publicação da súmula em 18.03.2008.)

Direito das sucessões. Revogação de cláusulas de inaliena-
bilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade impostas 
por testamento. Função social da propriedade. Dignidade da 
pessoa humana. Situação excepcional de necessidade finan-
ceira. Flexibilização da vedação contida no art. 1.676 do 
CC/16. Possibilidade. - 1. 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 adequada-
mente o beneficiário das cláusulas de inalienabilidade, impe-
nhorabilidade e incomunicabilidade. 2. A vedação contida 
no art. 1.676 do CC/16 poderá ser amenizada sempre que 
for verificada a presença de situação excepcional de necessi-
dade financeira, apta a recomendar a liberação das restrições 
instituídas pelo testador. 3. Recurso especial a que se nega 
provimento. (STJ - REsp 1158679/MG, Rel.ª Min.ª Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07.04.2011, DJe de 
15.04.2011.)

Ausente, pois, justa causa para o cancelamento 
dos gravames impostos ao imóvel fruto de doação à 
autora, bem como não demonstrada a disposição de 
sub-rogar outros bens nas condições do primeiro, deve 
ser prestigiada a expressão de vontade dos doares fale-
cidos, rechaçando-se o pedido de cancelamento das 
cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade 
e impenhorabilidade.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Custas, pela apelante.
É como voto.

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - De acordo com 
o Relator.

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - De 
acordo com o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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Contrato de mútuo - Agiotagem - Comprovação - 
Negócio jurídico - Nulidade parcial - Julgamento 
antecipado - Cerceamento de defesa - Dilação 

probatória - Necessidade

Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Contrato de 
mútuo. Agiotagem comprovada. Invalidade parcial. 
Possibilidade de preservação do negócio. Julgamento 
antecipado. Necessidade de instrução probatória. 
Sentença cassada.

- A comprovação da prática de agiotagem não torna 
totalmente nulo o negócio jurídico realizado, desde que 
possível sua conservação parcial, devendo ser excluídos 
os juros cobrados acima do limite legal. 

- Caso o processo tenha sido julgado antecipadamente, 
mesmo havendo provas necessárias ao esclarecimento do 
caso, deve ser acolhida preliminar de nulidade parcial do 
processo por cerceamento de defesa. 

Preliminar acolhida. Sentença cassada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.11.029576-6/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: José Corrêa Neves 
Filho - Apelado: Marcelo Augusto da Cunha - Relator: 
DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA, CASSANDO 
A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 12 de março de 2013. - Gutemberg 
da Mota e Silva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA - José Corrêa 
Neves Filho interpôs apelação pleiteando a reforma da 
sentença do MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 
Uberaba, que julgou procedentes os embargos opostos 
por Marcelo Augusto da Cunha à ação monitória que 
move contra o apelado, declarando a nulidade do título 
em que se baseou a ação, diante da verificação de ocor-
rência de agiotagem.

Arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois 
lhe foi negada a chance de produzir prova testemunhal 
requerida, capaz de demonstrar os termos do contrato 
que deu origem à nota promissória desconstituída pela 
sentença, afastar as alegações do apelado e comprovar 
a ausência de agiotagem.

Afirmou que o mútuo existente entre as partes foi 
confessado pelo apelado, havendo divergência quanto 
ao valor. Alegou que realizou tal contrato a pedido do 

cido pelo devedor fiduciário, mesmo que não rece-
bida pessoalmente.

Quanto à controvérsia objeto deste recurso, o 
colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o enten-
dimento, por meio do julgamento do Recurso Especial 
Repetitivo nº 1.184.570/MG (DJe de 15.05.2012), 
de que é valida a notificação efetivada por cartório de 
circunscrição diversa daquela em que reside o devedor, 
desde que enviada para o endereço deste.

Ocorre que, na espécie, a mora não restou compro-
vada pelo fato de que não se pode aferir se as notifica-
ções extrajudiciais de f. 15/17 e 29/31 foram realmente 
encaminhadas para o endereço do devedor, uma vez que, 
no contrato de f. 08/12, não consta tal dado.

Vale ressaltar que as aludidas notificações foram 
encaminhadas para o mesmo endereço mencionado pelo 
autor/apelante, na petição inicial, como sendo o do réu/
apelado.

No entanto, tais notificações não servem para 
comprovar a mora do devedor fiduciário, pois, como já 
mencionado, não há como verificar se realmente foram 
encaminhadas para o endereço do réu/apelado.

Sobre o tema, vejamos o entendimento 
jurisprudencial:

Apelação cível. Busca e apreensão. Notificação extraju-
dicial. Endereço do contrato. Ausência. Invalidade para 
fins de constituição em mora. - Na ação de busca e apre-
ensão, é válida a notificação extrajudicial enviada ao ende-
reço do devedor constante no contrato, ainda que não rece-
bida pessoalmente por ele. Hipótese em que, inexistente no 
contrato o endereço do contratante, inviável a concessão 
imediata da liminar pretendida, por não se ter elementos sufi-
cientes para constatar ter sido entregue no endereço do desti-
natário (TJMG - 15ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento 
nº 1.0245.11.002419-8/001 - Rel. Des. Tiago Pinto - Dje de 
30.03.2012).

Ora, a comprovação da mora, exigência do 
Decreto-lei nº 911/69, tem a finalidade de possibilitar 
que o devedor fiduciário pague seu débito para que não 
seja surpreendido com a apreensão do bem.

Logo, nas hipóteses em que a mora não for 
comprovada, o processo deve ser extinto, em razão do 
não cumprimento das disposições do § 2º do art. 2º do 
Decreto-lei nº 911/69.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, para 
manter a sentença pelos fundamentos aqui expostos.

Custas recursais, pelo apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES AMORIM SIQUEIRA e PEDRO BERNARDES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Como o apelante afirma que cobrou juros de 2,3% 
em um único mês, e o apelado afirma que foram cobrados 
juros de 12,25% ao mês, de maneira capitalizada e por 
diversos meses, é indiscutível que houve prática de agio-
tagem no contrato de mútuo que deu origem à nota 
promissória de f. 10.

Entretanto, a sentença proferida não pode preva-
lecer. A única prova de que ocorreu agiotagem no 
presente processo limita esta à cobrança de 2,3% em 
um único mês, que, considerando as bases da sentença, 
significa uma diferença de R$ 59,00 em relação ao que 
seria devido se fossem cobrados os juros legais.

Ainda que a ilicitude seja evidente, anular totalmente 
o negócio jurídico em razão de uma invalidade parcial e 
mínima, se comparada com o restante do contrato, e, 
unicamente em razão disso, pôr fim ao presente processo, 
mesmo sendo incontroversa a existência da dívida inicial, 
atenta não somente contra o princípio da conservação 
dos negócios jurídicos, mas também contra os princípios 
da instrumentalidade do processo, economia processual, 
razoabilidade e proporcionalidade. 

Sobre a preservação do negócio jurídico, além do 
mencionado art. 591 do CC, que possibilita a simples 
redução dos juros no caso, tem-se também, dentre outros, 
o art. 184 do CC, que dispõe:

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade 
parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte 
válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação prin-
cipal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não 
induz a da obrigação principal.

Com base na intenção, declarada pelo apelante 
acerca do mútuo realizado, de ajudar o apelado em 
um momento de necessidade, bem como na duração 
do empréstimo e na pequena diferença de valor entre o 
cobrado e o legalmente possível (considerando-se sempre 
os dados que foram utilizados pela sentença), é possível 
afirmar que a invalidade parcial do negócio jurídico, com 
a redução dos juros para os parâmetros legais, respeitaria 
a intenção das partes.

Ademais, se não fosse este o caso, a anulação 
total traz como consequência o retorno das partes ao 
estado em que se achavam antes do negócio celebrado, 
nos termos do art. 182, do CC, o que acaba gerando 
discussão semelhante à que se verifica no presente 
processo, já que cada parte defende que a outra lhe deve 
determinado valor.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça:

Direito civil. Teoria dos atos jurídicos. Invalidades. Título 
executivo extrajudicial. Notas promissórias. Agiotagem. 
Princípio da conservação dos atos e dos negócios jurí-
dicos redução dos juros aos parâmetros legais com conser-
vação do negócio jurídico. 1. A ordem jurídica é harmônica 
com os interesses individuais e do desenvolvimento econô-
mico-social. Ela não fulmina completamente os atos que 
lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos 

apelado, em razão de relação de amizade entre seu filho 
e Marcelo, tendo emprestado R$ 4.500,00 para paga-
mento, em 30 dias, de R$ 4.604,00, cobrando o acrés-
cimo equivalente a 2,3%, que se aproxima da apli-
cação monetária que resgatou para atender ao pedido 
do apelado.

Alegou que não é agiota, tendo realizado o emprés-
timo para suprir necessidade de curto prazo do apelado, 
sendo-lhe devidos os juros contratados por ter sido 
privado de seu capital em benefício deste, sobretudo 
considerando-se que a taxa foi estipulada em patamar 
bem inferior à praticada no sistema bancário ou mesmo 
por agiotas.

Sustentou que o réu não foi capaz de demonstrar a 
cobrança de encargos financeiros excessivos ou de que 
tenha realizado pagamentos, ônus seu, nos termos do 
art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Requereu a reforma da sentença, diante da ausência 
de ilicitude do negócio jurídico, ou a redução dos valores 
cobrados, com a substituição dos juros convencionados 
pelos legalmente estabelecidos.

Contrarrazões do apelado às f. 89 a 99.
É o relatório. Decido.
José Corrêa Neves Filho ajuizou ação monitória 

pleiteando a cobrança de valores referentes a contrato de 
empréstimo celebrado com Marcelo Augusto da Cunha, 
juntando, como prova escrita da dívida, a nota promis-
sória de f. 10, preenchida com o valor de R$ 4.604,00.

Este último embargou, sustentando que o apelante 
é agiota, realizando empréstimo com juros médios de 10 
a 12% e que a nota promissória juntada foi preenchida 
apenas em parte por ele, sendo o restante preenchido de 
maneira abusiva pelo apelante. Ademais, afirmou que, 
desde o vencimento, vinha realizando pagamento parce-
lado da dívida ao filho do apelante, porém jamais lhe foi 
passado qualquer recibo. Requereu que sejam decotados 
da dívida os juros abusivos e sua capitalização, devendo 
haver restituição do indébito.

O MM. Juiz, diante de manifestação do apelante 
de que houve cobrança de juros de 2,3% no caso, julgou 
o feito no estado em que se encontrava, acolhendo os 
embargos para desconstituir o mencionado título, em 
razão da verificação de prática de agiotagem.

A cobrança de juros remuneratórios em contratos 
de mútuo não só é permitida, como também presumida, 
quando este se destinar a fins econômicos, nos termos do 
art. 591 do CC, que dispõe da seguinte maneira:

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, 
presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, 
não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permi-
tida a capitalização anual.

Por sua vez, o mencionado art. 406 do mesmo 
diploma, c.c. art. 161, § 1º, da Lei nº 5.172, de 
25.10.1966 (Código Tributário Nacional), estabelecem, 
como teto máximo dos juros remuneratórios que podem 
ser cobrados em tais contratos de mútuo, a taxa de 1% 
ao mês.
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Processo civil. Ação monitória. Extinção sem julgamento do 
mérito. Prova escrita. Iliquidez. Necessidade de produção 
de provas. Ampla defesa e contraditório. Cabimento. - 1. 
Admite-se como prova escrita hábil a instruir a ação moni-
tória qualquer documento que denote indícios da existência 
do débito e seja despido de eficácia executiva, bastando 
que permita ao juiz concluir pela plausibilidade ou verossi-
milhança do direito alegado. 2. No que respeita à suposta 
iliquidez do crédito pretendido, e à necessidade de ampla 
discussão e produção de provas acerca da expressão quan-
titativa do crédito, a lei assegura ao devedor a via dos 
embargos, previstos no art. 1.102-c do CPC, por meio dos 
quais pode-se discutir os valores, a forma de cálculo e a 
própria legitimidade da dívida. 3. Uma vez opostos embargos 
ao mandado monitório, instaura-se a via ampla do contra-
ditório, com a instrução do feito, através do procedimento 
ordinário, nos termos do § 2º do art. 1.102-c do CPC. 4. 
Precedentes: REsp 434779/MG, REsp 687173/PB, REsp 
400213/RS, REsp 220.887/MG. 5. Recurso conhecido e 
provido, a fim de que, afastada a extinção da ação moni-
tória, o Tribunal de origem julgue a apelação como entender 
de direito. (REsp nº 324.135/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 
em 27.9.2005, fonte: site do STJ.)

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide 
somente é possível nos casos previstos no art. 330 do 
CPC, mas, no presente caso, faz-se necessária a produção 
das provas requeridas pelo apelante às f. 55 e 56, permi-
tindo um esclarecimento sobre o saldo do negócio jurí-
dico realizado entre as partes, inclusive sobre quem seria 
o favorecido por ele.

Ensina Cândido Rangel Dinamarco:

A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento 
do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir 
provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa 
única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura 
deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as 
partes de provar quando as provas não forem necessárias ao 
julgamento. (In Instituições de direito processual civil. 4. ed. 
Malheiros Editores: São Paulo, 2004, v. III, p. 555.)

Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com 
a consequente apuração, através de dilação probatória, 
do saldo devedor relativo ao negócio jurídico realizado 
entre as partes. 

Diante disso, acolho a preliminar de nulidade 
do processo, por cerceamento de defesa, cassando a 
sentença e determinando a realização de prova testemu-
nhal requerida pelo apelante, ficando prejudicadas as 
demais questões do recurso.

Custas, ao final, pela parte vencida.

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - De acordo com o Relator.

DES.ª MARIANGELA MEYER - De acordo com 
o Relator.

Súmula - PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA
CASSADA.

. . .

negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da 
conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as 
normas cogentes destinam-se a ordenar e coordenar a prática 
dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negó-
cios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que 
evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela 
sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade. 2. 
O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras 
legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurí-
dicos, como ainda estabelece cláusula geral celebrando essa 
mesma orientação (art. 184), que, por sinal, já existia desde o 
Código anterior (art. 153). 3. No contrato particular de mútuo 
feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor 
apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conser-
vando, contudo, parcialmente o negócio jurídico (arts. 591 
do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33). 4. Recurso especial 
improvido. (REsp nº 1.106.625/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 
em 16.8.2011; fonte: site do STJ.)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais também já 
dispôs sobre o tema:

Importa registrar que, quando se comprova que os títulos 
executados advieram de práticas usurárias, em sendo possível 
extrair dos autos o valor do empréstimo original e, se este 
ainda não tiver sido quitado, deve-se decotar apenas o 
excesso dos juros ilegais cobrados, e não extinguir o processo 
de execução. 
Isso porque o que é vedado pelo ordenamento jurídico é a 
prática da usura. O empréstimo, em si, não encontra qual-
quer impedimento legal. (Apelação nº 1.0271.03.021909-
8/003, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 26.9.2012; fonte: site do 
TJMG.)

No caso, verifica-se ainda que o apelado não 
requereu o simples encerramento do processo, já que o 
próprio confirmou, nos embargos de f. 28 a 37, a exis-
tência da dívida cobrada pelo apelante, divergindo 
quanto ao real valor desta e também afirmando que 
realizou pagamentos superiores ao que era legalmente 
devido, tendo expressamente realizado pedido para que

seja ao final julgada improcedente a ação monitória com o 
decote da dívida de juros em percentual superior ao permi-
tido pela lei da usura, dos juros capitalizados, com a conse-
quente repetição do indébito com base na regra estabelecida 
nos arts. 11 do Decreto 22.626/33 e 153 do CC.

Dessa maneira, se mantida a sentença proferida, a 
parte que se sentiu prejudicada pela decisão (que poderia 
ser qualquer das duas, já que cada uma alega que o saldo 
é positivo em seu favor) precisaria ajuizar nova ação, 
visando a impedir o locupletamento ilícito da outra, o que 
é desnecessário no caso, já que o documento de f. 10 é 
prova indiciária da existência do débito em discussão e 
foram interpostos embargos, tornando possíveis maiores 
discussões sobre a dívida, produção de provas e mesmo a 
reconvenção, tendo em vista que o procedimento adotado 
passa a ser o ordinário, nos termos do art. 1.102c, § 2º, 
do CPC.

Sobre essa questão, já decidiu o STJ:
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de prova pré-constituída acerca do próprio ato atribuído 
à indigitada autoridade coatora.

Após a juntada de novos documentos e em 
reconsideração, concedi a liminar, nos termos da decisão 
proferida às f. 114/117.

A autoridade coatora apresentou suas informações 
às f. 132/148, onde alega que a impetrante não 
conseguiu demonstrar a ocorrência de qualquer ato 
praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Minas 
Gerais contra direito líquido e certo seu, passível de ser 
afastado no âmbito da presente segurança. Questiona, 
ademais, a legitimidade passiva ad causam e a ausência 
de atos praticados pela autoridade eleita como coatora, 
por não existir nos autos qualquer documento que 
leve à conclusão de que o impetrado tenha analisado, 
manifestado, deferido ou indeferido qualquer pleito seu 
ou tenha praticado qualquer ato em seu desfavor ilegal 
ou não. Afirma, ademais, que não é a autoridade que 
a legislação estadual aponta como competente para 
decidir em processos de concessão de inscrição estadual, 
alteração cadastral, ou dos recursos eventualmente 
interpostos, mas o Delegado da Delegacia Fiscal de 
Trânsito de Belo Horizonte, o que tornaria nula a liminar 
concedida por incompetência do juízo. No mérito, pede 
seja a ordem denegada.

No parecer de f. 150/159, opina a douta 
Procuradoria de Justiça pela denegação da segurança.

É o relatório.
Passo ao voto.
Preliminarmente, debalde todas as considerações 

acerca da competência para se decidir em processos 
de concessão de inscrição estadual, alteração cadastral 
ou dos recursos eventualmente interpostos, a certidão 
de existência de débito tributário, que inclusive levou à 
impossibilidade de a impetrante efetivar o registro das 
alterações contratuais na Jucemg, por não apresentação 
do Documento Básico de Entrada - DBE, é emitida pela 
própria Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 
não fosse por estar a declaração de f. 83 firmada pelo 
coordenador de fiscalização da Secretaria de Estado de 
Fazenda, Marcelo Lyra de Almeida, estando devidamente 
comprovado o vínculo entre a ação atribuída à indigitada 
autoridade coatora por encampação dos atos praticados 
pelo servidor subalterno e o fato do óbice criado para 
emissão do DBE.

Logo, rejeito as preliminares levantadas nas 
informações e encampadas pela douta Procuradoria de 
Justiça, seja de ausência de direito líquido e certo, seja de 
ilegitimidade passiva, ou mesmo de incompetência deste 
órgão julgador para conhecimento do feito.

No mérito, conforme já havia assentado nas 
duas primeiras oportunidades em que tive acesso 
aos autos, o tema de fundo, tal como proposto, já se 
encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça, 
que vem afastando a exigência de regularidade fiscal 
do administrador ou dos sócios como condição para o 
pleno exercício da inscrição perante a Junta Comercial do 
Estado, senão vejamos:

Mandado de segurança - Registro de alteração 
contratual na junta comercial - Óbice - Pendências 

fiscais do administrador - Livre iniciativa - 
Limitação ao exercício de atividade econômica

Ementa: Mandado de segurança. Óbice ao registro 
da ampliação do objeto, da prorrogação para a 
integralização do capital e da modificação da sede social 
da empresa impetrante, em função de pendências ficais 
do administrador constante da alteração contratual que 
se pretende registrar. Limitação à livre iniciativa. Exercício 
da atividade econômica. 

- Estando demonstrada a prova pré-constituída acerca do 
ato atribuído à indigitada autoridade coatora, que não 
permitiu a tramitação e a regular emissão do DBE em 
função das condições de débito em nome do administrador 
da sociedade, a ratificação da liminar concedida é 
medida que se impõe, porque patente a ilegalidade 
da própria exigência, mormente porque o óbice tem o 
condão de atrasar o procedimento de inscrição, criando 
dificuldades inexigíveis ao processo de reconhecimento 
da inscrição estadual, o que colocaria em risco o regular 
funcionamento da empresa, com negativos reflexos na 
sua necessidade de implantação e instalação no novo 
endereço declinado no contrato social. 

Segurança concedida.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.12.040687-
1/000 - Comarca de Belo Horizonte - Impetrante: Astec do 
Brasil Participações Ltda. - Autoridade coatora: Secretário 
de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Relator: DES. 
JUDIMAR BIBER

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em CONCEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2013. - Judimar 
Biber - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JUDIMAR BIBER - Trata-se de mandado de 
segurança, com pedido de liminar, em que se pretende 
o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela 
autoridade coatora, assegurando-se o direito líquido e 
certo da impetrante de não ter obstaculizada a emissão 
do Documento Básico de Entrada - DBE, em virtude de 
pendências fiscais que não podem ser a ela imputadas, 
possibilitando-lhe o livre exercício de sua atividade 
mediante o registro das alterações contratuais.

O pedido liminar foi inicialmente indeferido, 
conforme se vê às f. 74/76, tendo em conta a inexistência 
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coatora que afaste definitivamente o óbice constante 
da certidão de f. 83-TJ do Processo de Protocolo 
201.200.461.036-5 (pedido de inscrição estadual em 
nome da Astec do Brasil Fabricações de Equipamentos 
Ltda.), não sendo legítimo impor a condição ali constante 
para a emissão do DBE - Documento Básico de Entrada, 
nos termos do art. 7º, III, da Lei Federal 12.016/09.

Condeno a Administração a ressarcir ao impetrante 
as custas e despesas processuais adiantadas, nos termos 
do art. 25 da Lei Federal 12.016/09.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JAIR VARÃO, KILDARE CARVALHO, 
ALBERGARIA COSTA e ELIAS CAMILO SOBRINHO. 

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

. . .

Administrativo e fiscal. Recurso especial representativo de 
controvérsia. Art. 543-C do CPC. Mandado de segurança. 
CNPJ. Alteração do cadastro. Lei nº 5.614/70. Imposição 
de exigências da Receita Federal do Brasil. Regularização 
das pendências fiscais do novo sócio. Condições da IN 
SRF 200/02. Limites à livre iniciativa (exercício da atividade 
econômica). - 1. A inscrição e a modificação dos dados no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ devem ser 
garantidas a todas as empresas legalmente constituídas, 
mediante o arquivamento de seus estatutos e suas alterações 
na Junta Comercial Estadual, sem a imposição de restrições 
infralegais, que obstaculizem o exercício da livre iniciativa e 
desenvolvimento pleno de suas atividades econômicas. 2. 
A Lei nº 5.614/70, que versa sobre o cadastro federal de 
contribuintes, outorgou ao Ministro da Fazenda o dever de 
regular o instrumento de registro, para dotar o sistema de 
normas procedimentais para viabilizar a inscrição e atualização 
dos dados, sem permitir que imposições limitadoras da livre 
iniciativa restassem veiculadas sob o jugo da mencionada lei. 
3. As Turmas da Primeira Seção desta Corte já assentaram 
que é ilegítima a criação de empecilhos, mediante norma 
infralegal, para a inscrição e alteração dos dados cadastrais 
no CNPJ. Precedentes: REsp 760.320/RS, DJU 01.02.07; 
REsp 662.972/RS, DJU 05.10.06; REsp 411.949/PR, DJU 
14.08.06; REsp 529.311/RS, DJU 13.10.03; e RMS 8.880/
CE, DJU 08.02.00. 4. Conforme cediço, ‘o sócio de empresa 
que está inadimplente não pode servir de empecilho para a 
inscrição de nova empresa pelo só motivo de nela figurar o 
remisso como integrante’ (RMS 8.880/CE, 2ª Turma, Rel.ª 
Min.ª Eliana Calmon, DJU 08.02.2000). 5. Recurso especial 
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1103009/RS, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09.12.2009, 
DJe de 1º.02.2010).

No caso dos autos, os documentos apresentados 
não deixam dúvida alguma de que a emissão do DBE 
não fora objeto de processamento regular para permitir à 
empresa Astec do Brasil Participações Ltda., que mudou 
sua denominação social para Astec do Brasil Fabricação 
de Equipamentos Ltda. em função do registro protocolado 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que obtivesse 
o registro da ampliação do seu objeto, da prorrogação 
para a integralização do capital e da modificação da 
sede social para a cidade de Vespasiano, em função de 
pendências ficais do administrador constante da alteração 
contratual que se pretende registrar, para a obtenção da 
inscrição estadual.

Estando demonstrada a prova pré-constituída 
acerca do próprio ato atribuído à indigitada autoridade 
coatora, que não permitiu a tramitação e a regular 
emissão do DBE em função das condições de débito 
em nome do administrador da sociedade, a ratificação 
da liminar concedida é medida que se impõe, porque 
patente a ilegalidade da própria exigência.

A exigência, por outro lado, tem o condão de 
atrasar o procedimento de inscrição, criando dificuldades 
inexigíveis ao processo de reconhecimento da inscrição 
estadual, o que colocaria em risco o regular funcionamento 
da empresa, com negativos reflexos na sua necessidade 
de implantação e instalação no novo endereço declinado 
no contrato social.

Diante do exposto, ratifico a liminar e concedo 
a segurança para determinar à indigitada autoridade 

Apelação - Ação de reparação de danos - 
Sentença prolatada com base no art. 285-A do 

CPC - Ausência dos requisitos de sentença, 
previstos no art. 458 do CPC - Mero despacho 

seguido de cópia da sentença anterior - Nulidade

Ementa: Civil e processual civil. Apelação. Ação de 
reparação de danos. Sentença prolatada com base no 
art. 285-A do CPC. Ausência dos requisitos de sentença, 
previstos no art. 458 do CPC. Mero despacho seguido de 
cópia da sentença anterior. Nulidade. Preliminar acolhida. 
Cassação da sentença.

- É nula a sentença que não contém relatório, fundamen-
tação e/ou dispositivo, em ofensa ao disposto no art. 458 
do CPC.

- Para a aplicação do art. 285-A do CPC, a sentença deve 
obedecer aos mesmos requisitos exigidos pelo art. 458 do 
CPC, não se admitindo mero despacho com a só juntada 
de cópia reprográfica de sentença anterior que julgou 
improcedente ação idêntica.

Recurso conhecido, preliminar acolhida para cassar 
a sentença.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.049329-6/003 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Jorge Alblecth 
Dames - Apelado: Bradesco Vida Previdência S.A. - 
Relatora: DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em ACOLHER A PRELIMINAR PARA CASSAR A SENTENÇA.
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Belo Horizonte, 14 de março de 2013. - Márcia De 
Paoli Balbino - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - Trata-se de 
ação de reparação de danos ajuizada por Jorge Alblecth 
Dames, ao argumento de que se viu obrigado a contratar 
serviço de advocacia para ingressar com ação judicial 
contra a ré, visando ao recebimento de parcela não paga 
de sua complementação de aposentadoria, razão pela 
qual, consoante o princípio da reparação integral, faz jus 
à reparação do valor despendido para pagamento de seu 
procurador, sendo esse o seu pedido.

O MM. Juiz, com base no art. 285-A do CPC, após 
deferir a justiça gratuita, declarou que reproduzia texto 
da sentença anterior em que julgou improcedente pedido 
idêntico (f. 106).

Foi interposto recurso de apelação pelo autor 
(f. 118/137), em que pede a nulidade da sentença, 
alegando que estão ausentes os requisitos do art. 458 
do CPC, não podendo limitar-se a mero despacho, e que 
não se fazem presentes os requisitos para julgamento, nos 
termos do art. 285-A do CPC.

No mérito, alega que, na espécie, o ato ilícito está 
caracterizado pelo descumprimento do contrato de previ-
dência privada pela ré, ora apelada, tendo experimen-
tado perdas e danos com despesas do advogado consti-
tuído, “para postular em juízo o cumprimento do contrato 
de previdência privada”. Segundo sustenta, sua pretensão 
tem amparo nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil 
em vigor. Busca prequestioná-los. Pede o provimento do 
recurso e a nulidade da r. sentença, para que seja julgada 
procedente sua pretensão formulada na inicial, inver-
tendo-se os ônus de sucumbência.

A ré, embora não citada, contrarrazoou (f. 141/150), 
pugnando pela manutenção da sentença.

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

tempestivo e por ser dispensado de preparo, em razão 
da concessão dos benefícios da justiça gratuita (f. 106).

Preliminar de nulidade da sentença - Ausência dos 
requisitos do art. 458 do CPC.

Alega o apelante, em preliminar, a nulidade da 
sentença, porquanto ausentes os requisitos previstos no 
art. 458 do CPC.

Tenho que assiste razão ao apelante.
Da análise da sentença prolatada à f. 106, 

percebe-se a ausência de requisitos essenciais previstos 
para que ela possa ser considerada válida.

A sentença é peça única que deve conter todos os 
elementos exigidos pelo art. 458 do Código de Processo 
Civil, sendo nula quando ausentes os requisitos legais 
previstos no mencionado artigo, que dispõe:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do 
pedido e da resposta do réu, bem como o registro das princi-
pais ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de 
fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as 
partes lhe submeterem.

Nos termos do art. 458, I, do CPC, no relatório 
devem constar os nomes das partes, a suma do pedido 
e da resposta do réu, bem como o registro das principais 
ocorrências havidas no andamento do processo. Quanto 
à fundamentação, dispõe o inciso II do mesmo artigo que 
deve constar na sentença os fundamentos pelos quais o 
juiz analisou as questões de fato e de direito.

No caso, a sentença de f. 106, apesar de identificar 
as partes, não tem relatório e tampouco fundamentação 
e dispositivo.

A meu aviso, o que torna nula a sentença não é a 
insuficiência dos requisitos essenciais, mas sua ausência. 
In casu, a r. sentença prolatada pelo Magistrado singular, 
conforme salientado alhures, não atendeu aos pressu-
postos da lei, uma vez que não apresenta relatório, funda-
mentação nem dispositivo.

Saliente-se que, conquanto o art. 285-A permita 
a decisão de questão unicamente de direito, dispen-
sando-se a citação, isso não autoriza a inobservância dos 
requisitos do art. 458 do mesmo diploma legal.

Dispõe o art. 285-A do CPC:

Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e 
no juízo já houver sido proferida sentença de total improce-
dência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da ante-
riormente prolatada.

Com efeito, da literalidade do art. 285-A do CPC, 
depreende-se serem dois os requisitos que autorizam o 
juiz a prolatar sentença de improcedência, antes mesmo 
da citação do réu, reproduzindo o conteúdo de outras 
sentenças: que a matéria controvertida seja unicamente 
de direito e que, no Juízo, já tenha sido proferida sentença 
de total improcedência, em outros casos idênticos.

Contudo, não agiu o MM. Juiz a quo com o costu-
meiro acerto, pois o art. 285-A do CPC exige a prolação 
de uma sentença, e não de um despacho, como houve 
no caso, devendo os requisitos do art. 458 do CPC 
ser observados.

No caso, o MM. Juiz disse que estava a repro-
duzir sua sentença anterior prolatada em caso idêntico. 
Contudo, o MM. Juiz não reproduziu aquela sentença 
anterior, pois apenas anexou uma fotocópia da anterior 
ao seu despacho que pretendeu ser sentença.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
Andrade Nery:

O juiz deve desapegar-se do formalismo, procurando agir de 
modo a propiciar às partes o atingimento da finalidade do 
processo. Mas deve obedecer às formalidades do processo, 
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garantia do estado de direito (Código de Processo Civil 
comentado. 7. ed. São Paulo: RT, 2003, p. 618).

Nesse sentido, em casos semelhantes:

Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segu-
rança. Ausência de relatório no acórdão recorrido. Nulidade 
configurada (arts. 165 e 458 do CPC, e 93, IX, da CF/88). 
Reconhecimento de ofício. Recurso ordinário prejudicado. - 
1. Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo 
Civil, são requisitos essenciais da sentença o relatório, os 
fundamentos e o dispositivo. Na hipótese examinada, não foi 
lavrado o relatório do acórdão que julgou o mandado de 
segurança impetrado pela ora recorrente, do qual somente 
constou a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. 2. 
O relatório é requisito essencial e indispensável da sentença 
e a sua ausência prejudica a análise da controvérsia, supri-
mindo questões fundamentais para o julgamento do processo. 
Tal consideração impõe o reconhecimento da nulidade do 
julgado impugnado, em manifesta violação dos arts. 165 e 
458 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição 
Federal. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso ordinário prejudi-
cado (STJ - RMS 25082/RJ - Recurso Ordinário em Mandado 
de Segurança 2007/0212353-4 - Rel.ª Min.ª Denise 
Arruda (1126) - Primeira Turma - Julgamento: 21.10.2008 - 
Publicação: DJe de 12.11.2008).

Sobre o tema, as lições de Humberto Theodoro Júnior:

O relatório é intróito da sentença no qual se faz o histórico 
de toda a relação processual. Deve conter ‘os nomes das 
partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como 
o registro das principais ocorrências havidas no andamento 
do processo’ (art. 458, nº I). [...] O relatório, segundo Pontes 
de Miranda, ‘é condição de validade da sentença’. Sua falta 
torna nula a decisão (Curso de direito processual civil. 36. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2001, v. 1, p. 445-446).

No mesmo diapasão, a interpretar o art. 285-A 
do CPC, leciona José Miguel Garcia Medina, na obra 
“Código de Processo Civil comentado” (São Paulo: RT, 
2011, p. 287), que:

V. Motivação da sentença. ‘A fundamentação da sentença que 
rejeita liminarmente o pedido deve fazer ‘alusão aos funda-
mentos contidos na decisão paradigma, demonstrando-se 
que a ratio decidendi ali enunciada é suficiente para resolver 
a nova demanda proposta’ (STJ, RMS 31.585/PR, Rel. Min. 
Castro Meira, 2ª T., j. 06.04.2010). Tal cuidado deve ser 
tomado ‘para efeito de legitimar o julgamento liminar de 
improcedência’ (TRF - 3ª Reg., AMS 200760000029410, j. 
em 10.07.2008, Rel. Des. Garcia Muta). Sobre a ratio deci-
dendi, cf. comentário aos arts. 126, 469-470 e 479.

Também leciona Humberto Theodoro Júnior 
sobre os requisitos da sentença prolatada com base no 
art. 285-A do CPC:

Para evitar que os inúmeros processos sobre casos análogos 
forcem o percurso inútil de todo o iter procedimental, para 
desaguar, longo tempo mais tarde, num resultado já previsto, 
com total segurança, pelo juiz da causa, desde a propositura 
da demanda, o art. 285-A muniu o juiz do poder, de, antes da 
citação do réu, proferir a sentença de improcedência prima 
facie do pedido traduzido na inicial.

Esse julgamento liminar do mérito da causa é medida excep-
cional e se acondiciona aos seguintes requisitos:
a) preexistência no juízo de causas idênticas, com improce-
dência já pronunciada em sentença;
b) a matéria controvertida deve ser unicamente de direito;
c) deve ser possível solucionar a causa superveniente com a 
reprodução do teor da sentença prolatada na causa ante-
rior (Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007, v. 1, p. 406).

Anota Theotônio Negrão, em Código de Processo 
Civil anotado e legislação processual civil em vigor 
(36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 496):

nula é a sentença de mérito que não contém os requisitos do 
art. 458, considerados por lei como essenciais.
[...]
Decreta-se de ofício a nulidade da sentença que não obedece 
ao disposto no art. 458.

Ainda é importante a lição de Cândido Rangel 
Dinamarco (em Instituições de direito processual civil. 
4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, v. 3, p. 654):

Pode-se dizer que sentença é o ato que põe fim ao procedi-
mento em primeiro grau de jurisdição, no processo de conhe-
cimento, com ou sem julgamento do mérito.

A lei exige que a sentença contenha três partes formais bem 
definidas, que são o relatório, a motivação e a decisão, ou 
decisório (art. 458). Essa tríplice exigência, que integralmente 
só se aplica à sentença e não aos atos judiciais em geral, 
tem razão de ser na relevância do papel desempenhado por 
ela no processo, sendo a sentença a resposta que o Poder 
Judiciário dá à demanda do autor e, portanto, o ato com 
que a tutela jurisdicional é concedida a uma das partes e 
negada à outra. A regularidade formal da sentença é intima-
mente ligada à garantia do devido processo legal, que exige 
do juiz a fiel observância da lei para que o processo seja justo 
e équo.

Quanto aos requisitos exigidos para a sentença 
embasada no art. 285-A do CPC, também há decisões 
deste Tribunal:

Apelação cível. Cobrança. Honorários contratuais. 
Julgamento. Improcedência. Art. 285-A do CPC. Sentença. 
Ausência de requisitos. - É nula a sentença proferida sem 
relatório, fundamentação e dispositivo, em infringência ao 
disposto no art. 458 do CPC. Para a aplicação do art. 285-A, 
deve ser proferida sentença, e não um despacho, bem como 
não é autorizado apenas a juntada de cópia reprográfica 
de sentença anterior que julgou improcedente ação idêntica 
(Apelação Cível nº 1.0145.12.026987-6/001 - 14ª Câmara 
Cível - Rel. Des. Estevão Lucchesi).

Apelação cível. Julgamento de improcedência initio litis. 
Legalidade do repasse das contribuições de PIS e Cofins 
ao consumidor final pela concessionária de serviço público 
de energia elétrica. Relação de consumo. Possibilidade. 
Pacificação da matéria no STJ em julgamento nos moldes do 
art. 543-C. - O julgamento de improcedência do pedido, limi-
narmente, foi introduzido na sistemática processual civil pela 
Lei 11.277/06, que acrescentou o art. 285-A ao Código de 
Processo Civil. O dispositivo visa dar efetividade ao manda-
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mento constitucional de ‘razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação’ (art. 5º, 
LXXVIII). Tendo em vista a constrição de várias etapas proces-
suais em prol da celeridade, o instituto possui diversos requi-
sitos legais, pelo que, se ausentes, poderiam resultar em 
violações constitucionais do direito de ação. São eles: (i) 
prolação, no juízo, de sentença anterior, na qual a matéria 
objeto do processo a ser julgado tenha sido controvertida; (ii) 
julgamento de total improcedência do pedido que servirá de 
paradigma para a decisão liminar; (iii) a questão de mérito 
julgada for unicamente de direito; (iv) a decisão proferida 
deve ser prolatada por meio de sentença. [...] (Apelação Cível 
nº 1.0024.11.082565-0/001 - 8ª Câmara Cível - Rel. Des. 
Elpídio Donizetti - j. em 29.03.2012 - DJ de 03.04.2012).

Execução. Sentença extintiva. Ausência de relatório e nome 
das partes. Inobservância do art. 458, I, do CPC. Nulidade. 
- O art. 458, inciso I, do CPC prevê como requisito essen-
cial da sentença ‘o relatório, que conterá os nomes das 
partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como 
o registro das principais ocorrências havidas no andamento 
do processo’. In casu, verifica-se que a sentença de f. 114-v. 
não possui o relatório do processo, nem os nomes das partes 
e a suma do pedido, restando evidente que não atende aos 
requisitos legais do art. 458, I, do CPC, sendo, portanto, 
nula (Apelação Cível n° 1.0024.00.049249-6/001 - 17ª 
Câmara Cível - Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha - j. em 
28.09.2006 - DJ de 19.10.2006).

Apelação cível. Ação cautelar de exibição de documentos. 
Nulidade da sentença. Pedido de justiça gratuita. Condenação 
ao pagamento das custas processuais. Ausência de funda-
mentação. Nulidade. - 1. As decisões judiciais devem ser 
fundamentadas, conforme determinação do art. 93, IX, da 
Constituição da República, sob pena de nulidade. 2. Nula é 
a sentença que possui fundamentação deficiente, porquanto 
tal requisito é considerado essencial, a teor do estabelecido 
no art. 458, II, do Código de Processo Civil (Apelação Cível 
n° 1.0672.10.010378-3/001 - 16ª Câmara Cível - Rel. Des. 
José Marcos Vieira - j. em 10.12,2010 - DJ de 11.02.2011).

Nesse sentido, também é o entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça:

Administrativo e processo civil. Embargos de declaração 
no agravo regimental em recurso especial. Ação direta de 
inconstitucionalidade. Leis Complementares 10.727/1996 e 
10.795/1996 do Estado do Rio Grande do Sul. Teto remu-
neratório. Superveniente falta de interesse processual em 
razão da revogação e alteração de dispositivos da legis-
lação estadual objeto da ação. Matéria referente ao art. 17 
do ADCT. Questões não enfrentadas pelo tribunal de origem. 
Ocorrência de omissão. Efeitos infringentes. Embargos de 
declaração acolhidos para conhecer do recurso especial e lhe 
dar parcial provimento. - 1. Constatada a efetiva ocorrência 
de erro material, que, uma vez sanado, leva à alteração das 
premissas do julgado, é possível a concessão do preten-
dido efeito infringente. 2. A teor do 458 do CPC, sentenças 
e acórdãos, sob pena de nulidade, devem observar deter-
minados requisitos, destacando-se a fundamentação, é dizer, 
a percuciente análise das questões fáticas e jurídicas susci-
tadas pelas partes e relevantes ao deslinde da controvérsia 
[...] (EDcl no AgRg no REsp 687.456/RS - Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho - Quinta Turma - j. em 21.09.2010 - DJe 
de 25.10.2010).

Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segu-
rança. Ausência de relatório no acórdão recorrido. Nulidade 
configurada (arts. 165 e 458 do CPC e 93, IX, da CF/88). 
Reconhecimento de ofício. Recurso ordinário prejudicado. - 
1. Nos termos dos arts. 165 e 458 do Código de Processo 
Civil, são requisitos essenciais da sentença o relatório, os 
fundamentos e o dispositivo. Na hipótese examinada, não foi 
lavrado o relatório do acórdão que julgou o mandado de 
segurança impetrado pela ora recorrente, do qual somente 
constou a fundamentação e a parte dispositiva do julgado. 2. 
O relatório é requisito essencial e indispensável da sentença 
e a sua ausência prejudica a análise da controvérsia, supri-
mindo questões fundamentais para o julgamento do processo. 
Tal consideração impõe o reconhecimento da nulidade do 
julgado impugnado, em manifesta violação dos arts. 165 e 
458 do Código de Processo Civil e 93, IX, da Constituição 
Federal. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso ordinário prejudi-
cado (RMS 25.082/RJ - Rel.ª Min.ª Denise Arruda - Primeira 
Turma - j. em 21.10.2008 - DJe de 12.11.2008).

Apelação cível. Julgamento de improcedência initio litis. 
Legalidade do repasse das contribuições de PIS e Cofins 
ao consumidor final pela concessionária de serviço público 
de energia elétrica. Relação de consumo. Possibilidade. 
Pacificação da matéria no STJ em julgamento nos moldes 
do art. 543-C. - O julgamento de improcedência do 
pedido, liminarmente, foi introduzido na sistemática proces-
sual civil pela Lei 11.277/06, que acrescentou o art. 285-A 
ao Código de Processo Civil. O dispositivo visa dar efetivi-
dade ao mandamento constitucional de ‘razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação’ (art. 5º, LXXVIII). Tendo em vista a constrição 
de várias etapas processuais em prol da celeridade, o insti-
tuto possui diversos requisitos legais, pelo que, se ausentes, 
poderiam resultar em violações constitucionais do direito de 
ação. São eles: (i) prolação, no juízo, de sentença anterior, 
na qual a matéria objeto do processo a ser julgado tenha 
sido controvertida; (ii) julgamento de total improcedência do 
pedido que servirá de paradigma para a decisão liminar; (iii) 
a questão de mérito julgada for unicamente de direito; (iv) a 
decisão proferida deve ser prolatada por meio de sentença. 
- Decorrente do caráter oneroso e sinalagmático do contrato 
de concessão, o equilíbrio econômico-financeiro tem que ser 
observado durante toda a vigência do pacto administrativo, 
de modo que deverão ser previstos mecanismos de revisão de 
tarifa, dentre os quais se encontra a hipótese de revisão pelo 
aumento de encargos tributários, conforme § 3º do art. 9º da 
Lei 8.987/97. - O tributo (PIS/Cofins), conquanto seja ônus 
que a apelada deva suportar, porque incidente sobre a receita 
auferida em sua atividade, pode, tendo em conta a legislação 
regente das concessões de serviço público, ser embutido no 
preço final do serviço, compondo, assim, o valor total da 
tarifa. - O art. 9º da Lei 8.987/97 dispõe que a ‘tarifa do 
serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta 
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão 
previstas nesta lei, no edital e no contrato’. Assim sendo, a 
contraprestação devida pelo consumidor em razão do serviço 
fornecido tem que ser suficiente, ao menos, para suprir os 
custos do prestador, o que engloba os encargos tributários. - 
A admissibilidade do repasse das contribuições PIS e Cofins 
pelas companhias prestadoras de fornecimento de energia 
elétrica já foi objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça, 
na forma dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no 
qual restou assentado que: ‘É legítimo o repasse às tarifas 
de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento 
da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição 
para financiamento da Seguridade Social - Cofins devido 
pela concessionária’ (STJ - REsp 1185070/RS - Rel. Min Teori 
Albino Zavascki - j. em 22.09.2010).
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Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Belo Horizonte, 20 de março de 2013. - Marcos 
Lincoln - Relator.

Notas taquigráficas  

DES. MARCOS LINCOLN - Antônio Marciano 
Fernandes ajuizou ação rescisória, com fulcro no art. 485, 
V e IX, do CPC, contra Hidrobrás Águas Mineiras do Brasil 
Ltda., alegando que o acórdão proferido pela colenda 12ª 
Câmara Cível incorreu em erro de fato, pois “admitiu um 
fato inexistente, ou seja, inadmitiu que o credor/réu Hidro-
brás Águas Mineira do Brasil Ltda. tenha sido intimado 
pessoalmente para dar prosseguimento na execução (fato 
que se encontra claramente demonstrado às f. 13, 14-16, 
18, 18-v., 20, e 21-22), pois considerou inexistente um 
fato efetivamente ocorrido, ou seja, desconsiderou que o 
credor Hidrobrás tenha efetivamente e devidamente inti-
mado” (sic - fl. 07-TJ), além de ter violado o art. 206, 
§ 3º, VIII, do CC, art. 59 da Lei nº 7.357/85, arts. 267, 
§ 1º, 791 a 793 do CPC e Súmula nº 150 do STF, ao não 
reconhecer a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, requereu a concessão da 
tutela antecipada para suspender os efeitos do acórdão 
rescindendo e a procedência do pedido rescisório, com 
novo julgamento e declaração da prescrição “da pres-
tação autoral” (sic - f. 14-TJ).

A decisão de f. 234/237 indeferiu a petição inicial, 
extinguindo o processo, sem resolução de mérito. No 
entanto, interposto o agravo regimental de f. 240/250, 
em juízo de retratação, pela decisão de f. 252/255, a 
rescisória foi recebida, mas o pedido de tutela antecipada 
acabou sendo indeferido. 

Citada, a ré apresentou contestação (f. 263/273-
TJ), sustentando que o autor pretenderia o reexame do 
julgado, o que seria vedado. No mérito, alegou que a 
suspensão do feito teria ocorrido simplesmente pela 
inexistência de bens penhoráveis, pugnando pela impro-
cedência do pedido inicial.

Impugnação à contestação às f. 278/287.
Instados sobre o interesse na produção de provas 

(f. 293), as partes pediram o julgamento imediato do feito 
(f. 296).

O autor e réu apresentaram alegações finais às 
f. 302/321 e 324/330, respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, ouvida, opinou 
pela improcedência da ação rescisória (f. 332/338).

É o relatório.
Decido.
Como cediço, o art. 485, IX, do CPC estabelece 

que a sentença de mérito, transitada em julgado, pode 

Execução - Ausência de bens penhoráveis - 
Suspensão do processo até que o devedor 
adquira bens - Possibilidade - Prescrição 

intercorrente - Não ocorrência - Ação rescisória -
 Art. 485, IX e V, do Código de Processo Civil -

 Acórdão rescindendo - Erro de fato - Não 
configuração - Violação literal de dispositivo de lei -
 Ausência - Matéria fática já discutida e decidida -
 Pretensão de reexame - Utilização da ação como 

novo recurso - Impossibilidade

Ementa: Ação rescisória. Execução. Ausência de 
bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. Inércia do 
exequente. Não ocorrência. Erro de fato. Não configu-
ração. Utilização da via para renovação de discussão. 
Impossibilidade. 

- Ante a absoluta impossibilidade de satisfazer o interesse 
do credor, objetivo maior da ação executiva, suspende-se 
o processo até que o devedor adquira bens passíveis de 
penhora; e, nesse prazo, não corre o prazo da prescrição 
intercorrente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

- Nas ações rescisórias arrimadas em erro de fato, 
previsto no inciso IX do art. 485 do CPC, é imprescindível 
que, sobre a controvérsia, não tenha havido pronuncia-
mento judicial. 

- Não se presta a ação rescisória como sucedâneo de 
nova instância recursal.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.0000.11.066252-5/000 - Co-
marca de Ponte Nova - Autor: Antônio Marciano Fernan-
des - Réu: Hidrobrás Águas Minerais Brasil Ltda. - Relator: 
DES. MARCOS LINCOLN

Então, se a decisão que deu pela improcedência do 
pedido com base no art. 285-A do CPC não cumpriu os 
requisitos do art. 458 do CPC, mostra-se nula, a meu ver, 
com toda a vênia.

Dispositivo.
Isso posto, acolho a preliminar de nulidade da 

sentença para cassá-la.
Sem custas nesta fase.

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

Súmula - PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA 
CASSADA.

. . .
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A propósito, a respeito da matéria, o colendo Supe-
rior Tribunal de Justiça decidiu:

Processual civil. Ação rescisória. Erro de fato. Fundamentação. 
Ausente. Deficiente. Súmula 284/STF. Omissão, contradição 
e obscuridade. Inocorrência. Inexistência de controvérsia e 
de pronunciamento judicial. Súmula 7/STJ. Recurso adesivo. 
Apreciação condicionada ao provimento do recurso espe-
cial. Adesivo prejudicado. - [...] 3. Para a caracterização de 
erro de fato que autorize a propositura da ação rescisória, 
é necessário que: a decisão rescindenda considere existente 
fato não ocorrido, ou não existente fato ocorrido; a questão 
seja incontroversa no processo originário e sobre ela não haja 
pronunciamento judicial; ela tenha influído decisivamente na 
decisão rescindenda [...] (STJ. 3ª Turma. REsp nº1.066.182/
MS. Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, DJe de 1º.08.2011 - ementa 
parcial).

E mais:

Como ensina Barbosa Moreira, quatro são os pressupostos 
para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade, a saber: 
‘a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a 
conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro 
seja apurável mediante o simples exame dos documentos e 
mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na 
rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes 
a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que 
ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que ‘não 
tenha havido controvérsia’ sobre o fato (§ 2º); d) que sobre 
ele tampouco tenha havido ‘pronunciamento judicial’ (§ 2º). 
II - A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má inter-
pretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua 
complementação. Em outras palavras, a má apreciação da 
prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação resci-
sória (REsp nº 147.796/MA, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, j. em 25.05.99).

No mesmo sentido foi o julgado proferido pelo 6º 
Grupo de Câmaras Cíveis:

Ação rescisória. Erro de fato. Inexistência. Pretensão de 
reexame das teses e das provas. Impossibilidade. Improce-
dência do pedido. - Inexiste erro de fato se a decisão rescin-
denda não admitiu um fato inexistente nem considerou inexis-
tente fato efetivamente ocorrido, visto que o Juiz analisou 
todas as provas produzidas e, de acordo com seu livre 
convencimento, proferiu decisão fundamentada, isenta de 
qualquer vício (TJMG. 6º Grupo de Câmaras Cíveis. Ação 
Rescisória nº 1.0000.09.512577-9/000. Rel. Des. Alvimar 
de Ávila, DJe de 15.04.2011).

Com esses ensinamentos, tem-se que eventual error 
in judicando não autoriza o manejo da ação rescisória, 
pois não se pode admitir nova discussão da causa e dos 
elementos probatórios já julgados.

Por derradeiro, vê-se que o autor fundamentou sua 
pretensão, ainda, no art. 485, inciso V, do Código de 
Processo Civil, que trata da rescindibilidade da decisão 
de mérito, em face de violação literal de dispositivo de lei. 

Assim sendo, para melhor compreensão da matéria, 
de destacar que a decisão proferida contra literal dispo-
sição de lei é aquela que fere, viola, desrespeita e afronta, 

ser rescindida quando fundada em erro de fato, resultante 
de atos ou de documentos da causa.

Por sua vez, o § 1º do citado artigo prescreve:

§ 1º Há erro, quando a sentença admitir um fato inexis-
tente, ou quando considerar inexistente um fato efetiva-
mente ocorrido.

Com efeito, em tese, não se pode negar que o orde-
namento jurídico brasileiro contempla a possibilidade de 
que seja proposta a ação rescisória pela parte que se 
sentir prejudicada por sentença, entendendo que esta se 
fundou em erro de fato, resultante de atos ou documentos 
da causa.

A propósito, a ação rescisória tem caráter descons-
titutivo, que visa à extinção dos efeitos materiais da 
sentença meritória, por ocorrência de algum dos vícios 
previstos no art. 485 do CPC.

As hipóteses ensejadoras da citada ação são 
aquelas determinadas pelo art. 485 do CPC, rol taxativo 
que não admite extensão.

Sobre o tema Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
Andrade Nery lecionam:

As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arro-
ladas em numerus clausus, na norma ora comentada. Este rol 
taxativo não admite ampliação por interpretação analógica 
ou extensiva. (Código de Processo Civil comentado e legis-
lação processual civil em vigor. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 698).

No caso enfocado, observa-se que as ques-
tões relativas à suposta desídia do réu em promover a 
execução do título, bem como a alegação de prescrição 
intercorrente foram analisadas no julgamento da ação 
originária, cujo acórdão rescindendo afastou a prejudi-
cial arguida, que havia sido acolhida pelo MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ponte Nova, e 
cassou a sentença, determinando o prosseguimento da 
ação de execução (f. 129/132), sob o fundamento de 
que o processo teria sido suspenso na tentativa de locali-
zação de bens do devedor, não havendo falar, portanto, 
em prescrição intercorrente.

Em assim sendo, data venia, na espécie em exame, 
o acórdão não admitiu fato inexistente e tampouco consi-
derou inexistente um fato efetivamente ocorrido, de modo 
que a pretensão do autor se restringe ao reexame da 
matéria fática já discutida e decidida.

Em verdade, da leitura atenta da inicial, infere-se 
que o autor, não se conformando com os termos do 
acórdão rescindendo, vem, agora, usar a ação rescisória 
para reexaminar a eventual má apreciação da prova ou a 
possível injustiça da aludida decisão.

Desse modo, indene de dúvida que a insatisfação 
tardia do autor em relação ao acórdão hostilizado repre-
senta tentativa de utilizar a rescisória como alternativa 
recursal, o que, evidentemente, não se pode admitir.
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[...] Assim, pressuposto para incidência do inciso V do 
art. 485 do CPC a existência é de uma sentença objetiva-
mente contrária à lei, tendo sido as questões de direito venti-
ladas no processo cuja sentença se pretende rescindir, com 
exceção das matérias de que deveriam ter sido conhecidas 
pelo juiz. 

No caso vertente, as assertivas do autor não encon-
tram amparo jurídico, em sede de rescisória, por inexistir 
a necessária “violação a literal dispositivo de lei”. 

Isso porque o fato de o acórdão rescindendo não ter 
verificado qualquer desídia do réu na ação de execução 
não viola, data venia, qualquer disposição expressa de lei 
que regula a situação concreta submetida ao Juiz senten-
ciante. 

Sendo assim, não restando configurada a hipótese 
do art. 485, V, do CPC, e por ser vedada a utilização da 
rescisória como instância recursal, ou seja, como meio de 
reapreciação da causa, a fim de se averiguar a justiça ou 
injustiça da decisão no modo de interpretar os artigos de 
lei, ou as provas produzidas, a improcedência do pedido 
é medida que se impõe. 

Mediante essas considerações, julgo improcedente 
o pedido rescisório e condeno o autor a pagar custas 
processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00 
(mil reais), a teor do art. 20, § 4º, do CPC.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES WANDERLEY PAIVA, ROGÉRIO COUTINHO, 
ALEXANDRE SANTIAGO e MARCELO RODRIGUES.

Súmula - JULGARAM IMPROCEDENTE O 
PEDIDO INICIAL.

. . .

flagrantemente, as suas disposições, culminando em error 
in judicando e/ou error in procedendo. 

Implica dizer que a rescisória, ajuizada com base no 
referido inciso, não constitui via própria para aferir acerto 
ou não do decisum hostilizado, nem tampouco cogitar 
acerca da justiça ou injustiça no modo de interpretar a 
lei, não podendo, ainda, ser utilizada como novo recurso. 

Pontes de Miranda, a respeito da matéria, leciona:

A ação rescisória não é um recurso, mas um remédio excep-
cional para as hipóteses, muito raras, em que a sentença 
fira a lei, em sua disposição literal, e deixa, então, preva-
lecer o princípio res judicata proveritate habetur. É própria 
para corrigir a violação do ius thesi (na obra, Teoria e prática 
da ação rescisória, p. 03). 

Humberto Theodoro Júnior, citando Amaral dos 
Santos, ensina:

Violação de literal disposição de lei (art. 485, V). 

O conceito de violação de ‘literal disposição de lei’ vem 
sendo motivo de largas controvérsias desde o Código ante-
rior, o novo estatuto deliberou conservar a mesma expressão. 
O melhor entendimento, a nosso modo de ver, é o de Amaral 
Santos, para quem sentença proferida contra literal dispo-
sição de lei não é apenas a que ofende a letra escrita de 
um diploma legal; ‘é aquela que ofende flagrantemente a lei, 
tanto quando a decisão é repulsiva à lei (error in judicando), 
como quando proferido com absoluto menosprezo ao modo 
e forma estabelecidos em lei para a sua prolação (error in 
procedendo)’. 
Não se cogita de justiça ou injustiça no modo de interpretar 
a lei. Nem se pode pretender rescindir a sentença sob invo-
cação de melhor interpretação da norma jurídica aplicada 
pelo julgador. [...] (In Curso de direito processual civil. 47. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, v. I, p. 775/776).

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart 
doutrinam:

e) Violação de literal dispositivo de lei. Se, no julgamento, 
o juiz desrespeita ou não observa regra expressa de direito 
(que deveria regular a situação concreta que lhe foi subme-
tida), sua decisão não representa a vontade do Estado sobre 
a questão julgada, não podendo por isso prevalecer. Obvia-
mente, não se admite a utilização da ação rescisória nos 
casos em que exista divergência sobre a interpretação esta-
belecida na sentença, sob pena de desestabilizar-se toda 
a ordem e segurança jurídicas. A ação rescisória constitui 
remédio extremo, e assim não pode ser confundida com mero 
recurso. Em outras palavras: a sentença que possui interpre-
tação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e 
pelos tribunais, exatamente pelo fato de que interpretações 
diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo 
para ação rescisória (Súmula 343 do STF). A ação rescisória 
somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a dispo-
sição de lei. [...] (No livro Curso de processo civil. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, v. 2 - Processo de conhe-
cimento, p. 665). 

Márcia Conceição Alves Dinamarco (in Ação resci-
sória. São Paulo: Atlas, 2004) ensina:

Instrutor de autoescola - Renovação de credencial -
 Indeferimento - Apresentação de certidão 
criminal positiva - Parte em ação penal em 

curso - Princípio constitucional da presunção de 
inocência - Violação - Art. 5º, inciso LVII, da CF/88 

Ementa: Mandado de segurança. Instrutor de trânsito. 
Impetrante que apresenta certidão criminal positiva 
indicando que figura como réu em ação penal 
não transitada em julgado. Negativa de renovação 
da credencial. Ilegitimidade. Sentença reformada 
parcialmente em duplo grau.

- É ilegítima a recusa pelo Estado em renovar credencial 
de instrutor de trânsito com base na apresentação de 
certidão positiva que indicava sua condição de parte no 
polo passivo de ação penal em curso, haja vista a afronta 
ao princípio constitucional da presunção de inocência 
previsto no art. 5º, LVII, da Carta Magna.
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APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.
11.068132-7/002 - Comarca de Belo Horizonte - 
Remetente: Juiz de Direito da 2ª Vara Fazenda da 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Estado de Minas 
Gerais - Apelado: Anderson José de Lima - Autoridade 
coatora: Chefe de Departamento de Trânsito do Estado 
de Minas Gerais - Relator: DES. BELIZÁRIO DE LACERDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A 
SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013. - Belizário 
de Lacerda - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - Cuida-se de reexame 
necessário e recurso voluntário interposto pelo Estado 
de Minas Gerais em face da r. sentença de f. 72/77, a 
qual ratificou a liminar e concedeu a segurança pleiteada 
por Anderson José de Lima para o fim de determinar 
à autoridade coatora que proceda à renovação do 
impetrante na atividade de instrutor de trânsito, desde 
que o impetrante comprove preencher todos os requisitos 
previstos no art. 10 da Resolução 74/1998 do Contran. 

Em razões recursais de f. 79/82, o apelante pugna 
pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que 
seja reformada a r. sentença monocrática, denegando-se 
a segurança.

Foram apresentadas contrarrazões de f. 92.
Concitada a opinar no feito, a douta 

Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou à f. 103, 
deixando de emitir parecer. 

Conheço da remessa oficial e do recurso voluntário, 
visto que satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos 
de admissibilidade. 

Dos autos se extrai que o impetrante objetiva a 
renovação de sua credencial de instrutor de CFC, mesmo 
apresentando a certidão criminal positiva jungida à f. 22.

Compulsando detidamente o presente caderno 
processual, tenho que a segurança há mesmo de ser 
concedida. 

A Lei nº 12.302/10, que regulamenta o exercício da 
profissão de instrutor de trânsito, dispõe, em seu art. 4º, 
os requisitos para o exercício da atividade, in verbis:

Art. 4º São requisitos para o exercício da atividade de instrutor 
de trânsito: 
I - ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade; 
II - ter, pelo menos, 2 (dois) anos de efetiva habilitação legal 
para a condução de veículo e, no mínimo, 1 (um) ano na 
categoria D; 
III - não ter cometido nenhuma infração de trânsito de 
natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias; 
IV - ter concluído o ensino médio; 

V - possuir certificado de curso específico realizado pelo 
órgão executivo de trânsito; 
VI - não ter sofrido penalidade de cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH; 
VII - ter participado de curso de direção defensiva e primeiros 
socorros. 
Parágrafo único. É assegurado o direito ao exercício 
da profissão aos instrutores de trânsito que já estejam 
credenciados nos órgãos executivos de trânsito estaduais e do 
Distrito Federal na data de entrada em vigor desta Lei. 

Consoante se infere da leitura do mencionado 
dispositivo legal o simples fato de uma pessoa responder 
a processo criminal não constitui óbice ao exercício da 
profissão de Instrutor de Trânsito. 

Não obstante, a Resolução do Contran nº 358/10, 
após repetir em seu art. 19, inciso II, o texto dos incisos 
do art. 4º da Lei 12.302/10, dispõe, na alínea g do 
parágrafo único, que:

Art. 19. São exigências para o exercício das atividades dos 
profissionais destas instituições:
[...]
II - Instrutor de Trânsito:
a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;
b) curso de ensino médio completo;
c) no mínimo um ano na categoria ‘D’;
d) não ter sofrido penalidade de cassação de CNH;
e) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza 
gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias;
f) curso de capacitação específica para a atividade e curso de 
direção defensiva e primeiros socorros.
Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, 
os profissionais referidos neste artigo deverão apresentar:
a) Carteira Nacional de Habilitação válida;
b) Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) diploma ou certificado de escolaridade expedido por 
instituição de ensino devidamente credenciada pelo 
órgão competente;
d) certificado de conclusão do curso específico de capacitação 
para a atividade;
e) comprovante de residência;
f) contrato de trabalho com o CFC devidamente anotado na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
g) certidão negativa do registro de distribuição e de execuções 
criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, 
fé pública, patrimônio, à administração pública, privada ou 
da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no 
local de seu domicílio ou residência.

Ocorre que, ao se exigir certidão negativa do 
registro de distribuição e de execuções criminais referentes 
às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, 
patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça 
e os previstos na Lei de Entorpecentes, expedidas no local 
de seu domicílio ou residência para o credenciamento 
no Detran, a Resolução nº 358/10 acabou por inovar 
no ordenamento jurídico, extrapolando seu caráter 
regulamentar, ao criar exigência, não prevista na lei, 
que dispõe sobre o exercício da atividade de instrutor de 
trânsito, de forma que a exigência contida no art. 19, 
parágrafo único, alínea g, é manifestamente ilegal. 
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Ademais, ainda que se confira à Resolução 
nº 358/10 o poder de criar tal exigência, ainda assim 
a exigência prevista no art. 19, parágrafo único, alínea 
g, não poderia prevalecer por atentar contra o princípio 
constitucional da presunção de inocência inserto no 
art. 5º, LVII, da CR/88.

Sobre a matéria, vejam-se as seguintes ementas de 
acórdão do col. Superior Tribunal de Justiça:

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Administrativo. 
Negativa de promoção de militar, réu em ação penal. Ofensa 
ao princípio constitucional da presunção de inocência. - 1. Por 
força do disposto no art. 5º, LVII, da CR/88, que não limita a 
aplicação do princípio da presunção de inocência ou da não 
culpabilidade no âmbito exclusivamente penal, também na 
esfera administrativa deve ser referido princípio observado. 
2. Incorre em flagrante ilegalidade a exclusão de militar 
do Quadro de Acesso a Promoções de Oficiais da Polícia 
Militar do Estado de Roraima, com base, exclusivamente, na 
apresentação de certidão positiva que indicava sua condição 
de parte no polo passivo de ação penal em curso. 3. Recurso 
ordinário provido. (STJ, RMS 21.226/RR, Rel.ª Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 09.03.2010, DJe 
de 11.10.2010.)

Recurso ordinário. Mandado de segurança. Administrativo. 
Concurso público. Ausência de nomeação de candidato, réu 
em ação penal, por inidoneidade moral. Ofensa ao princípio 
constitucional da presunção de inocência. Nomeação de 
aprovados em classificação inferior à do impetrante. Ausência 
de litisconsórcio necessário. Desnecessidade de citação dos 
candidatos. Não cabimento de anulação de suas nomeações. 
- 1. Por força do disposto no art. 5º, LVII, da CR/88, que não 
limita a aplicação do princípio da presunção de inocência 
ou da não culpabilidade ao âmbito exclusivamente penal, 
também na esfera administrativa deve ser referido princípio 
observado. 2. Incorre em flagrante inconstitucionalidade 
a negativa de nomeação, por inidoneidade moral, de 
aprovado em concurso público com base na apresentação 
de certidão positiva que indicava sua condição de parte no 
polo passivo de ação penal em curso. 3. Ausência de citação 
dos nomeados que foram classificados com notas inferiores 
às do recorrente diante da inexistência de litisconsórcio 
passivo necessário, pois eventual concessão do mandamus 
não iria alterar os resultados que obtiveram no certame 
ou acarretar na nulidade do concurso. Indeferimento do 
pedido de anulação de suas nomeações, que não incorreu 
em ofensa ao direito líquido e certo do impetrante de ser 
nomeado. 4. Recurso ordinário provido em parte. Nomeação 
do impetrante no cargo de auxiliar judiciário PJ-I ou, em caso 
de sua transformação, no cargo atualmente correspondente. 
(STJ, RMS 11.396/PR, Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, Sexta Turma, j. em 12.11.2007, DJ de 03.12.2007, 
p. 362.)

Administrativo. Recurso especial. Concurso público. Agente 
da Polícia Federal. Investigação social. Exclusão do candidato 
do curso de formação. Ofensa ao princípio da presunção 
de inocência. - 1. Afronta o princípio constitucional da 
presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Carta Magna), a 
imediata exclusão de candidato do concurso público que, 
na fase de investigação social, esteja respondendo a ação 
criminal, cuja decisão condenatória não transitara em 
julgado. Precedentes do STJ: REsp 795.174/DF, Rel.ª Min.ª 
Laurita Vaz, DJU de 01.03.2010 e REsp 414.933/PR, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 06.08.2007; e do STF: 
AgRg no AI 769.433/CE, Rel. Min. Eros Grau, DJU de 
12.02.2010 e AgRg no RE 559.135/DF, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJU de 13.06.2008. [...] (STJ, REsp 1143717/
DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, 
j. em 04.05.2010, DJe de 17.05.2010.)

Dessa forma, o fato de o impetrante figurar como 
réu em processo criminal não tem o condão de inviabilizar 
a renovação de seu credenciamento como instrutor 
de trânsito.

Em resumo, é ilegítima a recusa pelo Estado de 
renovar credencial de instrutor de trânsito com base 
na apresentação de certidão positiva que indicava sua 
condição de parte no polo passivo de ação penal em 
curso, haja vista a afronta ao princípio constitucional 
da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da 
Carta Magna.

Dessarte, pequena reforma se faz necessária em 
relação ao dispositivo da sentença de f. 72/77.

É que o MM. Juiz a quo determinou a renovação do 
credenciamento do impetrante desde que este preenchesse 
os requisitos da Resolução nº 74/98 do Contran. 

Ocorre que mencionada resolução foi revogada 
pela Resolução nº 358/10, razão pela qual a renovação 
do credenciamento do impetrante deve condicionar-se 
ao preenchimento dos requisitos desta última resolução, 
excetuado o disposto na alínea g do parágrafo único do 
art. 19. 

Por tais fundamentos é que, em reexame necessário, 
reformo parcialmente a sentença, tão somente para 
condicionar que a renovação do credenciamento do 
impetrante como instrutor de trânsito se dê mediante o 
preenchimento dos requisitos dispostos na Resolução 
nº 358/10 do Contran, excetuada a previsão do 
art. 19, parágrafo único, alínea g; prejudicado o recurso 
voluntário. 

DES. PEIXOTO HENRIQUES - De acordo com 
o Relator.

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - 1. Senhor Presidente, 
participo deste julgamento como Vogal, na forma do 
Regimento Interno do Tribunal de Justiça (RITJMG). 

2. Chamo a atenção para este fato porque, como 
Juiz de carreira, acostumado a julgar de forma isolada, com 
base em meu convencimento livre (solitário) e motivado, 
competindo-me relatar, revisar e decidir o feito, tudo a um 
só tempo, entendo que o julgamento colegiado apresenta 
características próprias e contornos diferenciados.

3. Já em colegiado, a situação é diferente: há o 
debate que deságua na formação do convencimento 
de cada qual, sendo o resultado do julgamento a soma 
ou diferença da livre motivação fundamentada de 
cada julgador.
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4. O princípio da colegialidade impõe que os 
julgamentos resultem do convencimento da maioria, 
unânime ou não.

II - 5. Nesse cenário, compete ao relator a 
condução do processo, presidindo os seus principais atos, 
instruindo-o quando necessário e resolvendo as questões 
que lhe são postas, sem afastar, contudo, a possibilidade/
inevitabilidade de serem novamente submetidas ao 
colegiado.

6. Segundo o RITJMG, compete ao Relator:

Art. 89. Compete ao Relator, além de outras atribuições 
previstas na legislação processual:
[...]
XIV - lançar nos autos relatório que contenha sucinta 
exposição da matéria controvertida e da que, de ofício, possa 
vir a ser objeto do julgamento, mandando, a seguir e quando 
for o caso, o processo para o Revisor; 

7. Isso ocorre porque compete aos demais 
julgadores resolverem, a partir do quanto consta do 
relatório, as questões debatidas nos autos, sob o seu 
aspecto fático e jurídico.

8. A exatidão entre o relatório e todos os 
fundamentos de fato e de direito da demanda conduzem 
- assim é esperado - a um julgamento seguro, quiçá justo. 

9. Num colegiado judicial de diferenças e 
semelhanças, a figura do Revisor é de suma importância 
no julgamento, pois assegura que haja congruência entre 
as questões constantes dos autos e aquelas descritas 
no relatório.

10. Por tudo isso, não é recomendável que o relator 
apresente qualquer juízo de valor no relatório. O relatório 
isento, claro e coerente com os autos permite aos pares do 
relator a formação de um juízo imparcial e seguro quanto 
à matéria fática e jurídica debatida no “caso concreto”.

11. A fidelidade e a congruência do relatório 
aos fatos e fundamentos da demanda é obrigação 
que primordialmente compete ao relator, mas, para 
assegurá-las, atribuiu-se ao revisor o poder/dever de 
corrigir eventuais desalinhos que podem comprometer o 
resultado do julgamento.

12. Assim, pelo RITMG o Revisor tem os seguintes 
poderes/deveres:

Art. 91. Compete ao Revisor: 
I - ordenar a volta dos autos ao Relator para: 
a) sugerir-lhe diligências que, se aceitas, serão por 
ele determinadas;
b) se necessário, pedir-lhe pronunciamento sobre incidente 
ainda não resolvido ou surgido após o relatório: 
II - lançar ‘visto’ nos autos, adotando, aditando ou sugerindo 
a retificação do relatório, devolvendo-os ao cartório com 
pedido de dia para julgamento;

13. A congruência do relatório ao “caso concreto” 
é mais do que uma mera questão de estética ou mesmo 
de demonstração de que o processo foi efetivamente 
estudado. 

14. Num julgamento colegiado, o vício no relatório 
altera a solução dada ao caso. Isso porque cada um dos 
julgadores exerce funções específicas no julgamento: 
relator, revisor e vogal atuam nos limites das suas 
atribuições. 

15. É importante salientar que o tradicional “de 
acordo” dado pelo vogal em julgamento representa a 
sua aquiescência com a solução dada pelo relator para 
cada uma das questões, de fato e de direito, apontadas 
no relatório.

16. O “de acordo” do vogal tem, a meu aviso, 
dois aspectos: a) atesta a confiabilidade do relatório, 
confirmando que relator e revisor cumpriram seus deveres 
de relatar e revisar o feito com as esperadas seriedade e 
congruência; b) reflete a confluência de entendimentos 
quanto à solução dada ao “caso concreto”. Em se tratando 
de vogal, é uma manifestação complexa, embora muitos 
assim não a entendam, banalizando-a muita vez. 

17. Já para o revisor, o “de acordo” se refere apenas 
ao desfecho dado ao caso, pois, quanto ao relatório, tal 
já se afirmou quando pediu dia para julgamento do feito.

18. A exceção ao “de acordo” não ocorre somente 
quando há divergência de entendimentos; pode e deve 
ocorrer também quando o relatório não apresenta a 
necessária e esperada fidelidade com os elementos do 
processo, ensejando pedido de vista para solucionar uma 
outra questão que não foi bem definida no relatório. Por 
isso, não é fato corriqueiro (até mesmo incoerente com a 
dinâmica do colegiado) o revisor pedir vista dos autos no 
curso do julgamento.

19. Quando o relatório se apresenta dissociado dos 
autos e o revisor não constata esse vício, o julgamento 
poderá ser prejudicado, pois não compete ao vogal, que 
nem sequer teve acesso aos autos, presumir ou adivinhar 
outras questões existentes na demanda que não constaram 
do relatório então (mal) visto e revisto pelo revisor.

20. Suficientemente delimitada a competência e 
atribuição de cada julgador, a existência de dupla ou 
tripla relatoria ofende à própria lógica do sistema de 
julgamento colegiado.

III - 21. O vogal julga o processo com base nas 
principais questões controvertidas postas no relatório, 
assegurando (poder/dever) o revisor que o relator não 
omita aspecto relevante e imprescindível que possa 
prejudicar o julgamento do feito.

22. A importância do relatório no julgamento é 
indiscutível, pois, salvo o revisor que tem o poder/dever de 
assegurar a sua congruência com as questões discutidas 
nos autos, os demais participantes do julgamento, na 
condição de vogais, votam conforme o relatório.

23. Assim é o desenrolar do julgamento colegial: 
julgador que não assistir à leitura do relatório tem a 
prerrogativa de se abster de votar. Preceitua o RITJMG:

Art. 107. Concluída a sustentação oral, o presidente tomará 
os votos do relator, do revisor e dos vogais, na ordem 
decrescente de antiguidade. 
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Seguro habitacional - Danos no imóvel - Aferição -
 Necessidade de perícia técnica - Ação 

de indenização securitária - Seguradora - 
Legitimidade passiva

Ementa: Apelação. Ação de indenização securitária. 
Danos no imóvel. Aferição. Necessidade de perícia 
técnica. Seguradora. Legitimidade passiva. 

- Nos casos de danos físicos nos imóveis sujeitos ao SFH 
cobertos por seguro habitacional, necessária se faz a 
realização da perícia técnica.

- É impossível averiguar a cobertura dos danos sem que se 
saiba se os mesmos são estruturais ou de mero desgaste 
do imóvel.

- A legitimidade passiva se dá quando a parte pode 
sujeitar-se a eventual procedência da ação. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.10.079897-5/001 - Co-
marca de Uberlândia - Apelantes: Vantuir de Oliveira Ca-
margo e outros - Apelada: Sul América Cia. Nacional de 
Seguros - Relator: DES. ANTÔNIO BISPO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2013. - Antônio 
Bispo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO BISPO - Vantuir de Oliveira 
Camargo e outros interpuseram o presente recurso de 
apelação contra a r. sentença proferida, às f. 143/146, 
nos autos da ação ordinária de indenização securitária. 

§ 1º O desembargador que não houver assistido ao relatório 
poderá abster-se de votar, ou pedir adiamento do julgamento 
e vista dos autos, o que não impede que votem aqueles que 
se sentirem habilitados

24. No Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal (RISTF), a questão é tratada de forma ainda 
mais rigorosa, permitindo ao Ministro que não participe 
do julgamento, quanto não tenha assistido à leitura 
do relatório, ou, se necessária a sua participação para 
completar quorum, deverão ser renovados os relatórios e 
a sustentação oral. Assim:

Art. 134. Se algum dos Ministros pedir vista dos autos, 
deverá apresentá-los, para prosseguimento da votação, até 
a segunda sessão ordinária. 
§ 1º Ao reencetar-se o julgamento, serão computados os votos 
já proferidos pelos Ministros, ainda que não compareçam ou 
hajam deixado o exercício do cargo.
§ 2º Não participarão do julgamento os Ministros que não 
tenham assistido ao relatório ou aos debates, salvo quando 
se derem por esclarecidos.
§ 3º Se, para o efeito do quorum ou desempate na votação, 
for necessário o voto de Ministro nas condições do parágrafo 
anterior, serão renovados o relatório e a sustentação oral, 
computando-se os votos anteriormente proferidos.

IV - 25. Com efeito, para não me furtar ao dever de 
participar dos julgamentos dos órgãos desta Casa, com a 
tranquilidade de não deixar questão alguma sem a devida 
análise, me vejo, como vogal, a compulsar cotidianamente 
todos os autos de cada sessão, relatando e revisando 
eventual incongruência ou mesmo esquecimento que 
possa ocorrer (justificado, por óbvio, pelo excesso de 
trabalho imposto aos Colegas).

26. Refletindo sobre tal atitude, me vejo sem 
outra saída, compelido pela desumana distribuição de 
processos sob minha relatoria, senão a de rever este 
posicionamento, não por convencido de que equivocado, 
mas por entender que cada membro deste Tribunal aqui 
está por ser profissional capacitado e cioso de suas 
obrigações (relatores e revisores).

27. Não há entre as funções de vogal, revisor 
e relator diferenças quanto à responsabilidade pelo 
julgamento; todos são cúmplices e responsáveis por suas 
decisões. São atribuições diferentes, sendo dado a cada 
um saber o grau de zelo com que as exerce. É certo que 
uma ou outra repercutem no resultado do julgamento 
colegiado, e a primazia da relatoria, por eventual desídia 
da revisão ou do vocalato, conduz ao enfraquecimento e 
perecimento do colegiado.

28. Nessa esteira, mudo meu modo de agir enquanto 
vogal. Primeiro, porque quero acreditar que os colegas 
exercem suas atribuições neste colegiado ciosos do seu 
dever e juramento prestados na posse; e, em segundo 
lugar, por estar premido pela excessiva distribuição, que 
me impede de analisar os feitos como se deles fosse o 
relator ou revisor.

29. Confiante na fidelidade e congruência do 
relatório que me é apresentado, com a zelosa revisão que 
é peculiar do eminente revisor, posso exercer o vocalato, 
com tranquilidade e segurança, sabendo que todas as 
questões debatidas nos autos foram trazidas a deslinde, 
pontualmente postas no relatório, sem omissões ou 
contradições que possam comprometer este julgamento.

V - 30. Neste “caso concreto”, apoiado no relatório, 
acompanho o voto que acaba de proferir o Relator.

É o meu voto.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMARAM 
PARCIALMENTE A SENTENÇA, PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .
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d. Desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou 
desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural.
e. Ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada.
f. Destelhamento.
g. Inundação ou alagamento.

E é justamente nessa cláusula que os apelantes se 
baseiam para pleitear o seguro habitacional.

Mas, para averiguar as alegações dos apelantes, 
faz-se necessária a perícia técnica para conclusão da 
causa dos defeitos vastamente apresentados. A perícia 
servirá inclusive para definir a partir de quando os danos 
começaram a aparecer. Chego a essa conclusão porque 
o juiz deve valer-se de todos os meios probatórios para 
melhor julgar, mesmo não estando adstrito à prova 
técnico-pericial.

No que se refere à ilegitimidade da seguradora, 
também é possível vislumbrar seu interesse, quando, em 
tese, deva sujeitar-se à eventual sentença de procedência, 
titularizando o interesse em conflito.

Nesse diapasão, merece reforma a sentença de 
primeiro grau, caracterizando-se o cerceamento de 
defesa. 

Mediante tais considerações, dou provimento ao 
recurso para cassar a sentença, determinando o retorno 
dos autos para regular prosseguimento do feito.

Custas, ex lege. 

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - A 
questão referente à perícia ainda não foi objeto de análise 
na primeira instância; assim, entendo pelo provimento do 
recurso para cassar a sentença, com a determinação de 
retorno dos autos para instância de origem, para o regular 
prosseguimento do feito como o Juiz entender de direito.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

A MM. Juíza, ao analisar a petição inicial, entendeu 
que os imóveis adquiridos pelos apelantes são construí dos 
há muitos anos e que seria normal o desgaste natural 
dos mesmos, faltando interesse processual aos apelantes. 
Afirma também que a seguradora não seria parte legí-
tima para figurar no polo passivo da lide, pois que “os 
‘defeitos’ mencionados na inicial não se encaixam nos 
riscos cobertos pela apólice”. Assim, indeferiu a petição 
inicial, nos termos do art. 295, II e III, do CPC, e extinguiu 
o processo por inépcia da petição inicial e ilegitimidade 
passiva, art. 267, I e VI, CPC.

Não houve condenação de honorários advocatí-
cios porque não foi estabelecida relação processual com 
a seguradora. 

Às f. 148/161 segue recurso de apelação através 
do qual os apelantes se insurgem contra referida decisão, 
alegando que ocorreu julgamento antecipado da lide, e 
não a inépcia da inicial.

Argumentam que, ao contrário da r. sentença prola-
tada, a seguradora é parte legítima da relação proces-
sual, uma vez que a apólice de seguro prevê, na cláusula 
3ª, Das Condições Particulares para os Riscos de Danos 
Físicos, a cobertura sobre os danos apontados na inicial. 

Entendem que houve cerceamento de defesa, pois 
não oportunizou aos mesmos a comprovação das alega-
ções afirmadas e que o que está ocorrendo nos imóveis 
dos apelantes não são meros vícios, e sim defeitos graves 
que podem levá-los ao desmoronamento.

Ao final, requerem seja provida a apelação para o 
fim de revogar sentença de extinção da ação e determinar 
o prosseguimento regular da demanda. 

Recurso recebido, f. 204.
Sem contrarrazões.
Preparo regular, f. 148-v. 
Preliminar - cerceamento de defesa.
A questão cinge-se a determinar se houve cercea-

mento de defesa por ser a seguradora parte ilegítima e 
se os danos aparentes no imóvel são problemas apre-
sentados no decorrer do tempo ou se são problemas na 
qualidade da construção do imóvel, como alegado na 
petição inicial.

Compulsando os autos, verifico que os referidos 
imóveis apresentam problemas (f. 17/21), inclusive com 
aval de laudo técnico realizado por perito contratado 
pelos apelantes (f. 36/53), mas é impossível verificar se 
os mesmos são decorrentes de erro por parte do cons-
trutor (erros de estrutura), se são meros desgastes natu-
rais ou se houve causa externa para que tivessem ocor-
rido os danos.

A apólice do seguro habitacional de f. 56/95 traz 
em sua cláusula 3ª os riscos cobertos:

3.1. Estão cobertos por estas Condições todos os riscos que 
possam afetar o objeto do seguro, ocasionando:
a. Incêndio.
b. Explosão.
c. Desmoronamento total.

Marca e modelo industrial - Registro no INPI -
 Proteção - Validade - Contrafação - Prova dos 

autos - Fotografias - Comercialização -
 Prescindibilidade - Danos morais devidos - 

Apuração - Liquidação de sentença

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos 
morais e materiais. Alegação de contrafação. Utilização 
indevida de marca e modelo industrial. Vassouras. 
Registros no INPI. Desnecessidade de envio dos autos 
à Justiça Federal. Provas existentes e suficientes nos 
autos. Impedimento da utilização do modelo pelo réu 
enquanto protegido legalmente o registro da empresa 
autora. Danos materiais a serem apurados em liqui-
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dação de sentença. Adequada fixação dos danos morais. 
Manutenção da sentença.

- Na hipótese de contrafação de marca, a procedência 
do pedido de condenação do falsificador em danos mate-
riais deriva diretamente da prova que revele a existência 
de contrafação, independentemente de ter sido o produto 
falsificado efetivamente comercializado ou não.

- A indenização por danos materiais não possui como 
fundamento tão somente a comercialização do produto 
falsificado, mas também a vulgarização do produto, a 
exposição comercial (ao consumidor) do produto falsifi-
cado e a depreciação da reputação comercial do titular 
da marca, levadas a cabo pela prática de falsificação.

Recurso improvido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0134.08.095204-4/001 - 
Comarca de Caratinga - Apelante: Agnaldo Luís Soares 
- Apelada: Vassouras Hobynwood Ltda. - Relator: 
DES. DOMINGOS COELHO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de março de 2013. - Domingos 
Coelho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOMINGOS COELHO - Cuida-se de 
apelação cível intentada por Agnaldo Luís Soares em face 
da sentença de f. 259/270, que julgou procedentes os 
pedidos iniciais, condenando-o a abster-se de explorar 
e comercializar vassouras, na modalidade nominativa 
e figurativa, através do nome Hollyword TK, enquanto 
perdurarem os efeitos do registro da autora/apelada 
junto ao INPI; ao pagamento de danos morais no importe 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais a 
serem apurados em liquidação de sentença nos autos 
da ação de indenização por danos morais, materiais e 
lucros cessantes, aviada em seu desfavor por Vassouras 
Hobynwood Ltda.

Em suas razões de inconformismo, aduz o apelante 
que, na condição de titular de direito, pois também 
teve sua marca Hollyworld TK registrada junto ao INPI 
em 2000, não pode ser impedida de comercializar 
seus produtos.

Afirma que, para a proibição prevalecer, há necessi-
dade de prévia anulação da sua marca perante a Justiça 
Federal, com intervenção obrigatória do INPI.

Assevera já ter ocorrido a caducidade da marca 
utilizada pela apelada (Hobynwood), cuja vigência era 

até 07.12.2003, não havendo, portanto, que se falar em 
sua eventual reprodução indevida.

Alega que inexistem nos autos provas suficientes 
para atestar os alegados atos de contrafação e danos 
causados à pessoa jurídica apelada, não havendo seme-
lhanças hábeis nos produtos em discussão a confundir o 
consumidor. Diante da ausência de provas produzidas em 
juízo, sob o crivo do contraditório, descabe em falar em 
condenação por danos materiais e morais.

Contrarrazões às f. 306/312.
Recurso próprio e tempestivo. Ausente o preparo 

por pleitear a parte a concessão dos benefícios da assis-
tência judiciária.

Presentes os pressupostos recursais passo ao exame 
do apelo.

De início, cumpre mencionar que marca é o sinal 
ou expressão destinado a individualizar os produtos 
ou serviços de uma empresa, identificando-os e distin-
guindo-os em relação aos demais concorrentes presentes 
no mercado. A finalidade da proteção da norma é 
resguardar os direitos do consumidor, bem como da clien-
tela da empresa, impedindo-se a concorrência desleal.

Sobre o tema, oportuna a lição da professora 
Izabel Vaz:

Uma marca de fábrica ou de comércio é um sinal destinado a 
distinguir os produtos de uma empresa industrial ou comercial 
ou de um grupo de tais empresas, tal qual o fazem as ‘marcas 
de serviço’ em relação aos serviços. Este sinal pode ser cons-
tituído por uma ou várias palavras, letras, números, desenhos 
ou imagens, emblemas, monogramas ou assinaturas, cores 
ou combinações de cores distintas. De acordo com algumas 
legislações, ele pode igualmente configurar uma forma ou 
qualquer outro detalhe de apresentação do produto ou da 
embalagem destinada ao produto, contanto que não sejam 
unicamente ditados por sua função. O sinal pode ainda 
consistir em combinações de qualquer dos elementos citados.
Quando uma marca é protegida, nenhuma pessoa ou 
empresa, senão a que a possui, pode usá-la, ou usar a marca 
apresentando semelhanças capazes de provocar confusão no 
espírito do público - ao menos quanto a produtos e serviços 
suscetíveis de prestar-se a tal confusão (Direito econômico das 
propriedades. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 429).

Ao contrário do que desejou fazer crer o apelante, 
entendo que a apelada fez, sim, provas contundentes de 
que a reprodução das vassouras se deu de forma eviden-
temente fraudulenta, sendo praticamente uma cópia do 
produto cuja marca e modelo se encontravam ainda 
protegidos pela lei e pela inscrição junto ao INPI. Não 
se descuidou o apelante sequer de modificar as cores 
e formatação dos desenhos utilizados pela apelada, 
conforme se demonstrará.

Simples compulsar dos autos e diante da compa-
ração meramente visual dos produtos trazida pelas 
fotografias colacionadas às f. 119/123, a meu ver, 
são elementos de prova mais do que suficientes para 
comprovar, sobremaneira, a contrafação, ou seja, a 
ilegalidade da conduta realizada pelo réu, ora apelante.
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Tal fato não passou despercebido pelo d. Julgador 
primevo, como se infere na decisão à f. 263, verbis:

Feitas essas considerações, em análise das fotografias de 
f. 119/121, tenho como inconteste a semelhança das marcas 
nominativa e figurativa entre os produtos das partes. Ainda, 
conforme se infere das fotos, ambas as partes atuam no 
mesmo ramo comercial e seus produtos se referem ao mesmo 
segmento mercadológico.

Ademais, sem amparo as alegações do apelante de 
que o registro da autora em relação à marca “Hobynhood” 
estaria vencido junto ao INPI.

Ao contrário, pelo que se depreende do documento 
de f. 60, quanto àquela marca nominativa, o prazo de 
vigência da proteção legal de 10 (dez) anos iniciou-se em 
20.04.1999. Já com relação à proteção da marca figu-
rativa (da apelada), a proteção se iniciou em 1º.04.1997, 
também possuindo validade de 10 (dez) anos, conforme 
documento de f. 64.

Sendo a presente demanda ajuizada em 
28.07.2005, é claro que, naquele momento, não havia 
que se falar em perda da proteção legal a que aduz a Lei 
nº 9.279/96, porque ainda estava em curso o período de 
proteção “intelectual” em favor da apelada.

Lado outro, diversamente da empresa apelada, o 
apelante somente obteve o registro da marca Hollyworld 
TK no ano de 2008, conforme documento de f. 195, 
sendo, ainda assim, desrespeitados pelo réu aqueles 
registros de marca e modelo da autora, concedidos 
muito anteriormente a esta referida autorização conce-
dida pelo INPI.

Por óbvio que o autor, ora apelante, detinha 
o pleno conhecimento dos registros anteriores da 
empresa apelada, pela cópia do modelo e também 
porque foi citado para responder à presente demanda 
em 26.09.2005, conforme “mandado de citação” de 
f. 71-verso. Era conhecedor do modelo e da marca da 
apelada quando pediu o seu próprio registro junto ao 
INPI, em evidente manobra ilícita, incorrendo na prática 
de concorrência desleal.

Dessa feita, o desrespeito e a atitude contrários à lei, 
por parte do apelante, estão comprovados documental-
mente, além da simples análise e comparação das datas 
de concessão de registros pelo INPI concedidos a ambas 
as partes ora demandantes, também pela comprovação 
da data de ajuizamento da presente ação e pela robustez 
das fotografias coligidas, que nenhuma dúvida permitem 
quanto à contrafação, sendo até mesmo risível a asser-
tiva do apelante de que “os produtos não apresentam 
qualquer semelhança”, conforme mencionou superficial 
e levianamente à f. 285, segundo e terceiro parágrafos.

Com respeito à condenação que lhe foi imposta, 
qual seja a de arcar com indenização por danos materiais 
e morais em prol da pessoa jurídica apelada, visto que, 
em casos desse jaez, é dizer, onde restou demonstrada a 
contrafação de produtos cujos desenhos industriais depo-

sitados no INPI foram violados, considera-se presumida 
a lesão de cunho material e moral da proprietária do 
registro industrial dos mesmos, no caso, a apelada.

O colendo STJ já se manifestou a respeito:

Direito comercial e processual civil. Recurso especial. Ação 
de conhecimento pelo rito ordinário. Propriedade industrial. 
Marca. Contrafação. Danos materiais devidos ao titular da 
marca. Comprovação. Pessoa jurídica. Dano moral. - Na 
hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido 
de condenação do falsificador em danos materiais deriva 
diretamente da prova que revele a existência de contrafação, 
independentemente de ter sido o produto falsificado efeti-
vamente comercializado ou não. - Nesses termos conside-
rados, a indenização por danos materiais não possui como 
fundamento tão somente a comercialização do produto falsi-
ficado, mas também a vulgarização do produto, a exposição 
comercial (ao consumidor) do produto falsificado e a depre-
ciação da reputação comercial do titular da marca, levadas a 
cabo pela prática de falsificação. - A prática de falsificação, 
em razão dos efeitos que irradia, fere o direito à imagem do 
titular da marca, o que autoriza, em conseqüência, a repa-
ração por danos morais. - Recurso especial a que se dá provi-
mento (STJ - 3ª T. - REsp 466.761/RJ - Rel.ª Min.ª Nancy 
Andrighi - j. em 03.04.2003 - publ. em 04.08.2003).

As perdas e danos, nos casos de uso indevido de marca, 
decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré (REsp 
101.118/PR - 4ª Turma – STJ - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira - j. em 02.03.2000).

Segundo Luiz Guilherme de A. V. Loureiro:

Com efeito, na esfera do direito civil, configuraria a concor-
rência desleal qualquer ato contrário ao princípio da boa-fé 
que deve reinar nas relações negociais, ou seja, caracteriza o 
ilícito civil a concorrência exercida de forma desleal, contrária 
à prática comum dos bons comerciantes, sendo, neste caso, 
meramente exemplificativo o rol do art. 195. 
Tal conclusão é reforçada pelo advento do caput do 
art. 209, segundo o qual fica ressalvado ao prejudicado, o 
direito de haver perdas e danos em ressarcimento de preju-
ízos causados por atos de violação de direitos de proprie-
dade industrial e atos de concorrência desleal não previstos 
nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, 
industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e 
serviços postos no comércio (A lei de propriedade industrial 
comentada. 1999, p. 338).

Assim, autorizada se encontra a empresa autora/
apelada a perseguir a defesa de seus direitos, conforme 
determina o art. 209 da Lei nº 9.279/96, sendo corre-
tamente decidido em primeiro grau, pela apuração dos 
danos materiais em sede de liquidação de sentença, além 
da equilibrada e razoável condenação ao pagamento de 
danos morais.

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal:

Direito empresarial. Violação de desenho industrial. 
Concorrência desleal. Contrafação. Semelhança que se cons-
tata icto oculi. Perícia técnica. Desnecessidade. Reforma da 
sentença. Condenação em perdas e danos. Prejuízo presu-
mido. Apuração em liquidação sentença. Recurso provido. - 
A Constituição da República assegura aos autores de inventos 
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de subsídios para compra de medicamentos no rol de 
suas finalidades.

- Dispensada, portanto, a assembleia geral para delibe-
ração da matéria.

Dúvida improcedente. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.121731-9/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Orozimbo Afonso da 
Silva e outro representando Casb - Caixa de Assistência 
dos Servidores do Credireal, Carmen Lúcia Álvares - Ape-
lado: Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas Ju-
rídicas de Belo Horizonte - Relatora: DES.ª ÁUREA BRASIL

Acórdão

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

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Áurea 
Brasil - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª ÁUREA BRASIL - Cuida-se de apelação cível 
proposta por Orozimbo Afonso da Silva e Carmen Lúcia 
Álvares, representantes da Casb - Caixa de Assistência 
dos Servidores do Credireal, em face da r. sentença de 
f. 78/79, prolatada pelo MM. Juiz de Direito Fernando 
Humberto dos Santos, titular da Vara de Registros Públicos 
desta Capital, que, nos autos do procedimento de susci-
tação de dúvida apresentado pelo oficial do Cartório 
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, 
julgou-a procedente, recomendando a abstenção do 
registro pretendido pela associação.

Em razões de f. 80/85, os apelantes alegam que: 
a) a ata de reunião da diretoria da Casb, que tratou da 
alteração no cadastro de atividades perante os órgãos 
públicos e privados de todas as esferas governamentais, 
para adequação ao já disposto no CNPJ, foi apresen-
tada para registro; b) o oficial se negou a proceder ao 
registro, alegando inclusão de atividade lucrativa no rol 
de finalidades da associação, o que seria vedado pelo 
art. 53 do Código Civil; c) restou também questionada 
suposta alteração do estatuto por reunião da diretoria, e 
não por assembleia geral; d) a compra de medicamentos 
é feita de forma subsidiada, sem finalidade lucrativa; e) 
não houve modificação do estatuto, pois o objetivo da 
Casb se manteve inalterado, tratando, tão somente, 
de uma necessidade de atender à exigência do Poder 
Público, para que a farmácia possa continuar funcio-
nando e cumprindo o objetivo consignado no art. 2º 
do estatuto [...]; f) a farmácia da Casb adquire medica-
mentos a preço de custo das distribuidoras e os repassa 
com 50% de desconto, aos seus beneficiários: funcioná-
rios aposentados, pensionistas e ex-servidores do Credi-

Apelação cível - Procedimento de dúvida - 
Associação - Registro de ata de reunião da 

diretoria - Descrição de atividade econômica 
secundária - Comércio de medicamentos 

subsidiados aos associados - Possibilidade - 
Atividade sem fins lucrativos - Dispensa de 

aprovação por assembleia geral

Ementa: Apelação cível. Procedimento de dúvida. Asso-
ciação. Registro de ata de reunião da diretoria. Descrição 
de atividade econômica secundária. Comércio de medi-
camentos subsidiados aos associados. Possibilidade. 
Atividade sem fins lucrativos. Dispensa de aprovação por 
assembleia geral.

- O comércio de medicamentos por associação, mediante 
subsídios, não caracteriza, de plano, atividade lucrativa, 
cuja identificação pressupõe prova da distribuição de 
lucros para os seus integrantes.

- Eventuais questionamentos acerca do desvirtuamento 
desta atividade devem partir daquele que se sentir lesado 
em seu patrimônio jurídico, competindo, pois, ao oficial 
cartorário, para fins de registro, estrita análise dos requi-
sitos formais por lei exigidos para efetivação do ato.

- A pretensão de registro da ata não implica modifi-
cação do objeto do estatuto, o qual já prevê a concessão 

industriais a proteção às suas criações, bem como o privi-
légio temporário para sua utilização, consoante prescreve 
o art. 5º, XXIX, da CF. - Não é necessária a realização de 
perícia técnica para comprovar a ocorrência de contrafação, 
se é possível constatar icto oculi a grande semelhança entre 
os produtos capaz, inclusive, de confundir o consumidor. - A 
existência de perdas e danos no caso de contrafação é presu-
mida, cabendo sua apuração em liquidação de sentença 
por arbitramento (TJMG - 13ª Câmara Cível - Apelação 
1.0452.05.0211443/001 - Rel. Des. Nicolau Masselli - j. em 
16.04.2009 - publ. em 1º.06.2009).

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. Suspensa a exigibi-
lidade por estar a parte sob os benefícios da assistência 
judiciária, que ora concedo.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com 
o Relator.

DES. NILO LACERDA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Colaciono, ainda, precedente deste Tribunal 
de Justiça, em consonância com o entendimento 
acima esposado:

Cooperativa médica - Venda de medicamentos no mercado 
varejista - Possibilidade. - Não há falar em concorrência 
desleal de farmácias de cooperativas com outra, porquanto 
ausente a finalidade lucrativa daquelas e presente o intuito de 
prestar assistência ao segurados do plano de saúde, se respei-
tados os Códigos de Ética Médica, e de Defesa do Consu-
midor. (Apelação Cível 1.0518.02.024149-4/002, Rel.ª 
Des.ª Selma Marques, 11ª Câmara Cível, j. em 03.12.2008, 
publicação da súmula em 16.01.2009.)

Pelo exposto, não há dúvida acerca da possibilidade 
de uma associação desenvolver atividade econômica - 
até porque dela se extrairá grande parte do seu custeio.

O que se veda é a distribuição dos ganhos even-
tualmente advindos desta atividade para os seus sócios/
associados, devendo toda a receita ser reinvestida nas 
atividades precípuas da entidade beneficente.

Afigura-se, pois, equivocada a conduta do oficial 
cartorário que, ao se insurgir contra o pleito de registro 
de simples comércio de medicamentos a preços subsi-
diados para associados da apelante, extrapola os limites 
da função do seu cargo, realizando juízo de valor sobre 
determinada atividade que, por via de regra, se adequa 
aos objetivos de uma associação.

Eventuais questionamentos acerca de possíveis 
distorções no desenvolvimento dessa atividade pela 
recorrente deverão partir daqueles que vierem a se sentir 
lesados por suposta concorrência desleal, caso demons-
trado o caráter lucrativo desse comércio em face dos 
seus integrantes.

Essa interpretação, contudo, não pode partir do 
oficial cartorário, a quem se atribui poder de análise dos 
requisitos formais para registro dos atos.

Quanto à alegação de que o registro solicitado 
implicaria modificação do estatuto sem prévia auto-
rização dos associados em assembleia geral (art. 59, 
Código Civil), melhor sorte não assiste ao suscitante, 
ora apelado.

O Estatuto Social da Casb consigna, em seu art. 2º:

Art. 2º - A CASB tem por finalidade assistir seus beneficiá-
rios, funcionários aposentados, pensionistas e ex-servidores 
do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., vinculados 
às associadas, no que diz respeito à educação, assistência 
social, prestação de serviços diversos e preservação de 
documentos de interesse dos seus beneficiários, relacionados 
aos planos de benefícios de assistência à saúde e de previ-
dência privada.
Parágrafo Primeiro - Para cumprir suas finalidades, a 
CASB poderá:
[...]
b) melhorar a qualidade da assistência à saúde prestada aos 
seus beneficiários;
c) conceder subsídio para compra de medicamentos e 
conceder empréstimos; [...].

real, não sendo caracterizada qualquer finalidade lucra-
tiva; g) inúmeros são os exemplos de associações civis 
que desempenham atividades econômicas sem possuírem 
fins econômicos, ou seja, sem auferirem lucros [...].

Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão 
à f. 110).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, 
manifestou-se o douto Procurador, Dr. Geraldo de Faria 
Martins da Costa, no sentido de que a espécie não desafia 
a intervenção do Ministério Público (f. 112).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso de apelação.

O cerne da questão em análise consiste na defi-
nição da natureza da atividade de comércio varejista de 
medicamentos e outros produtos farmacêuticos pela Casb 
- Caixa de Assistência dos Servidores do Credireal, bem 
como na averiguação da legitimidade deste registro no 
cartório competente.

O oficial cartorário, diante do pleito ofertado pela 
associação, suscitou a presente dúvida, entendendo pela 
impossibilidade de se proceder ao registro na forma 
pretendida. Alegou, para tanto, que o comércio de medi-
camentos configura finalidade econômica, sendo este 
propósito vedado à dita entidade, nos termos do art. 53 
do Código Civil.

Salientou, também, que o pretenso registro impor-
taria em modificação do estatuto social, devendo, por 
isso, ser precedido de assembleia geral.

Pois bem. Após atenta análise da matéria tratada 
nos presentes autos, peço vênia ao culto Magistrado a 
quo, por entender que a sentença merece reforma.

Nos termos do art. 53 do Código Civil, consti-
tuem-se as associações pela união de pessoas que se 
organizem para fins não econômicos.

A expressão “fins não econômicos” deve ser inter-
pretada com certas ponderações, evitando análise pura-
mente literal, a impedir o pleno desenvolvimento de ativi-
dades pela entidade, com finalidade única de melhor 
atender aos seus associados.

Partindo dessa premissa, penso que a associação 
está autorizada a desenvolver atividades econômicas, 
desde que faça reverter para a própria entidade eventuais 
lucros dela advindos, tal como ocorrido nas instituições 
de ensino e hospital privados.

A propósito, merece destaque a lição dos civilistas 
Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald:

Já as associações não têm em mira finalidade lucrativa, como 
estampa o art. 53 da Lei Civil. É preciso, entrementes, uma 
interpretação cum grano salis da referida norma. Veja-se 
que as associações podem (e, por que não dizer, devem) ter 
ganho financeiro. No entanto, o eventual lucro obtido será 
reaplicado na própria entidade, vedando-se a partilha entre 
sócios. Logo, a lei não veda o lucro nas associações, mas a 
sua divisão entre os associados (Direito civil - teoria geral. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240).
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Já a ata de reunião da Diretoria da Casb que se 
pretendeu anotar estabelece:

Para atender e cumprir as finalidades da CASB, conforme 
disposto em seu Estatuto, principalmente no que se refere a 
melhorar a qualidade da assistência à saúde prestada aos 
seus associados e conceder subsídio para compra de medi-
camentos, através da Farmácia Privativa, deverá ser providen-
ciado alteração no cadastro de atividades da CASB junto aos 
órgãos públicos e privados (Municipal, Estadual e Federal) 
adequando ao já disposto no CNPJ 21.575.931/0001-
98: Atividade Econômica Principal: Atividades de organiza-
ções associativas profissionais. Atividades Econômicas Secun-
dárias: 1. Comércio varejista de artigos médicos e ortopé-
dicos; 2. Comércio varejista de cosméticos, produtos de 
perfumaria e de higiene pessoal; 3. Comércio varejista de 
produtos farmacêuticos homeopáticos; 4. Comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 5. 
Atividades de associações de defesa de direitos sociais [...].

A matéria tratada pela diretoria não implica modifi-
cação do estatuto, o qual, consoante se extrai do trecho 
acima transcrito, já prevê expressamente como finalidade 
da associação o auxílio aos seus integrantes para aqui-
sição de medicamentos.

A pretensão de anotação da ata visa ao atendi-
mento de exigências meramente burocráticas, com o 
intuito de igualar as informações contidas nos diversos 
documentos oficiais - CNPJ e cadastro de atividades da 
Casb, consoante bem explicitado pelo recorrente à f. 84.

Destarte, inexistindo ofensa aos arts. 53 e 59 do 
Código Civil, impõe-se reconhecer a improcedência 
da dúvida, devendo o oficial cartorário providenciar o 
registro da ata, nos moldes solicitados pela apelante.

Com tais considerações, dou provimento ao 
recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente 
a dúvida.

Custas, na forma da lei.

Votaram de acordo com a Relatora os DESEM-
BARGADORES FERNANDO CALDEIRA BRANT e 
BARROS LEVENHAGEN.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Empréstimo - Ausência de prova da transferência 
do valor alegado - Presunção de agiotagem -
 Inversão do ônus da prova - Art. 3º da MP nº 
2.172-32/2001 - Dívida - Anulação parcial -
 Execução tão só do valor confessadamente 

recebido

Ementa: Embargos à execução. Taxa de juros e ônus da 
prova. Coisa julgada. Inexistência. Alegação de agio-
tagem. Circunstância do caso que a evidencia. Inversão 
do ônus da prova. Art. 3º da MP nº 2.172-32/2001.

- O acórdão de f. 197-205 não fez coisa julgada sobre a 
legalidade da taxa de juros estipulada no contrato firmado 
entre as partes nem impôs aos apelados o ônus de provar 
a alegação de agiotagem. Referidos assuntos serviram 
apenas de argumentos, de motivação para demonstrar o 
cerceamento de defesa ocasionado aos ora apelantes, e 
não aos apelados. O que fez coisa julgada foi o dispo-
sitivo que reconheceu o cerceamento de defesa ocasio-
nado aos ora apelantes. Aplicação da norma do inciso I 
do art. 469, CPC.

- Em face das circunstâncias do caso em exame, ou seja, 
alegação dos apelados de que receberam de emprés-
timo a quantia de R$80.000,00 e que a vultosa quantia 
de R$364.000,00 resultou de agiotagem praticada pelos 
apelantes, bem como da ausência da prova da transfe-
rência do valor de R$364.000,00 aos apelados, resta 
presumida a agiotagem praticada pelos apelantes, sendo, 
pois, caso de impor a inversão do ônus da prova determi-
nada no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

- Uma vez que os apelantes não provaram a transferência 
da quantia de R$364.000,00 aos apelados, tem-se que 
a anulação parcial da dívida é medida que se impõe, 
cabendo aos apelados somente o pagamento da quantia 
que confessaram ter recebido, com acréscimos determi-
nados na sentença.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0271.09.133706-0/001 - 
Comarca de Frutal - Apelantes: Álvaro Pereira da Silva 
e outro, Vainer Pinto da Silva - Apelados: Maria Neuza 
de Freitas Silveira, Ênio César de Paula Silveira e outro - 
Relator: DES. MOTA E SILVA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de março de 2013. - Mota e Silva 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. MOTA E SILVA - Recurso de apelação aviado 
por Álvaro Pereira da Silva e Vainer Pinto da Silva contra 
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Stefano 
Renato Raymundo, de f. 295-305, que julgou parcial-
mente procedentes os embargos à execução ajuizados 
por Ênio César de Paula Silveira e Maria Neuza de Freitas 
Silveira, em face da execução que lhes promovem os ora 
apelantes, declarando a nulidade parcial do título objeto 
da execução, no que tange ao valor do débito e à taxa de 
juros remuneratórios e moratórios nela previstos, fixando 
o valor da execução em R$80.000,00, com juros de 
mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção 
monetária pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral 
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de Justiça do Estado de Minas Gerais, contada da data 
do vencimento da obrigação constante do título.

Em suas razões de recurso, de f. 306-341, afirmam 
os apelantes que a prova documental acostada aos autos 
afasta a verossimilhança das alegações dos apelados de 
prática de agiotagem pelos apelantes, inviabilizando a 
inversão do ônus da prova. Asseguram que o acórdão de 
f. 195/197 impôs aos apelados o ônus da prova, como 
também reconheceu a legalidade dos juros remunerató-
rios previstos na escritura pública de confissão de dívida, 
e, portanto, incabível a inversão, sob pena de ferir a coisa 
julgada. Reportam-se às provas produzidas nos autos, à 
legislação e jurisprudência. Ao final, pedem provimento 
ao recurso.

Contrarrazões foram apresentadas às f. 345-356.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
A controvérsia principal a ser dirimida neste julga-

mento é se houve ou não a prática de agiotagem 
pelos apelantes.

Afirmaram os apelados, na inicial dos embargos à 
execução, que, no ano de 2003, tomaram emprestada 
com os apelantes a quantia de R$80.000,00, à taxa de 
juros de 7%, 10%, 12% e até mais ao mês, fato que gerou 
a dívida exorbitante objeto da execução.

Na impugnação aos embargos, os apelantes 
afirmam que possuíam grande relação de amizade e 
sociedade de fato com o apelado varão em comércio de 
automóveis, sendo a dívida oriunda de mútuo feneratício, 
e não de agiotagem.

Às f. 126-129, o MM. Juiz de Direito Luís Fernando 
de Oliveira Benfatti proferiu sentença, julgando antecipa-
damente a lide.

Em face de recurso aviado pelos ora apelantes, 
pelo acórdão de f. 197-205, a sentença foi cassada, 
acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa que 
foi arguida.

Ao contrário do que entendem os apelantes, o 
acórdão de f. 197-205 não fez coisa julgada sobre a 
legalidade da taxa de juros estipulada no contrato firmado 
entre as partes nem impôs aos apelados o ônus de provar 
a alegação de agiotagem. Referidos assuntos serviram 
apenas de argumentos, de motivação para demonstrar o 
cerceamento de defesa ocasionado aos ora apelantes, e 
não aos apelados. O que fez coisa julgada foi o dispo-
sitivo, ou seja, o cerceamento de defesa ocasionado aos 
ora apelantes.

Nesse sentido é a norma do inciso I do art. 469 do 
CPC, in verbis:

Art. 469. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o 
alcance da parte dispositiva da sentença; [...].

Comentando referido artigo, Luiz Guilherme 
Marinoni e Daniel Mitidiero (in Código de Processo 

Civil comentado artigo por artigo. São Paulo, RT, 2008, 
p. 448) ensinam:

A coisa julgada outorga proteção ao dispositivo da decisão de 
mérito transitada em julgado. Os motivos, ainda que impor-
tantes para determinar o alcance da decisão, a versão dada 
pela sentença aos fatos, adotada como seu fundamento, e a 
apreciação de questão prejudicial, decidida incidentemente 
no processo, não fazem coisa julgada. Apenas o dispositivo 
da sentença faz coisa julgada (STJ, 1ª Turma, REsp 795.724/
SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 1º.03.2007, DJ de 15.03.2007, 
p. 274).

Já em relação à inversão do ônus da prova, o art. 1º, 
inciso I, e o art. 3º, ambos da Medida Provisória nº 2.172-
32/2001 (originária da MP 1.820/99), assim dispõem:

Art. 1º São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, 
assim consideradas as que estabeleçam:
I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às 
legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz, se reque-
rido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem 
sido cumpridas, ordenar a restituição, em dobro, da quantia 
paga em excesso, com juros legais a contar da data do paga-
mento indevido;
[...]
Art. 3º Nas ações que visem à declaração de nulidade de esti-
pulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, 
incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de 
provar a regularidade jurídica das correspondentes obriga-
ções, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas 
circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação.

Os apelantes, nos depoimentos pessoais prestados 
em juízo, não conseguiram demonstrar a licitude da 
origem da dívida. Vejamos:

O apelante Álvaro Pereira da Silva afirmou que o 
dinheiro foi emprestado para que o embargante Ênio 
fizesse o pagamento de algumas terras que ele havia 
comprado e que o valor do empréstimo não foi credi-
tado em favor dos apelados na data da assinatura da 
escritura de confissão de dívida, mas em data anterior 
(v. f. 261-262).

Já o apelante Vainer Pinto da Silva, embora credor, 
afirmou que desconhecia a origem da dívida e qualquer 
fato relacionado à dívida dos apelados (v. f. 263).

Ora, a vultosa quantia de R$364.000,00 não se 
transfere a uma pessoa em espécie. Referida quantia 
deixa rastro, que geralmente se prova através de trans-
ferências bancárias realizadas. Entretanto, os apelantes 
ficaram silentes. Em nenhum momento, provaram que 
transferiram aos apelados a quantia de R$364.000,00.

Com efeito, em face das circunstâncias do caso 
em exame, ou seja, alegação dos apelados de que rece-
beram de empréstimo a quantia de R$80.000,00 e de 
que a vultosa quantia de R$364.000,00 resultou de agio-
tagem praticada pelos apelantes, bem como da ausência 
da prova da transferência do valor de R$364.000,00 aos 
apelados, resta presumida a agiotagem praticada pelos 
apelantes, sendo, pois, caso de impor a inversão do ônus 
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- No condomínio edilício, as partes suscetíveis de utili-
zação independente, tais como apartamentos, escritórios, 
salas, lojas, sobrelojas, etc., com as respectivas frações 
ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à 
propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas 
livremente por seus proprietários - art. 1.331, § 1º, 
Código Civil. Lícita, portanto, é a disposição de permuta 
das vagas de garagem das unidades imobiliárias, valida-
mente concretizada pelos respectivos proprietários, sem a 
necessidade da intervenção de outros condôminos.

- Não verificado qualquer vício de consentimento, ligado 
ao objeto ou de ordem formal nos atos jurídicos impug-
nados, o caso é de improcedência dos pedidos de nulifi-
cação de tais negócios.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.171284-2/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelantes: Naftale Katz, 
Naka Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, Már-
cia de Oliveira Roxo - Apelados: Reginaldo Gonçalves, 
Condomínio Edifício Solar da Barra e outro - Relator: 
DES. OTÁVIO PORTES

Acórdão

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

Belo Horizonte, 13 de março de 2013. - Otávio 
Portes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - Cuida-se de 
ação anulatória de ato(s) jurídico(s) com obrigação de 
fazer proposta pelo Condomínio do Edifício Solar e Regi-
naldo Gonçalves em face de Naka Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., Naftale Katz e Márcia de Oliveira Roxo, 
narrando os autores, em síntese, que foi realizada “rerra-
tificação” da convenção do Condomínio do Edifício Solar 
da Barra, por via da qual foram permutadas as vagas de 
garagem entre os apartamentos 202 e 302. O segundo 
autor, atual proprietário da unidade 202, aduziu que a 
escritura inicial do seu imóvel foi lavrada segundo as 
disposições da convenção originária, porém foi indu-
zido a erro pelo segundo réu a retificar o documento, 
fazendo constar a disposição das vagas tal como previstas 
na citada “rerratificação” da convenção. Argumentou que 
os subscritores do aditamento da convenção não eram os 
reais proprietários dos imóveis à época.

Pediram, com fulcro nesse suporte fático, fossem 
julgados procedentes os pedidos, invalidando-se o ato 
de aditamento da convenção de condomínio, em que se 
estabeleceu a troca das vagas em questão, bem como 
a retificação da escritura pública de compra e venda do 

Convenção de condomínio - Compra e venda 
de imóvel - Vagas de garagem - Permuta - 
Proprietários anteriores - Negócio jurídico -

 Nulidade

Ementa: Direito civil e processual civil. Ação anulatória 
de ato jurídico e obrigação de fazer. Aditamento da 
convenção de condomínio edilício e escritura pública de 
compra e venda de imóvel. Permuta de vagas de garagem. 
Negócio validamente entabulado entre os proprietários 
anteriores. Inexistência de vontade viciada, defeito formal 
ou ilicitude do objeto. Validade. Nulificação do negócio. 
Impossibilidade. Pedido improcedente.

- As matérias de ordem pública podem ser conhecidas a 
qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, 
mas não podem ser indefinidamente rediscutidas dentro 
da mesma relação processual, estabelecendo autêntica 
hipótese de intransitabilidade em julgado.

da prova determinada no art. 3º da Medida Provisória 
nº 2.172-32/2001.

Em relação às testemunhas ouvidas em juízo, 
apenas a testemunha Sérgio Ferreira da Silva, ouvida às 
f. 264-265, confirmou “que o embargante Ênio pegava 
dinheiro a juros com Álvaro” e “que o depoente ouvia 
falar que a taxa de juros pelos empréstimos era de 7% a 
9% ao mês”. As demais testemunhas nada souberam dizer 
sobre as condições do negócio firmado entre as partes.

Por fim, tem-se que o fato de o apelado varão 
ter declarado a dívida prevista na escritura pública de 
confissão de dívida na petição de divórcio não desnatura 
o fato de a dívida ter sido oriunda de agiotagem prati-
cada pelos apelantes. Uma vez que estava prevista em 
escritura pública, antes de desconstituída judicialmente a 
dívida era exigível e, portanto, deveria mesmo constar da 
petição de divórcio.

Nesse contexto, uma vez que os apelantes não 
provaram a transferência da quantia de R$364.000,00 
aos apelados, tem-se que a anulação parcial da dívida 
é medida que se impõe, cabendo aos apelados somente 
o pagamento da quantia que confessaram ter recebido, 
com acréscimos determinados na sentença.

Pelo exposto, considerando tudo quanto foi visto, 
nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a 
bem-lançada sentença hostilizada.

Custas recursais, pelos apelantes.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ARNALDO MACIEL e JOÃO CANCIO.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as 
questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

Vale registrar que, conquanto se trate de matérias 
de ordem pública, isso quer apenas dizer que podem 
e poderiam ser conhecidas a qualquer tempo e grau 
de jurisdição, inclusive de ofício, e não que possam ser 
indefinidamente rediscutidas dentro da mesma relação 
processual, estabelecendo autêntica hipótese de intransi-
tabilidade em julgado.

Nesse exato sentido, é a lição do professor proces-
sualista Freddie Didier Jr.:

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhe-
cimento ex officio de tais questões (de ordem pública), fato 
indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões 
já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas 
de ofício. São coisas diversas: a cognosciblidade ex officio 
de tais questões significa, tão somente, que elas poderiam 
ter sido examinadas pelo Judiciário sem a provocação das 
partes, o que torna irrelevante o momento em que são apre-
ciadas. Não há preclusão para o exame, enquanto pendente 
o processo, mas há preclusão para o reexame (in Curso de 
direito processual civil. 9. ed. v. I, p. 515).

Por tal razão é que não conheço das prelimi-
nares aventadas.

II - Mérito.
Conforme relatado, prende-se a controvérsia nesta 

demanda à validade ou não de dois atos jurídicos decli-
nados na peça inicial, quais sejam o instrumento de rerra-
tificação da convenção do Condomínio do Edifício Solar 
da Barra (f. 66/68) e da retificação da escritura pública de 
compra e venda do apartamento 202 do mesmo condo-
mínio, feita ao segundo apelado (f. 48/49).

De início, é imperioso destacar que os atos jurídicos 
podem ser encarados sob três perspectivas ou planos: 
existência, validade e eficácia.

No plano da existência, estudamos os elementos 
constitutivos do negócio, sem os quais ele nada é (inexiste). 
São eles: a) manifestação de vontade; b) agente emissor 
da vontade; c) objeto; d) forma. Se o negócio existe, 
perquire-se sobre sua validade (art. 104 do Código Civil). 

O plano de validade estuda os pressupostos que 
conferem ao negócio jurídico existente aptidão para gerar 
efeitos. Por último, o plano da eficácia do negócio jurí-
dico, que traduz os elementos que interferem na aptidão 
do negócio para produzir seus regulares efeitos.

Na espécie, a controvérsia, como dito, situa-se no 
plano da validade. Incumbe inicialmente saber se o adita-
mento da convenção atende a tais requisitos para, em 
caso positivo, no momento seguinte, perquirir sobre a 
validade do ato que lhe sucedeu (retificação da escritura 
pública), com base nela realizado.

O art. 1.331 do Código Civil atualmente vigente 
dispõe nos seguintes termos:

imóvel, que fez constar a disposição das vagas da mesma 
forma que o aditamento ora questionado.

Citados, os réus manifestaram defesa na forma de 
contestação, suscitando em síntese a validade dos fatos 
jurídicos impugnados.

Feito saneado e concluída a instrução, foi profe-
rida a sentença de f. 272/276, que julgou procedentes 
os pedidos.

Irresignados, os réus apresentam recurso de 
apelação em que suscitam preliminarmente a ilegitimi-
dade ativa do condomínio, uma vez que a relação jurí-
dica questionada diz respeito apenas às partes envol-
vidas, e não aos demais proprietários de unidades imobi-
liárias no edifício. Ainda em sede preliminar, aduzem a 
ilegitimidade passiva de Naftale Katz. Argumentam ser 
o processo nulo, haja vista a necessidade de citação de 
todos os sujeitos que compuseram a relação jurídica cuja 
validade se discute. No mérito, consignam que não se 
infere dos autos qualquer vício ou defeito capazes de 
macular a validade da ratificação da escritura pública. 
Ao contrário, sustentam ter o segundo autor comparecido 
perante o tabelionato espontaneamente para assiná-la, 
o que demonstra conhecimento da troca das garagens e 
concordância com a mesma.

Prosseguem afirmando, amparados em depoi-
mentos testemunhais, que, quando o apartamento 202 
foi apresentado ao segundo autor para a pretendida aqui-
sição, foi-lhe informado que as vagas de garagem eram 
aquelas dispostas no aditamento da convenção, acon-
tecida bem antes de a unidade ter sido adquirida pelo 
segundo recorrido. Por último, destaca que a troca das 
vagas de garagem é negócio privado feito entre as partes 
envolvidas, de maneira que, por qualquer forma, seria 
desnecessário consentimento dos demais condôminos 
e a convocação de assembleia, invocando a respeito 
o disposto nos arts. 2º, § 1º, e 4º da Lei nº 4.591/64. 
Na eventualidade da manutenção da sentença, pugnam 
pela redução da verba honorária de sucumbência fixada 
pela sentença.

Pedem nesses termos o provimento do apelo.
Contrarrazões nas f. 307/317.
Eis o relatório.
Presentes os pressupostos, conheço do recurso.
I - Preliminares.
1. Ilegitimidade ativa do Condomínio do Edifício 

Solar da Barra, ilegitimidade passiva de Naftale Katz e 
nulidade do processo: citação de todos os participantes 
da relação.

Tais preliminares já foram rechaçadas por ocasião 
do despacho saneador, de f. 226/228, sem notícia da 
interposição do recurso cabível pela parte interessada, 
o que fulmina a pretensão de ver novamente decidida 
questão que já o foi.

A propósito, o art. 473 do CPC:
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tário da unidade 202 antes de, no mínimo, 04.04.2007, 
atribuindo-se à proprietária anterior, Naka Empreendi-
mentos Imobiliários Ltda., legitimidade plena para livre-
mente dispor sobre as vagas de garagem do aparta-
mento, inclusive para permutá-las com outro condômino, 
tudo na esteira do permissivo contido no art. 1.331, § 1º, 
do Código Civil, retromencionado.

Rechaça-se, portanto, qualquer vício de legiti-
midade ou outra irregularidade formal do instrumento 
em questão.

Já no que tange à pretendida nulificação da retifi-
cação da escritura pública de aquisição do imóvel pelo 
segundo recorrido, cuida-se de suposto vício de consen-
timento, alegando o interessado ter sido ludibriado pelo 
representante legal da promitente vendedora, acredi-
tando que estava corrigindo mero erro material constante 
da escritura originária.

Não é, todavia, a impressão que tive dos autos. O 
segundo autor de fato compareceu ao 2º Tabelionato de 
Notas desta Capital e, espontaneamente, subscreveu o 
aditamento, sem notícia de qualquer circunstância que 
pudesse macular sua manifestação de vontade naquele 
momento. Antes disso, o autor já havia subscrito dois 
documentos (promessa de compra e venda e croqui - 
f. 206/210), em que a disposição das vagas de garagem 
já se avisava da forma como permutada entre os proprie-
tários anteriores, o que faz crer que teve anuência prévia 
das características do imóvel, inclusive quanto à utilização 
da garagem.

Em depoimento de f. 258/259, a testemunha 
Eduardo Almeida Silva, que intermediou a venda do 
imóvel ao segundo recorrido, contou que:

[...] não sabe dizer o motivo da troca de vagas de garagem, 
pois, quando conheceu o apto., essa troca já havia sido feita. 
[...] que, na oportunidade da assinatura da promessa de 
compra e venda, foi dito ao Sr. Reginaldo que a Convenção 
de Condomínio estava sendo ratificada. Que foi dito ao Sr. 
Reginaldo que o motivo da rerratificação da Convenção de 
Condomínio era devido à troca de vagas na garagem.

Ante o exposto, não verificado qualquer vício de 
consentimento, ligado ao objeto ou de ordem formal dos 
atos e negócios impugnados, o caso é de improcedência 
dos pedidos.

Conclusão.
Com tais considerações, não conheço as prelimi-

nares e dou provimento ao recurso para reformar inte-
gralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos 
iniciais. Inverto a sucumbência. 

Custas recursais, pelos apelados.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES WAGNER WILSON e JOSÉ MARCOS VIEIRA.

Súmula - NÃO CONHECER AS PRELIMINARES. 
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são 
propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum 
dos condôminos. 
§ 1º As partes suscetíveis de utilização independente, tais 
como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, 
com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes 
comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser 
alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto 
os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou 
alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autori-
zação expressa na convenção de condomínio. 

É verdade que o fragmento acima sublinhado 
somente foi acrescido pela Lei nº 12.607, de 2012, mas 
se infere que, mesmo com a redação anterior, a lei civil 
permitia que as partes da propriedade condominial desti-
nadas à utilização exclusiva fossem livremente alienadas 
e gravadas pelos proprietários, e, com muito mais razão, 
entre os próprios condôminos.

Do exposto, desnecessária seria a realização do 
negócio por via de aditamento na convenção do condo-
mínio, uma vez que prescindível a anuência dos demais 
condôminos, podendo tal ter sido concretizado mediante 
simples instrumento particular entre os proprietários. 
Em que pese tal conclusão, é certo que o aditamento 
pode(ria) imprimir os efeitos desejados, desde que obser-
vados os requisitos do negócio que se quis concretizar 
(permuta das áreas de garagem).

A propósito o art. 112 do Código Civil atual:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à 
intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal 
da linguagem.

Mais apropriado ainda o art. 107 do mesmo código:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não depen-
derá de forma especial, senão quando a lei expressamente 
a exigir.

Dito isso, temos que o aditamento em questão, 
versando sobre a permuta das vagas de garagem dos 
apartamentos 202 e 302 do Condomínio do Edifício 
Solar da Barra, foi subscrito, além dos outros mora-
dores, pelas interessadas Naka Empreendimentos Imobili-
ários Ltda. (então proprietária da unidade 202) e Márcia 
de Oliveira Roxo (proprietária da unidade 302), isso em 
21.12.2006 - f. 66/68. 

A primeira escritura pública de compra da unidade 
202 pelo segundo apelado, Reginaldo Gonçalves, 
somente data de 04.04.2007 (f. 51), quando o negócio 
privado de permuta das vagas de garagem já havia, 
portanto, se implementado, validamente, entre os proprie-
tários anteriores. Não há nos autos evidência de que o 
documento tenha sido “antedatado” como querem fazer 
crer os recorridos.

Vale destacar que a propriedade do imóvel somente 
se adquire com a transcrição do título translativo perante 
o registro imobiliário (art. 1.245 do Código Civil). Por tal 
razão, o segundo recorrido não pode ser reputado proprie-
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transferências interestaduais de mercadorias entre os 
mencionados Estados.

Argumenta que restou demonstrado, pela análise da 
legislação mineira e dos autos de infração lavrados pela 
Secretaria de Fazenda da Bahia, que ambos os Estados, 
de Minas Gerais e da Bahia, aplicam de forma diversa o 
art. 13, § 4º, II, da Lei Complementar 87/96, para fins de 
determinação da base de cálculo nas transferências inte-
restaduais de mercadorias. 

Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-
postos para sua admissão.

Evidente, a meu aviso, a inadequação da presente 
ação declaratória e que fora, por isso mesmo, bem obser-
vada pela sentença.

De fato, no caso em apreço, está havendo a utili-
zação de ação declaratória como consulta ao Judiciário, 
uma vez que a pretensão da autora apelante não está 
claramente delimitada na inicial.

Após relatar os fatos envolvendo a transferência de 
mercadorias para o Estado da Bahia, afirma a apelante 
que há necessidade da presente ação declaratória, para 
afastar a incerteza e definir a correta base de cálculo 
nas operações de transferência entre o Estado de Minas 
Gerais e o Estado da Bahia, por estar havendo conflito 
de entendimento entre os dois Estados, guerra fiscal, 
causando-lhe inegáveis prejuízos.

Com efeito, busca-se nesta declaratória fazer cessar 
um estado de insegurança jurídica. É dizer, cinge-se 
à resolução pura de questão de direito, não objeti-
vando a declaração de existência ou inexistência de 
relação jurídica.

Portanto, tendo o objeto central da demanda a 
declaração para afastar o conflito de entendimento entre 
o Estado de Minas Gerais e o Estado de Bahia, chega-se 
à conclusão de ser o pedido juridicamente impossível, já 
que não se admite o manejo desse instrumento proces-
sual para a declaração de mero fato jurídico.

Outrossim, não há acolher o pedido alterna-
tivo formulado pela apelante à f. 10, por ausência de 
elementos suficientes, nos autos, capazes de aferir o 
direito invocado.

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Custas, pela recorrente.

DES.ª ALBERGARIA COSTA - Em juízo de revisão, 
conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes 
os pressupostos de admissibilidade.

A questão posta em julgamento refere-se à exis-
tência de interesse processual da apelante, que pretendeu 
a declaração da “correta base de cálculo do ICMS nas 
operações de transferência entre os Estado de Minas 
Gerais e Bahia”.

A respeito das ações declaratórias, é cediço que têm 
por finalidade a obtenção de uma sentença que simples-
mente declare a existência ou não de uma determinada 
relação jurídica, a teor do que estabelece o art. 4º, I, do 
Código de Processo Civil.

Ação declaratória - Pretensão - Afastamento 
de conflito de entendimento entre dois Estados 
federados relativo à aplicação de determinada 

norma - Demanda utilizada para simples 
interpretação de tese jurídica ou resolução de 
questão de direito - Manuseio da ação como 

forma de consulta ao Judiciário - Declaração de 
mero fato jurídico - Inadmissibilidade - Pedido 

juridicamente impossível - Extinção do processo

Ementa: Tributário. Ação declaratória. Interpretação de 
tese jurídica e questão de direito. Conflito de entendi-
mento entre dois Estados federados. “Guerra fiscal”. 
Pedido juridicamente impossível. Extinção do processo 
sem julgamento de mérito.

- A ação prevista no art. 4º do CPC tem por objeto a 
declaração da existência ou inexistência de relação 
jurídica, bem como da falsidade ou autenticidade de 
documento, não se prestando a declarar mero fato jurídico.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.219190-9/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Cooperativa 
Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais - Apelado: 
Estado de Minas Gerais - Litisconsorte: Estado da Bahia - 
Relator: DES. KILDARE CARVALHO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013 - Kildare 
Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. KILDARE CARVALHO - Cooperativa Central 
dos Produtores Rurais de Minas Gerais apela da 
r. sentença que extinguiu o processo com base no art. 267, 
VI, do CPC, relativa à ação declaratória ajuizada contra a 
Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais e a Fazenda 
Pública do Estado da Bahia. 

O processo foi extinto na primeira instância, ao 
fundamento de ser inadmissível a utilização da ação 
declaratória para simples interpretação da tese jurídica 
ou de questão de direito.

Sustenta, em síntese, a recorrente: não está utili-
zando a presente ação declaratória como forma de 
consulta ao Judiciário. O que almeja é efetivamente 
resolver um conflito real e específico, decorrente da diver-
gência entre os Estados de Minas Gerais e Bahia na apli-
cação das normas que regulam a base de cálculo nas 
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Contudo, não é cabível para declarar a mera inter-
pretação de tese jurídica em relação à determinada 
norma, por nítida ausência de interesse processual, em 
face da inutilidade do processo.

Nesse exato sentido, já se manifestou o Superior 
Tribunal de Justiça:

A ação declaratória não é servil à simples interpretação de 
tese jurídica ou de questão de direito, revelando a sua propo-
situra com esse escopo ausência de interesse de agir, posto 
transfigurar o Judiciário como mero órgão de consulta. (REsp 
1106764/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
20.10.2009, DJe de 02.02.2010.)

Assim, deve-se confirmar a sentença de primeiro grau.
Isso posto, acompanho o voto proferido pelo 

eminente Relator para negar provimento ao recurso de 
apelação, mantendo a sentença recorrida incólume.

Custas, pela apelante.
É como voto.

DES. ELIAS CAMILO SOBRINHO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Personalidade jurídica - Desconsideração - 
Sacrifício do patrimônio dos sócios - Medida 

excepcional - Desvio de finalidade, abuso 
da personalidade, confusão patrimonial - 
Pressupostos - Não demonstração - Mera 

inatividade - Art. 50 do Código Civil - 
Não aplicabilidade

Ementa: Civil, processual civil e empresarial. Cumpri-
mento de sentença. Devedor. Sociedade empresária. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Medida 
excepcional. Inatividade. Fato que por si só não enseja a 
despersonificação. Recurso não provido. 

- O instituto da desconsideração da personalidade jurí-
dica é medida excepcionalíssima, que só tem lugar 
quando demonstrada fraude ou abuso de direito rela-
cionado à sua autonomia patrimonial. Assim, apenas se 
comprovado cabalmente o desvio no uso da pessoa jurí-
dica é que cabe falar na sua desconsideração e conse-
quente sacrifício do patrimônio dos sócios, nos termos do 
art. 50 do Código Civil. 

- Não conduz inexoravelmente à ocorrência dos requi-
sitos legais ensejadores da desconsideração a mera inati-
vidade, visto que esta não se confunde com o abuso de 
personalidade. 

Negaram provimento ao recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
06.234788-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agra-
vante: Wanmir Carrocerias Indústria e Comércio Ltda. 
- Agravado: TGP - Transportes e Cargas S.A. - Relator: 
DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013. - Sebastião 
Pereira de Souza - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - Conheço do 
recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Colhe-se dos autos que Wanmir Carrocerias Indús-
tria e Comércio Ltda. ajuizou ação de despejo por falta de 
pagamento em face de TGP - Transportes e Cargas S.A., 
que se encontra em fase de cumprimento de sentença, 
na qual esta foi condenada a pagar à autora, ora agra-
vante, a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), referente ao pagamento de aluguéis e encargos 
relativos ao mês de dezembro de 2003 até a data da 
efetiva desocupação do imóvel.

A decisão agravada indeferiu o pedido de descon-
sideração da personalidade jurídica da executada/agra-
vada.

O instituto da desconsideração da personalidade 
jurídica é medida excepcionalíssima, que só tem lugar 
quando demonstrada fraude ou abuso de direito rela-
cionado à sua autonomia patrimonial. Assim, apenas se 
comprovado cabalmente o desvio no uso da pessoa jurí-
dica é que cabe falar em desconsideração e, consequen-
temente, no sacrifício do patrimônio dos sócios.

É esse o entendimento que vem sendo sedimen-
tado ao longo dos anos pelo colendo Superior Tribunal 
de Justiça:

Agravo regimental no recurso especial. Embargos à execução. 
Fundamentos insuficientes para reformar a decisão agra-
vada. Ofensa ao art. 535 do CPC não configurada. Respon-
sabilidade dos sócios. Desconsideração da personalidade 
jurídica. Medida excepcional. Coisa julgada. Reexame de 
provas. Inviabilidade. Súmula 7/STJ. - [...] 3. A desconside-
ração da personalidade jurídica é medida de caráter excep-
cional que somente pode ser decretada após a análise, no 
caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso 
de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o 
que não se verifica na espécie. [...] 5. Agravo regimental a 
que se nega provimento (AgRg no REsp 623.837/RS, Rel. 
Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado 
do TJRS), Terceira Turma, julgado em 08.02.2011, DJe de 
17.02.2011).

Logo, não basta o inadimplemento de uma obri-
gação por parte da pessoa jurídica, é necessário que tal 
descumprimento decorra do desvirtuamento da função da 
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mesma. A personificação é um instrumento legítimo de 
destaque patrimonial e, eventualmente, de limitação de 
responsabilidade, que só pode ser descartado caso o uso 
da pessoa se afaste dos fins para os quais o direito a criou 
(REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da 
personalidade jurídica, p. 15).

Em nosso direito positivo, a desconsideração da 
personalidade jurídica deita suas raízes no art. 50 do 
atual Código Civil, in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, carac-
terizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patri-
monial, o juiz pode decidir, a requerimento da parte ou do 
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, 
que os efeitos de certas e determinadas relações de obriga-
ções sejam estendidos aos bens particulares dos administra-
dores ou sócios da pessoa jurídica.

No caso vertido à apreciação, tenho que não 
restaram amealhadas as circunstâncias elementares que 
possibilitariam fosse atingido o patrimônio dos sócios da 
empresa executada, ora agravada.

Lastreia-se o requerimento de desconsideração 
formulado pela agravante no fato de não ter localizado 
a empresa agravada, o que evidenciaria encerramento 
irregular das atividades e que corroboraria a tese de utili-
zação fraudulenta da personalidade jurídica.

No entanto, o argumento não se sustenta, pois o fato 
de a empresa agravada não se manter atualizada perante 
a Junta Comercial, por si só, não conduz inexoravelmente 
à ocorrência dos requisitos legais, já que a mera inativi-
dade não se confunde com o abuso de personalidade.

Arvora-se ainda o requerimento feito no fato de 
terem sido baldadas todas as tentativas possíveis de 
localização de patrimônio da empresa recorrida, o que 
também não justifica a medida excepcional. Ora, o 
simples fato de não possuir a devedora bens passíveis de 
penhora satisfatória também não se enquadra na cate-
goria de fraude, confusão patrimonial ou desvirtuamento 
da sua função.

Conclusão.
Assim sendo, à míngua dos pressupostos substan-

ciais à aplicação do instituto excepcional, nega-se provi-
mento ao agravo de instrumento, mantendo-se, por ora, 
a decisão que indeferiu a desconsideração da persona-
lidade jurídica, sem prejuízo de futura análise, diante da 
superveniência de novas circunstâncias que possam dar 
azo ao direcionamento da execução em face dos sócios 
da empresa recorrida.

Custas recursais, pela agravante. 
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES OTÁVIO DE ABREU PORTES e WAGNER 
WILSON FERREIRA.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação anulatória - Negócio jurídico - Contratante 
- Interdição - Contrato de empréstimo - Nulidade 
- Devolução das prestações - Inadmissibilidade - 
Proibição do enriquecimento sem causa - Fruição 

do valor do empréstimo pelo interditado - 
Boa-fé da instituição financeira - 

Desprovimento do recurso

Ementa: Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato 
de empréstimo. Contratante interditado. Restituição das 
parcelas pagas. Inadmissibilidade. Princípio da boa-fé 
por parte da instituição financeira. Fruição do valor do 
empréstimo por parte do contratante. Vedação ao enri-
quecimento sem causa. Sentença mantida.

- O reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, 
concernente a contrato de empréstimo, diante da ocor-
rência de interdição, não enseja a restituição das parcelas 
pagas, sendo imprescindível a análise da boa-fé e do 
princípio da violação do enriquecimento sem causa, 
mormente considerando que o interditado usufruiu da 
importância, objeto da contratação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0433.08.263732-6/001 - 
Comarca de Montes Claros - Apelante: Harley Patrício 
da Silva - Apelados: HSBC Bank Brasil Banco Múltiplo, 
União dos Militares do Estado de Minas Gerais - 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, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013. - 
Wanderley Paiva - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDERLEY PAIVA - Trata-se de apelação 
interposta à sentença de f. 153/157, proferida pela 
ilustre Juíza Sílvia Rodrigues de Oliveira Brito, da 1ª Vara 
Cível da Comarca de Montes Claros, que, nos autos da 
ação anulatória de contrato proposta por Harley Patrício 
da Silva em desfavor da União dos Militares do Estado 
de Minas Gerais e HSBC Brasil S.A., julgou parcial-
mente procedente o pedido, declarando nulo o contrato 
firmado entre as partes; no entanto, indeferiu o pedido 
de restituição pretendido na exordial, ao argumento de 
que a requerente usufruiu e quitou o valor do emprés-
timo firmado.

Em face da sucumbência recíproca, as partes foram 
condenadas ao pagamento de 50% das custas e honorá-
rios advocatícios à razão de 10% sobre o valor da causa, 
devidamente corrigido, suspensa a exigibilidade desse 
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ônus em relação ao requerente por litigar sob o pálio da 
justiça gratuita.

Nas razões de apelação (f. 161/167), insurge-se o 
autor quanto à ausência de determinação à restituição 
do valor pretendido na exordial, fundamentando sua 
pretensão no princípio da boa-fé como cláusula geral 
presente em todos os negócios jurídicos, disposto no 
art. 113 do Código Civil.

Alega que a rescisão deve retroagir à data da propo-
situra da presente ação com a devolução dos valores 
efetivamente pagos descontada em sua folha de paga-
mento, já que o contrato foi rescindido. Assim, pugna 
pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (f. 177/179), propugna o Banco 
HSBC Bank Brasil S.A. pela confirmação da sentença.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, o parecer é no sentido do conhecimento e não 
provimento do recurso.

Sem preparo, visto que o apelante se encontra sob 
o pálio da justiça gratuita.

Em síntese, é o relatório.
Verificados os pressupostos de admissibilidade, 

conheço da apelação.
Cuidam os autos de ação proposta por Harley 

Patrício da Silva em desfavor de União dos Militares do 
Estado de Minas Gerais e HSBC Bank Brasil S.A., na qual 
objetiva a nulidade do contrato de empréstimo celebrado 
entre as partes, bem como a restituição das 16 (dezesseis) 
parcelas descontadas de sua folha de pagamento, corres-
pondente ao valor de R$4.755,04 (quatro mil setecentos 
e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).

Para tanto alega que, por se tratar de curatelado, 
os requeridos não poderiam ter com ele firmado contrato 
de empréstimo, como o fizeram na importância de 
R$7.486,95 (sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e 
noventa e cinco centavos).

Alega que aludido empréstimo lhe vem causando 
transtornos financeiros, visto que os descontos das pres-
tações o impedem de suprir suas necessidades básicas.

Na decisão primeva, o pedido foi julgado parcial-
mente procedente tão somente para declarar nulo o 
contrato firmado entre as partes, sendo indeferida a 
pretensão à restituição das parcelas pagas.

Dessa decisão recorre o autor, insurgindo-se quanto 
à ausência de determinação à devolução dos valores 
pagos, nem mesmo à época da propositura da presente 
ação. Requer, por fim, que a rescisão deve retroagir à 
data da propositura da ação e ser devolvida a impor-
tância descontada em folha de pagamento.

Pois bem.
Como cediço, o negócio jurídico é válido quando 

presentes os requisitos enunciados no art. 104 do Código 
Civil, quais sejam agente capaz, objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável e forma prescrita ou não 
defesa em lei. 

No entanto, é possível a anulação do referido 
negócio jurídico desde que ocorra alguma das hipóteses 
elencadas no art. 171 do mesmo diploma legal. 

Feito esse breve apontamento e volvendo à reali-
dade dos autos, não se tem dúvida do acerto da sentença 
primeva ao reconhecer o direito do autor à nulidade 
do contrato de empréstimo ajustado entre as partes, 
porquanto, pelo conjunto probatório, a avença restou 
efetivada posteriormente à decretação de sua interdição.

Quanto à restituição, não se desconhece enunciado 
contido no art. 182 do Código Civil, segundo o qual, 
“anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao 
estado em que antes dele se achavam, e, não sendo 
possível restituí-las, serão indenizadas com o equiva-
lente”.

Acerca da questão, Nelson Nery Júnior e Rosa 
Maria de Andrade Nery ensinam que:

No tocante às partes, entretanto, deverão, sempre que 
possível, ser restituídas ao estado anterior. Caso isso não 
seja possível, a situação se resolve em perdas e danos (Novo 
Código Civil e legislação extravagante anotados. São Paulo: 
RT, f. 89). 

Contudo, na hipótese, como bem ressaltado pelo 
Julgador monocrático, aliás, com muita propriedade, 

a incapacidade mental do requerente não pode ser analisada 
isoladamente para reconhecimento da nulidade do negócio 
e devolução do valor emprestado, sendo necessário verificar, 
conjuntamente, se a requerida agiu de má-fé e/ou tentou 
enriquecer à custa da incapacidade daquele, e que o negócio 
tenha causado prejuízo para o requerente.  

Com efeito, não importa o reconhecimento da nuli-
dade do negócio jurídico por incapacidade mensal à 
restituição das parcelas pagas, sendo imprescindível à 
análise da boa-fé objetiva da instituição financeira e se o 
fato acarretou ou não prejuízo ao contratante.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra 
tenha a instituição financeira se beneficiado da contra-
tação, de modo a reconhecer tenha agido de má-fé. 
Lado outro, evidencia-se que o contratante se benefi-
ciou da importância, objeto do contrato, tanto que dela 
usufruiu, efetuando até mesmo o pagamento de 16 das 
parcelas contratadas.

Ora, considerando tal situação, o reconhecimento 
da restituição dos valores implicaria enriquecimento 
sem causa, o que, como cediço, é vedado no ordena-
mento jurídico.

Bastante pertinente o registro de que não se pode 
exigir que o dever de diligência da instituição financeira 
seja maior do que o dever de cuidado do curador do 
autor à época da contratação.

Mesmo se considerássemos tenha o autor direito 
à restituição ao valor das taxas e juros inseridos na 
avença, conforme se vê da peça inicial, tal questão não 
foi pleiteada.
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Decisão da Central de Conciliação de Precatórios. Coisa 
julgada. Inocorrência. Súmula 311 do STJ. Prova peri-
cial. Necessidade. Poder instrutório do juiz. Inteligência 
do art. 130 do CPC.

- Não há falar em coisa julgada ou preclusão temporal 
quando é sabido que a Central de Conciliação não possui 
competência jurisdicional para solução de feitos de natu-
reza contenciosa (Súmula 311 do STJ).

- O juiz é o condutor do processo e o destinatário das 
provas, cabendo a ele determinar a importância de sua 
realização (Art. 130 do CPC).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
01.545509-0/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: IPSM - Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares de Minas Gerais - Agravada: Laudelina Ladeira 
dos Santos - Relatora: DES.ª SELMA MARQUES

Acórdão

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

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Selma 
Marques - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª SELMA MARQUES - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares - IPSM contra a r. decisão de f. 218-TJ, 
proferida pela MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública 
e Autarquias desta capital que, nos autos da ação de 
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, contra 
ele ajuizada por Laudelina Ladeira dos Santos, deferiu a 
produção de prova pericial.

Alega o recorrente, em síntese, que a r. decisão 
agravada não deve prosperar, uma vez que “o pedido de 
impugnação do valor do precatório em razão da discor-
dância dos cálculos elaborados pela Ceprec, quando 
da quitação do Precatório 376/2005, foi devidamente 
examinado pelo Juiz de Direito da Central de Conciliação 
de Precatórios”, não tendo a parte agravada recorrido 
daquela decisão que fora proferida em 23.06.2010.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, 
seja dado provimento ao agravo.

Presentes os requisitos legais, admito o recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido às f. 242/244-TJ.
Devidamente intimada, a parte agravada apre-

sentou contraminuta às f. 248/249-TJ, pugnando, em 
suma, pela manutenção da r. decisão agravada.

À f. 251-TJ, constam informações prestadas pela 
MM. Juíza de primeiro grau.

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso.
Pois bem.

Execução de sentença - Suposto precatório 
complementar - Central de Conciliação 

de Precatórios - Decisão - Coisa julgada - 
Inexistência - Competência jurisdicional para 
solução de feitos de natureza contenciosa - 

Ausência - Prova pericial - Necessidade - Juiz - 
Poder instrutório

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de cobrança. 
Execução de sentença. Suposto precatório complementar. 

Destaca-se, a propósito, que, pelo princípio da 
correlação, a sentença há de corresponder ao conteúdo 
da petição inicial, o que leva à certeza de que é o autor, 
quando deduz sua pretensão em juízo, quem fixa os limites 
da lide, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra), fora 
(extra) ou além (ultra) daquilo que lhe foi apresentado. A 
inobservância de tal princípio torna viciada a sentença, 
podendo, inclusive, culminar na nulidade do ato. 

Como bem ressalta Humberto Theodoro Júnior 
(Curso de direito processual civil. 25. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1998, v. I, p. 516): 

A sentença extra petita incide em nulidade porque soluciona 
causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há 
julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma 
prestação diferente da que lhe foi postulada, como quando 
defere a prestação pedida, mas com base em fundamento 
jurídico não invocado como causa do pedido na propositura 
da ação. Quer isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o 
pedido, nem tampouco a causa petendi. 

Forçoso concluir assim admitir que não existe uma 
liberdade plena quando da prestação jurisdicional, 
estando esta limitada ao pedido deduzido, lembrando 
que a observância da correlação é imperiosa e neces-
sária, pois, além de existir determinação legal expressa 
nesse sentido, o contrário resultaria em ofensa ao prin-
cípio dispositivo. 

No caso em tela, como acima enunciado, uma vez 
não tendo pleiteado o autor, ora apelante, a restituição 
dos juros e taxas bancárias inseridas no contrato cele-
brado entre as partes, não poderia, com efeito, o Magis-
trado assim determinar, pelo que a sentença não poderia 
ter sido outra certamente. 

Com tais considerações, nego provimento ao 
recurso, mantendo, na íntegra, a sentença de 
primei ra instância.

Custas, pelos apelantes, suspensa a exigibilidade
do pagamento por se encontrar sob o pálio da justiça
gratuita.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBARGA-
DORES ROGÉRIO COUTINHO e ALEXANDRE SANTIAGO.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Assim, não assiste razão ao agravante quando 
afirma que deixou a agravada de recorrer da decisão que 
rejeitou a impugnação e extinguiu o precatório - f. 165-TJ.

Assim, evidente que, enquanto não superada a lide 
em relação aos valores e à possível existência de precatório 
complementar, será admissível a insurgência de qualquer 
das partes, não havendo falar em preclusão temporal.

Superado esse ponto da argumentação do recor-
rente, entendo que a r. decisão de primeiro grau não 
merece reformas, se não, vejamos.

Nos termos do art. 332 do CPC, a prova é meio 
legal e moralmente legítimo para se chegar à verdade 
dos fatos, nos quais se funda a ação ou a defesa.

O magistrado é o destinatário final da prova, uma 
vez que é ele quem aplica o direito no caso concreto, 
devendo encará-la como garantia constitucional para 
compor os litígios e prestar a tutela jurisdicional de forma 
efetiva, já que o Estado possui interesse em manter a 
paz social.

No caso em análise, em que pese o argumento do 
recorrente de que é descabida a discussão sobre suposto 
precatório complementar, pois os valores já foram devi-
damente adimplidos, importa destacar o poder instrutório 
do ilustre Juiz de primeiro grau que, não tendo elementos 
aptos a formar seu convencimento sobre a questão que 
lhe foi submetida, defere a produção da prova requerida, 
que, no seu entender, se afigura como necessária à sua 
convicção, nos termos do art. 130 do CPC.

Importante salientar que não se pode perder de 
vista que o processo civil contemporâneo vem afirmando, 
cada vez com maior intensidade, o princípio da verdade 
real, pelo que o julgador não pode se contentar com a 
mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e determinar 
a produção de quaisquer provas que possam contribuir 
para o esclarecimento dos fatos narrados na exordial.

Assim, sabendo que o juiz é o condutor do processo 
e o destinatário das provas, cabendo a ele determinar a 
importância de sua realização, tenho que é prudente a 
realização do exame pericial contábil no presente caso.

Isso porque somente deve ser dispensada a perícia 
em situações em que as provas constantes dos autos 
demonstrem precisamente o fato ocorrido entre os liti-
gantes, o que não ocorreu no presente caso, pois existe 
ponto controverso quanto à existência de valor comple-
mentar devido pelo executado, ora agravante.

Assim, dúvidas não restam quanto à necessidade de 
realização do exame pericial contábil, no caso dos autos, 
a fim de apurar, de forma segura, se existe ou não valor 
devido pelo executado à exequente.

Mediante tais fundamentos, nego provimento 
ao recurso para manter incólume a r. decisão de 
primeiro grau.

Custas, ex lege.
É como voto.

Ajuizou a agravada ação de cobrança contra o 
agravado, tendo sido julgada totalmente procedente 
(f. 81-TJ), com confirmação da sentença (f. 96-TJ) por este 
eg. Tribunal de Justiça.

O título judicial foi executado, e, em audiência na 
Central de Conciliação de Precatórios - f. 147-TJ -, consta 
que “foram pagos os valores referentes ao crédito prin-
cipal e honorários advocatícios”.

Não obstante a afirmação constante do ofício 
de f. 147-TJ, a exequente, ora agravada, impugnou os 
valores, haja vista discordar das contas de atualização 
elaboradas pela Central de Conciliação de Precatórios 
- Ceprec, impugnação que foi rejeitada pelo Magistrado 
da referida central, julgando extinto o precatório.

Com isso, a exequente pleiteou a apuração de valor 
complementar do precatório, e o MM. Juiz de primeiro 
grau, após manifestação da Contadoria Judicial à 
f. 211-TJ, deferiu a prova pericial contábil.

Tal decisão ensejou a interposição do presente 
recurso.

Em análise dos autos, observo que, no caso especí-
fico, o intuito da perícia contábil seria verificar a suposta 
existência de valores devidos a título de atualização do 
crédito principal, culminando na formação de preca-
tório complementar.

O agravante sustenta que “o pedido de impugnação 
do valor do precatório em razão da discordância dos 
cálculos elaborados pela Ceprec, quando da quitação do 
Precatório 376/2005, foi devidamente examinado pelo 
Juiz de Direito da Central de Conciliação de Precatórios”, 
não tendo a parte agravada recorrido daquela decisão 
que fora proferida em 23.06.2010.

Nesse ponto, sem razão o recorrente.
É que, na hipótese dos autos, não há falar em coisa 

julgada, haja vista o disposto no art. 1º da Resolução 
nº 417/2003 deste Tribunal de Justiça, in verbis:

Art. 1º Fica instituída a ‘Central de Conciliação de Precatórios’, 
órgão vinculado à Presidência deste Tribunal, com o objetivo 
de facilitar as composições amigáveis entre as partes, relativa-
mente à atualização dos valores a serem pagos e outras ques-
tões que possam ser objeto de acordo.

Vide, ainda, o enunciado da Súmula nº 311 do 
Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 311. Os atos do presidente do tribunal que dispo-
nham sobre processamento e pagamento de precatório não 
têm caráter jurisdicional.

Daí extrai-se que a aludida Central de Conciliação 
não possui competência jurisdicional para solução de 
feitos de natureza contenciosa. Com isso, muito embora 
o Juiz daquela central tenha rejeitado a impugnação da 
exequente e extinto o precatório, nada impede o ajuiza-
mento de ação para reclamar suposto valor complementar.
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DES.ª SANDRA FONSECA - De acordo com 
a Relatora.

DES. CORRÊA JUNIOR - De acordo com a Relatora.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO.

. . .

Contrato de prestação de serviços advocatícios -
 Remuneração convencionada para o caso de 

êxito da demanda - Destituição imotivada antes 
do término da ação - Ausência de justa causa - 

Frustração da expectativa do advogado - Princípio 
da boa-fé objetiva - Violação - Arbitramento 

proporcional da verba honorária - Possibilidade 

Ementa: Apelação. Contrato de prestação de serviços 
advocatícios. Parcela remuneratória convencionada para 
o caso de êxito da demanda. Destituição imotivada do 
patrono antes do término do processo. Ausência de justa 
causa. Princípio da boa-fé objetiva. Direito ao arbitra-
mento. Sentença mantida. 

- Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e 
o seu advogado de remuneração mediante o pagamento 
de parcela a título de pro labore, é perfeitamente possível 
a cumulação desta com honorários resultantes do êxito 
da demanda.

- A rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, 
antes do término do processo, frustra a justa expecta-
tiva do profissional, o que conduz à possibilidade de ser 
pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 
proporcional ao desempenho profissional do contratado 
e ao êxito obtido decorrente do trabalho executado. 

- O fato de ter ocorrido a propositura da ação de 
cobrança de honorários antes de verificado o êxito da 
demanda para a qual tais honorários foram contratados 
não é razão de relevo a ensejar a nulidade da sentença, 
já que, no decorrer da instrução processual, tal irregula-
ridade foi completamente sanada, pois que confirmado 
o sucesso naquela ação, resultado também dos esforços 
empreitados pelo patrono original da causa, o qual faz 
jus à remuneração proporcional ao trabalho prestado e 
ao proveito obtido. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.794904-8/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Contria 
Construção Consultoria Ltda. - Apelados: José Ornelas 
de Melo, José Ornelas de Melo Advogados Associados e 
outro - Relator: DES. ROGÉRIO COUTINHO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 6 de março de 2013. - Rogério 
Coutinho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO COUTINHO - 1 - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Contria Construção 
e Consultoria Ltda. contra a sentença de f. 706/713, que 
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na 
ação ordinária de cobrança de honorários advocatícios 
c/c arbitramento, intentada por José Ornelas de Melo 
Advogados Associados. 

Narra a inicial que o requerente, ora apelado, 
firmou contrato de prestação de serviços advocatícios 
com a requerida, ora apelante, ficando avençado o paga-
mento pela parte ré da importância de R$235.000,00 na 
hipótese de êxito na ação ajuizada.

Alega o autor que adimpliu o contrato, ajuizando a 
ação contratada, além de ter defendido a ré na ação de 
reconvenção aviada pela parte adversa, a qual ensejou 
a realização de diversos trabalhos em incidentes proces-
suais e recursos, tendo sido extinta sem julgamento de 
mérito, isentando a cliente de eventual condenação do 
que fora pleiteado na reconvenção.

Aduz ainda que, após quase 6 anos de intenso 
trabalho do autor na prestação dos serviços advocatí-
cios contratados, a requerida outorgou mandato a outro 
profissional, sem qualquer motivação, rompendo unilate-
ralmente o contrato entabulado entre as partes.

Requereu o arbitramento de honorários relativos aos 
serviços prestados na “ação ordinária de rescisão contra-
tual”, com base na cláusula nº 2.2 do referido contrato, 
bem como aos serviços prestados nas ações conexas, 
especialmente quanto à reconvenção em questão.

O pedido foi julgado parcialmente procedente 
para condenar a requerida ao pagamento da quantia de 
R$58.750,00 a título de honorários profissionais estabe-
lecidos na cláusula nº 2.2 do contrato de prestação de 
serviços, chegando a tal quantia por considerar que o 
êxito da demanda principal foi equivalente a 50% do total 
inicialmente pleiteado e pelo fato de ter o patrono traba-
lhado apenas na primeira fase da mesma.

Interpostos embargos de declaração por ambas 
as partes, apenas um deles foi acolhido para sanar a 
omissão quanto à condenação ao pagamento dos hono-
rários periciais (f. 719).

Inconformada com a decisão, a requerida recorre 
alegando que os apelados pleitearam honorários sobre 
o êxito da demanda (ação ordinária de rescisão contra-
tual), êxito este que não existia à época do ajuizamento 
da presente ação, já que esta foi proposta em dezembro 
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de 2007 e aquela somente foi julgada em 21.11.2011 
(f. 710/714).

Afirma que o contrato de honorários estabeleceu na 
cláusula nº 2.1 o pro labore de R$140.000,00, quantia 
que já foi recebida pelos apelados, e que suas pretensões 
na presente ação têm por base exclusivamente a cláu-
sula nº 2.2 do contrato, a qual assegura o pagamento de 
honorários somente em caso de êxito na demanda, não 
havendo qualquer menção a pagamento por valoração 
de trabalho.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que o 
pedido seja julgado improcedente.

Contrariedade recursal deduzida às f. 728/731.
Proferido despacho determinando que a recorrente 

comprovasse o pagamento relativo ao porte de remessa 
e retorno, conforme dispõe o art. 511 do CPC (f. 741).

A apelante peticionou, argumentando que, nos 
processos em trâmite na Comarca de Belo Horizonte, 
não há exigência do pagamento do porte de remessa 
e retorno para a interposição do recurso de apelação, 
conforme dispõe o Provimento-Conjunto 15/2010 do 
TJMG (f. 745/7460).

É o relatório.
2 - De início, assiste razão à apelante quanto à não 

exigência de pagamento de porte de remessa e retorno 
para os feitos oriundos da Comarca de Belo Horizonte.

De tal modo, torno sem efeito o despacho de f. 741, 
passando ao regular exame do recurso interposto. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade 
recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se na questão relativa 
aos honorários advocatícios contratualmente pactuados 
para a hipótese de êxito na demanda, objeto principal do 
contrato de prestação de serviços.

Primeiramente, cumpre abordar a alegação da 
apelante de que não havia o êxito na demanda objeto 
do contrato, quando da propositura da presente ação de 
cobrança de honorários. 

Poderia prevalecer a argumentação da apelante, 
caso a sentença destes autos tivesse sido proferida antes 
do julgamento da ação de rescisão contratual, o que 
não ocorreu.

Somente após a decisão na ação de rescisão 
contratual, a qual foi julgada parcialmente procedente, 
a Magistrada pôde estabelecer parâmetros com equi-
dade e proporcionalidade, a fim de mensurar o que seria 
devido ao apelado na ação de cobrança, já que, como 
muito bem explicitado na sentença, o apelado trabalhou 
somente na fase postulatória da ação e que o êxito obtido 
não fora integral.

Anular a sentença sob o argumento de que o autor 
carecia da ação no momento da sua propositura, descon-
siderando o fato de que a sentença da ação de rescisão 
contratual foi proferida do decorrer da instrução desta 
lide, e cuja cópia foi juntada à presente demanda ainda 
antes das alegações finais (f. 642/660), significa atentar 

contra os princípios da economia processual e da razoa-
bilidade, entre outros, implicando tão somente protelar a 
solução da questão trazida à jurisdição, com desprestígio 
total do Poder Judiciário.

De tal modo, o fato de ter ocorrido a propositura 
da ação de cobrança de honorários antes de verificado 
o êxito da demanda para a qual tais honorários foram 
contratados não é razão de relevo a ensejar a nulidade 
da sentença, já que, no decorrer da instrução processual, 
tal irregularidade foi completamente sanada.

Prosseguindo, sustenta a apelante que tais honorá-
rios somente seriam devidos na hipótese de êxito na ação 
objeto da prestação de serviços e que, quando este foi 
obtido, em 21.11.2011, os apelados já não mais patro-
cinavam a referida ação e, por essa razão, não fazem jus 
aos honorários estabelecidos na cláusula 2.2 do contrato, 
bem como pelo fato de ter sido a presente demanda ajui-
zada antes do desfecho daquela ação, quando ainda não 
havia o êxito, condição para a exigibilidade dos honorá-
rios ora discutidos. 

O art. 22 da Lei 8.906/94 assegura o direito aos 
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento 
judicial e aos de sucumbência. Por conseguinte, havendo 
contrato de honorários, este deve prevalecer.

Nesse sentido, é o ensinamento de Paulo Luiz 
Netto Lôbo:

É dever ético do advogado, para reduzir o potencial de risco 
e desgaste com o cliente que repercute mal na profissão, 
contratar seus honorários por escrito. Assim determina o 
art. 35 do Código de Ética e Disciplina, que também reco-
menda seja explicitado o valor em caso de acordo. Dessa 
forma, os honorários convencionados tornam-se inquestioná-
veis e permitem, em situação extrema, a execução judicial. (In 
Comentários ao Estatuto da Advocacia. 2. ed. Brasília: Brasília 
Jurídica, 1996, p. 114/115). 

No presente caso, o contrato firmado entre as partes 
prevê, expressamente, que a remuneração do escritório 
contratado será feita de três formas: por uma parcela a 
título de pro labore (R$140.000,00 - cláusula nº 2.1), 
outra parcela devida em caso de êxito da ação contra-
tada (R$235.000,00 - cláusula nº 2.2) e, por fim, pelos 
honorários de sucumbência (cláusula 2.2.1).

Verifica-se, pois, que os contratantes estabeleceram 
que uma parte da remuneração pela prestação do serviço 
estaria vinculada ao êxito da demanda, não prevendo o 
instrumento contratual qualquer ressalva relativa à sua 
rescisão ou mesmo quanto à possibilidade de transação, 
acordo ou desistência da ação.

Todavia, conforme se depreende dos autos, visto 
que alegado e não contestado, o contrato foi rescindido 
unilateralmente pela apelante, razão pela qual o apelado 
não teve a oportunidade de chegar ao final da demanda 
como seu patrocinador, ficando, assim, preterido de 
receber parte dos honorários contratados, caso obtivesse 
êxito na lide.
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O princípio da boa-fé objetiva entre os contra-
tantes deve ser observado desde o início das tratativas até 
a execução final do contrato, significando, nas palavras 
de Caio Mário da Silva Pereira (in Instituições de Direito 
Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. III, Contratos, 
p. 20/21):

A boa-fé referida no art. 422 do Código é a boa-fé obje-
tiva, que é característica das relações obrigacionais. Ela não 
se qualifica por um estado de consciência do agente de estar 
se comportando de acordo com o Direito, como ocorre com 
a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva não diz respeito ao 
estado mental subjetivo do agente, mas sim ao seu compor-
tamento em determinada relação jurídica de cooperação. O 
seu conteúdo consiste em um padrão de conduta, variando 
as suas exigências de acordo com o tipo de relação existente 
entre as partes.
A boa-fé objetiva não cria apenas deveres negativos, como o 
faz a boa-fé subjetiva. Ela cria também deveres positivos, já 
que exige que as partes tudo façam para que o contrato seja 
cumprido conforme previsto e para que ambas obtenham o 
proveito objetivado. Assim, o dever de simples abstenção de 
prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma, 
na boa-fé objetiva em dever de cooperar. O agente deve fazer 
o que estiver ao seu alcance para colaborar para que a outra 
parte obtenha o resultado previsto no contrato, ainda que as 
partes assim não tenham convencionado, desde que eviden-
temente para isso não tenha que sacrificar interesses legí-
timos próprios.
A boa-fé objetiva serve como elemento interpretativo do 
contrato, como elemento de criação de deveres jurídicos 
(dever de correção, de cuidado e segurança, de informação, 
de cooperação, de sigilo, de prestar contas) e até como 
elemento de limitação e ruptura de direitos (proibição do 
venire contra factum proprium, que veda que a conduta da 
parte entre em contradição com conduta anterior, do inciviliter 
agere, que proíbe comportamentos que violem o princípio da 
dignidade humana, e da tu quoque, que é a invocação de 
uma cláusula ou regra que a própria parte já tenha violado).

Percebe-se que, havendo pactuação no contrato sob 
exame, grande parte da remuneração pelos serviços pres-
tados decorrerá do resultado final da demanda; e, ainda, 
omisso quanto à possibilidade de rescisão ou mesmo 
de desistência da ação, a rescisão contratual unilateral 
operada pela apelante, da forma como foi feita, qual seja 
sem justa causa, gerou uma lesão ao dever de coope-
ração preconizado pela boa-fé objetiva.

Isso porque a justa expectativa do advogado 
apelado de chegar ao final da demanda, almejando sair 
vitorioso nela, para, então, aferir os honorários contra-
tados como uma espécie de “prêmio” pelo desempenho, 
além daqueles que lhe seriam arbitrados a título de 
sucumbência, foi frustrada, sem que o mesmo tenha dado 
qualquer motivo para tanto.

Com as devidas adaptações, ajudam a aclarar a 
questão alguns precedentes do STJ:

Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação 
processual com previsão de remuneração exclusivamente 
mediante honorários de sucumbência. Destituição do advo-
gado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos 

honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e 
o seu advogado somente preveja remuneração para o causí-
dico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, 
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o 
profissional receba essa remuneração, implica a possibili-
dade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob 
pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com 
o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e 
provido. (REsp 945.075/MG, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, j. em 25.5.2010, DJe de 18.6.2010.)

Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do 
contrato de prestação de serviços antes do término da ação. 
Direito ao recebimento de honorários pelos serviços pres-
tados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. - 
1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado 
ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido 
pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo 
o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, 
não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbi-
tramento de honorários na proporção dos serviços prestados 
até então. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 
782.873/ES, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, 
Terceira Turma, j. em 6.4.2006, DJ de 12.6.2006, p. 482.)

Honorários advocatícios. Contrato. Denúncia. - Denunciado 
unilateralmente o contrato de prestação de serviço profis-
sional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse 
processual de promover ação contra quem o contratou, 
para receber pelos serviços até ali prestados. Preliminares 
de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva afas-
tadas. Recurso conhecido e provido. (REsp 402.578/MT, 
Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, j. em 
11.6.2002, DJ de 12.8.2002, p. 221.)

É certo que o cliente pode, a qualquer tempo, 
revogar o mandato outorgado, mas, ao fazê-lo, não 
ficará desobrigado do pagamento das verbas honorárias 
contratadas, sob pena de tornar lesiva a rescisão contra-
tual sem motivo justo, antes do final da execução do 
trabalho, após os advogados terem despendido grandes 
esforços para ganhar a causa, resultando em grave 
prejuízo econômico ao profissional. 

Admitir-se a rescisão imotivada e sem justa causa, 
sem o pagamento do que fora regularmente estabelecido, 
é deixar o profissional totalmente à mercê do contratante, 
o qual poderia, agindo de má-fé, rescindir o contrato 
quando a demanda estivesse quase chegando ao fim, 
para furtar-se da obrigação de entregar os honorários 
devidos ao mandatário.

Ao contrário, incidindo o contratado em descum-
primento dos seus deveres, dando ensejo à rescisão do 
contrato, este não terá o que reclamar, podendo inclu-
sive responder pelas perdas e danos causados dolosa ou 
culposamente aos clientes ou a terceiros.

Por fim, confirmado o êxito na ação de rescisão 
contratual, resultado também dos esforços emprei-
tados pelo patrono original da causa, merece guarida o 
pedido daquele profissional, o qual faz jus à remuneração 
proporcional ao trabalho prestado e ao proveito obtido. 

3 - Assim, pelas razões ora aduzidas, nego provi-
mento ao recurso para manter a bem lançada sentença. 
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pago, considerando a integralidade do benefício da 
pensão por morte, desde a data de 12.07.2002.

No juízo de admissibilidade, conheço do 
reexame necessário.

Em detida análise dos autos, parece-me que a r. 
decisão de primeiro grau não merece reparos.

Inicialmente, a postulação na via administrativa 
para o recebimento da integralidade do benefício da 
pensão por morte não é condição de procedibilidade ao 
ajuizamento da ação de cobrança desta natureza.

O texto constitucional - art. 5º, XXXV, confere aos 
jurisdicionados ampla liberdade para a tutela dos direitos 
- princípio da inafastabilidade da jurisdição ou direito 
de ação.

O direito de ação é um direito cívico e abstrato. 
Assim, preenchidos os requisitos - possibilidade jurídica 
do pedido, legitimidade de parte e interesse processual, 
deverá a causa receber sentença de mérito, favorável ou 
não ao autor.

A prévia postulação administrativa não retira do 
beneficiário qualquer das condições estatuídas pelo inciso 
VI do art. 267 do CPC.

Inocorrente, também, na espécie, a alegada pres-
crição do fundo de direito, já que não há negativa 
expressa por parte do Estado em relação ao direito plei-
teado pela autora. 

Tratando-se de concessão de prestações periódicas, 
de trato sucessivo de cobrança, a prescrição atingirá 
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio ante-
rior à propositura da ação, conforme preceitua o Decreto 
20.910/32. 

Volvendo-se à matéria meritória, a equiparação da 
pensão previdenciária à totalidade dos vencimentos ou 
proventos dos servidores falecidos resulta de princípio 
constitucional, transportado para estadual, de aplicação 
imediata, de natureza completa, já que contém todos os 
elementos e requisitos para sua incidência direta. 

As expressões “até o limite estabelecido em lei” e 
“na forma da lei” não autorizam interpretação restritiva, 
ou seja, que o legislador ordinário fixe pensão em valor 
inferior aos vencimentos ou proventos da atividade. 

Na verdade, tal previsão apenas impede que o 
pensionista possa receber mais do que o servidor falecido 
estaria recebendo. 

Vale ressaltar que não se está criando ou majo-
rando benefício previdenciário, mas apenas adequando 
o benefício que já existe e vem sendo pago, portanto, em 
valor incorreto. 

Os tribunais vêm reiteradamente entendendo que 
a limitação é dirigida ao legislador ordinário, a quem 
é vedado criar, majorar benefício ou serviço de seguri-
dade social, sem a correspondente fonte de custeio, não 
se aplicando aos benefícios já existentes. 

A matéria não comporta maiores discussões, à vista 
dos precedentes do STF, que, examinando reiteradamente 
a questão, se pronunciou no sentido de que o art. 40, 

Pensão por morte - Esposa de ex-servidor - 
Proventos - Equiparação à integralidade do 

benefício - Princípio constitucional - Cobrança 
- Diferenças devidas - Prescrição do fundo de 
direito - Inocorrência - Prestações periódicas - 

Prescrição quinquenal - 
Súmula nº 85 do colendo STJ

Ementa: Previdenciário e constitucional. Cobrança. 
Pensão por morte. Integralidade. Art. 40, § 5º (atual § 7º), 
da CF/88. Autoaplicabilidade.

- É autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Consti-
tuição Federal, que dispõe sobre a concessão de pensão 
por morte de servidor.

- A pensão deve corresponder à totalidade dos venci-
mentos ou proventos percebidos pelo servidor fale-
cido, e a condenação deve limitar seus efeitos à pres-
crição quinquenal.

REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0024.05.873869-
1/001 - Comarca de Belo Horizonte - Remetente: Juiz de 
Direito da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca Belo 
Horizonte - Autor: Irene Alves de Queiroz - Réu: Ipsemg - 
Relator: DES. ANTÔNIO SÉRVULO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
CONFIRMAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Antônio 
Sérvulo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO SÉRVULO - Trata-se de ação de 
cobrança proposta por pensionista, esposa de ex-servidor, 
pleiteando o pagamento de diferenças relativas à pensão 
que recebe em razão da morte de seu marido. 

A sentença julgou procedente o pedido para 
condenar os requeridos ao pagamento das diferenças 
devidas entre o que foi recebido e o que deveria ter sido 

Custas recursais, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALEXANDRE SANTIAGO e MARCOS
LINCOLN.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .
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§ 5º (atual § 7º), da CF tem eficácia imediata, reconhe-
cendo aos beneficiários de pensões por morte de servidor 
o direito ao reajustamento imediato de seus proventos à 
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor fale-
cido (STF, RE 179.646-MG, 2ª Turma, DJ de 26.05.95). 

No julgamento do RE nº 232.075-RS, a Suprema 
Corte decidiu: 

Servidor público. Pensão por morte. Valor correspondente à 
totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. 
Art. 40, § 5º, da Constituição. Aplicabilidade. - O Supremo 
Tribunal Federal já assentou que a referida norma constitu-
cional não depende de legislação infraconstitucional, por ser 
autoaplicável, e que a expressão ‘até o limite estabelecido em 
lei’ se refere aos tetos impostos aos proventos e vencimentos 
dos servidores (art. 37, inciso XI, CF). Precedentes. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. Relator: Octavio Gallotti. 

Sob esse contexto, a autora tem direito à pensão 
pretendida, observada a prescrição das parcelas vencidas 
há mais de cinco anos anteriores ao ajuizamento da 
causa, conforme ressalvado na r. sentença e em conso-
nância com a Súmula nº 85 do colendo STJ.

Por essas razões, no reexame necessário, confirmo 
a sentença.

Sem custas. 

DES.ª SELMA MARQUES - De acordo com o Relator.

DES.ª SANDRA FONSECA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NO REEXAME NECESSÁRIO, CONFIR-
MARAM A SENTENÇA.

. . .

Indenização - Dano moral - Postagem de vídeo 
na internet - Caráter ofensivo - Remoção das 

imagens expostas no site - Obrigação de fazer -
 Tutela antecipada - Presença dos requisitos -

 Concessão

Ementa: Ação de indenização por danos morais c/c obri-
gação de fazer. Antecipação de tutela. Postagem de 
vídeo no Youtube. Caráter ofensivo. Remoção. Requisitos 
presentes. Necessidade. 

- Comprovado que foi postado vídeo ofensivo na internet, 
tem o ofendido o direito de buscar a sua remoção, sob 
pena de sofrer maiores prejuízos, diante da grande reper-
cussão de sites dessa natureza.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0329.
12.001087-4/001 - Comarca de Itamogi - Agravante: 
Google Brasil Internet Ltda. - Agravado: Ari Natal Vidoni 
- Relator: DES. ALBERTO HENRIQUE 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 14 de março de 2013. - Alberto 
Henrique - Relator. 

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO HENRIQUE - Trata-se de agravo de 
instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto 
por Google Brasil Internet Ltda. contra a r. decisão de 
f. 312/313-TJ, prolatada nos autos da ação de indeni-
zação por danos morais com obrigação de fazer, movida 
por Ari Natal Vidoni, via da qual o MM. Juiz a quo deferiu 
a liminar pleiteada pelo agravado e determinou ao agra-
vante a retirada do vídeo referido na inicial, sob pena de 
multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Busca a requerida a reforma da r. decisão, argu-
mentando, em síntese, que não tem como cumprir a 
decisão agravada, uma vez que o vídeo reclamado está 
em absoluta consonância com os princípios constitucio-
nais da liberdade de expressão e pensamento, sendo 
certo que a sua remoção certamente causará danos aos 
direitos e garantias dos demais usuários do site Youtube. 

Alega, ainda, que as imagens expostas no site nada 
mais são que críticas relacionadas à gestão pública, ou 
seja, trata-se da manifestação de usuários exercendo o 
direito constitucionalmente garantido à livre manifestação 
do pensamento e à liberdade de expressão. Sendo assim, 
a agravante não poderia cumprir a decisão atacada, pois 
o vídeo não possui qualquer irregularidade. 

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, 
f. 343/344.

Informações prestadas, f. 348/350.
Resposta ao agravo, f. 354 e seguintes. 
É o relato.
Conheço do agravo, presentes os seus pressupostos 

de admissibilidade.
Trata-se de ação de indenização por danos morais 

c/c obrigação de fazer e pedido de antecipação de tutela, 
ajuizada por um cidadão que alega ter tido a sua privaci-
dade violada por vídeo de conteúdo ofensivo - montado 
a “partir de mídias ilicitamente obtidas, captação ilícita 
de conversas telefônicas” -, pela conduta da ré que admi-
nistra o provedor denominado Youtube, na internet, 
provedor este que expôs aquele vídeo difamatório contra 
o autor.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido à 
f. 312/313-TJ, por entender o douto Magistrado estarem 
presentes os requisitos da prova inequívoca que leva à 
verossimilhança das alegações do autor, e o perigo de 
lesão ao autor, diante do conteúdo da página criada no 
Youtube “incluindo o anonimato correspondente”, que o 
ofenderam. 
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Negócio jurídico - Validade - Analfabeto - 
Assinatura - Escritura pública - Negativação 

indevida - Dano moral - Quantum indenizatório

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos 
morais c/c cancelamento de dívida. Contrato cele-
brado por analfabeto. Ausência de requisito de vali-
dade. Nulidade. Débito inexistente. Negativação inde-
vida. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. 
Razoabilidade e proporcionalidade.

- Somente por meio de escritura pública pode o analfa-
beto contrair obrigações, ou somente por intermédio de 
procurador constituído por instrumento público poderá 
contrair obrigações por meio de instrumento particular, 
sendo nulo o negócio jurídico que não obedecer a 
tais formalidades.

- A existência inequívoca de restrição creditícia por 
dívida não comprovada, por si só, configura dano 
moral indenizável.

- 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 razo-
abilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a 
atender ao caráter punitivo da medida e à recomposição 
dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento 
sem causa da vítima.

Recurso conhecido e provido.

Para a concessão total ou parcial dos efeitos da 
tutela, mister se façam presentes a prova inequívoca e a 
verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além 
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o mani-
festo propósito protelatório do réu. 

A prova inequívoca deve ser preexistente e deve 
possibilitar ao juiz relevante grau de convencimento, e a 
verossimilhança é decorrente da relativa certeza quanto à 
verdade dos fatos. 

Sobre essa questão, veja-se: 

Prova inequívoca é aquela a respeito da qual não mais se 
admite qualquer discussão. [...] Só a existência de prova 
inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações 
do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela 
jurisdicional em processo de conhecimento. (NEGRÃO, Theo-
tônio. Código de processo civil e legislação em vigor. 36. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p. 376.) 

No caso dos autos, encontram-se presentes os 
requisitos autorizadores da medida, máxime a prova 
inequívoca da verossimilhança das alegações apresen-
tadas pelo agravado, diante da proteção constitucional 
hoje vigente a todos aqueles que alegam ter a sua priva-
cidade, honra e moral abalados por conduta de terceiros.

O perigo de lesão é notório, diante da enorme 
repercussão da postagem de vídeos naquele instrumento 
de comunicação administrado pelo requerido.

Diante disso, vejo sem razão o agravante quando 
aduz não ter como cumprir a decisão agravada, uma 
“vez que o vídeo reclamado está em absoluta conso-
nância com os princípios constitucionais da liberdade de 
expressão e pensamento, sendo certo que a sua remoção 
certamente causará danos aos direitos e garantias dos 
demais usuários do site Youtube”. 

Primeiro, porque possui, sim, o agravante o poder 
de remover o vídeo. 

Embora extraia das razões do agravante que o 
Google não exerce nenhum controle preventivo sobre 
os vídeos lançados pelos usuários no provedor Youtube, 
o agravante possui, na qualidade de administrador do 
sistema, a capacidade de remover o vídeo postado, como 
por ele confirmado à f. 12-TJ. Se o vídeo causa dano ao 
ofendido, é imprescindível seja ele de pronto removido, 
como autorizado pela Justiça. 

Segundo, porque eventuais direitos e garantias dos 
demais usuários do site Youtube são estranhos ao debate 
aqui travado e não possuem a menor relevância para o 
desfecho da lide. 

Além disso, não possui nenhuma força legal a 
alegação do agravante de que as imagens expostas no 
site nada mais são do que críticas relacionadas à gestão 
pública, ou seja, trata-se da manifestação de usuários, 
exercendo o direito constitucionalmente garantido à livre 
manifestação do pensamento e à liberdade de expressão.

Esse critério subjetivo de interpretação da agravante 
não tem o condão de alterar os termos da decisão agra-
vada e, muito menos, de ensejar o descumprimento de 
ordem judicial, como assinalado nas informações pres-
tadas pelo MM. Juiz, à f. 349.

Além disso, a alegação de que a postagem constitui 
ou não manifestação livre da vontade dos usuários diz 
respeito ao mérito do pedido, que ainda será analisado, 
após ampla dilação.

O certo é que aqui estavam presentes os requisitos 
para o deferimento da antecipação de tutela, na forma 
deferida pelo MM. Juiz.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo, para 
manter integralmente a r. decisão. 

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - De acordo 
com o Relator.

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .
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Defende a ré, por sua vez, a ausência de irregulari-
dade na negativação efetivada, porquanto restou demons-
trada a existência de vínculo jurídico entre as partes.

Nos casos como o dos autos, em que a autora 
alega fato negativo, qual seja a inexistência de negócio 
jurídico entre as partes, compete ao réu provar a exis-
tência de tal negócio e, por conseguinte, do débito que 
deu ensejo à negativação, de modo a legitimar a sua 
conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais 
danos daí decorrentes.

A respeito do ônus da prova nessas hipóteses:

Danos morais. Inscrição indevida. Alegação inexistência 
débito. Ônus da prova do réu. Instrução probatória. Liame 
e débito comprovados. Pedido improcedente. - Quando 
o autor alega a inexistência de débito que gera a inserção 
em cadastro de inadimplentes, por se tratar de prova de fato 
negativo, compete ao réu, pretenso credor, o ônus da prova 
acerca da existência do inadimplemento. (Apelação Cível 
1.0145.11.008841-9/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da 
Mata, 13ª Câmara Cível, julgamento em 30.08.2012, publi-
cação da súmula em 05.09.2012.)

Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. 
Cheque devolvido por insuficiência de fundos em razão de 
descontos indevidos de valores na conta corrente do autor. 
Ausência de comprovação do estado de inadimplência. 
Ônus do credor (CPC, art. 333, II). Dano moral configu-
rado. Quantum indenizatório. Critérios de fixação.  - Na ação 
declaratória de inexistência de débito, o ônus da prova recai 
sobre o réu, porque o autor não alega fato constitutivo de 
direito seu, mas negativo do direito do requerido, ou seja, 
cabe a este demonstrar a existência do débito. [...] (Apelação 
Cível 1.0433.09.307917-9/001, Rel. Des. Tarcísio Martins 
Costa, 9ª Câmara Cível, julgamento em 28.02.2012, publi-
cação da súmula em 19.03.2012.)

Agravo de instrumento. Decisão que determinou à parte 
requerida a apresentação de documentos que comprovassem 
a celebração de negócio jurídico, por ela alegado. Validade. 
- O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, ou 
naquelas em que se alega um fato negativo, não se distribui 
na forma prevista no art. 333 do Código de Processo Civil, 
pois o autor pode apenas negar o ato ou fato cuja inexis-
tência pretende declarar, cumprindo à parte adversa a 
comprovação de sua existência, como fato constitutivo do 
direito atacado. Nessas ações, portanto, quem faz prova do 
fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de 
praxe. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento Cível 
1.0720.10.006108-7/001, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª 
Câmara Cível, julgamento em 03.08.2011, publicação da 
súmula em 12.08.2011.)

Assim sendo, considerando que a autora alega que 
não celebrou contrato para emissão de cartão de crédito 
com a ré e que, em virtude disso, não é seu o débito 
em discussão, compete à ré comprovar a existência tanto 
do negócio jurídico quanto da dívida, de forma a tornar 
legítima a inscrição do nome da autora nos cadastros de 
restrição de crédito em razão daquele débito.

E observe-se que desse ônus ela, ré, não se 
desincumbiu, data venia.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0267.10.001719-8/001 - 
Comarca de Francisco Sá - Apelante: Catarina Soares 
dos Santos - Apelado: Banco Bradesco S.A. - Relator: 
DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - José de 
Carvalho Barbosa - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - Trata-se 
de recurso de apelação interposto por Catarina Soares 
dos Santos, nos autos da ação de indenização por dano 
moral ajuizada em face de Bradesco Administradora de 
Cartões de Crédito Ltda., movida perante o Juízo da 
Vara Única da Comarca de Francisco Sá, tendo em vista 
a sentença de f. 103/106, que julgou improcedente o 
pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das 
custas processuais e dos honorários advocatícios, arbi-
trados em R$800,00, suspensa sua exigibilidade, nos 
termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Em suas razões recursais de f. 114/116, alega a 
apelante que a inscrição de seu nome no cadastro de 
inadimplentes foi “indevida e ilegal”, porquanto jamais 
houve qualquer negócio entre as partes. 

Afirma que o documento de f. 41, que serviu de 
fundamento para o indeferimento do pleito inaugural, 
não tem validade jurídica, visto que nele consta apenas 
uma impressão digital.

Aduz que, por ser analfabeta, alguém deveria ter 
assinado “a rogo” por ela. 

Sustenta que a apelada jamais efetuou qualquer 
cobrança ou notificação de débito, bem assim que ela 
não trouxe aos autos extrato ou qualquer fatura que 
pudesse demonstrar a legitimidade da negativação. 

Assevera que a negativação lhe causou grande 
constrangimento e humilhação, até mesmo porque, por 
ser aposentada, recebendo apenas um salário mínimo por 
mês, não tem outra forma de comprar senão no crediário. 

Tece outras considerações, pedindo, ao final, a 
reforma da sentença monocrática, para que seja julgado 
procedente o pleito inicial.

Contrarrazões às folhas 119/125.
Dispensado o preparo por litigar a autora sob o 

pálio da gratuidade judiciária. 
É o relatório. 
Conheço do recurso. 
Alega a autora, na inicial, que seu nome foi inde-

vidamente negativado pela ré, pois com ela jamais cele-
brou qualquer negócio jurídico. 
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benefício previdenciário. Contrato celebrado por analfabeto. 
Ausência da forma prescrita em lei. Contratação anulada. 
Descontos indevidos. Dano material. Dano moral. Critérios. 
Proporcionalidade e razoabilidade. Honorários de sucum-
bência. Percentual sobre o valor da condenação. a) Para que 
se garanta legitimidade da livre e consciente manifestação da 
vontade do contratante analfabeto, tenho que a mera assina-
tura a rogo e a aposição da digital do analfabeto no contrato 
de empréstimo consignado com descontos em benefício previ-
denciário não são suficientes para que o referido negócio jurí-
dico tenha plena validade, pois a prática de determinados 
atos negociais pelo analfabeto demanda que o contrato seja 
formalizado por instrumento público ou, se por instrumento 
particular, através de procurador devidamente constituído por 
instrumento público, o que não ocorreu no caso dos autos. 
b) Por ausência da forma prescrita em lei, é nulo o contrato 
escrito celebrado com um analfabeto que não é formalizado 
por instrumento público ou por instrumento particular assi-
nado a rogo por intermédio de procurador constituído por 
instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 
6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. c) 
Cabe à instituição financeira devolver ao consumidor a tota-
lidade da quantia indevidamente descontada em benefício 
previdenciário do INSS, sob pena de enriquecimento ilícito 
e ofensa ao art. 182 do Código Civil, pelo qual ‘anulado o 
negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que 
antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, 
serão indenizadas com o equivalente’. d) Quanto ao dano 
moral, é evidente o abalo psicológico que passa o aposen-
tado que é surpreendido com sucessivos descontos mensais 
que subtraem parte do seu parco benefício previdenciário, o 
que certamente lhe gerou privações de ordem material, tendo 
ainda que passar por uma via crucis para solver o problema. 
e) No que se refere ao quantum indenizatório, é assente na 
doutrina e na jurisprudência que a honra do cidadão deve 
ser compensada segundo parâmetros de proporcionali-
dade e razoabilidade. (Apelação Cível 1.0720.09.055262-
4/001, Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, 16ª Câmara 
Cível, julgamento em 09.05.2012, publicação da súmula em 
18.05.2012.)

Nessas condições, o contrato apresentado pela ré 
não tem qualquer validade, sendo mesmo nulo de pleno 
direito, nos termos do art. 166, inciso IV, c/c art. 104 do 
Código Civil, haja vista que na área reservada à assina-
tura da autora/apelante consta simples impressão digital 
(f. 41), o que atesta seu analfabetismo, sendo inexistente 
instrumento público a dar validade ao ato, ou represen-
tação por procurador constituído pela forma pública.

Assim, inexistindo nos autos comprovação da exis-
tência de relação jurídica válida entre as partes e, por 
conseguinte, do débito que ensejou a inscrição do 
nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, 
impõe-se que se reconheça configurada a ilicitude desse 
ato, bem como o dever de indenizar pelos danos morais 
dele decorrentes.

A propósito da configuração do dano moral, cumpre 
observar que, segundo entendimento jurisprudencial 
majoritário, tanto a inscrição irregular quanto a manu-
tenção indevida do nome do inadimplente nos cadastros 
de restrição creditícia são suficientes para caracterizar o 
dano moral, independentemente de ter esse fato ense-

Compulsando-se os autos, verifica-se que a ré 
apresentou juntamente com a contestação cópia de um 
contrato que diz ter celebrado com a autora para emissão 
de cartão de crédito (f. 41), no qual, ante a condição 
de analfabeta da autora, consta simples lançamento de 
impressão digital, cuja titularidade está sendo por ela (a 
autora) negada nestes autos. 

Ora, em que pese ser o analfabeto plenamente 
capaz para o exercício dos atos da vida civil, em relação 
à celebração de contratos, devem ser observadas deter-
minadas formalidades, porquanto a simples aposição de 
impressão digital em documento particular não constitui 
prova de que tenha ele (analfabeto) aquiescido com os 
termos da avença. 

É cediço que somente por meio de escritura pública 
pode o analfabeto contrair obrigações, ou somente por 
intermédio de procurador constituído por instrumento 
público, poderá contrair obrigações através de instru-
mento particular, o que não ocorreu no caso dos autos.

Sobre o tema, oportuna a lição do mestre Humberto 
Theodoro Júnior:

O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, 
não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser 
mediante representação por procurador. A chamada ‘assina-
tura a rogo’, isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do 
analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos 
em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal 
(para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, 
o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a 
contrario sensu). De igual forma, não vale como assinatura 
a aposição de impressão digital em escritura privada, nas 
circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.
Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impos-
sibilitada de assinar) somente poderá participar do instru-
mento particular mediante procurador, o mandato que a esse 
outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta 
a única forma de praticar declaração negocial válida sem a 
assinatura autógrafa da pessoa interessada (Comentários ao 
novo Código Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, Tomo II, v. III, 
p. 479-480)

Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal 
de Justiça:

Ação anulatória c/c indenização por danos morais. 
Analfabetismo. Situação suficientemente comprovada. Débito 
indevido. Dano moral configurado. Quantum indeniza-
tório. Observância dos princípios da razoabilidade e propor-
cionalidade. Sentença reformada. Sabe-se que o analfa-
beto é plenamente capaz para a vida civil, contudo para a 
prática de determinados atos, como é o caso da celebração 
de contratos, ele está sujeito a obedecer a certas forma-
lidades, dentre elas que o contrato seja firmado por instru-
mento público. - Comprovado o dano sofrido, devida a inde-
nização por danos morais, sendo que sua fixação se pauta 
pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade. (Apelação Cível 1.0145.08.497655-7/001, 
Rel. Des. Wanderley Paiva, 11ª Câmara Cível, julgamento em 
04.05.2011, publicação da súmula em 13.05.2011.)

Direito do consumidor. Ação de indenização por danos 
morais e materiais. Empréstimo consignado. Desconto em 
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do seu nome em cadastros de inadimplentes, configura ato 
ilícito apto a ensejar a condenação da empresa ao paga-
mento de danos morais. - A inscrição em cadastro de deve-
dores de pessoa que nem sequer celebrou contrato configura 
ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de 
indenização por danos morais. - O dano moral, neste caso, 
existe in re ipsa, ou seja, para sua configuração basta a prova 
da ocorrência do fato ofensivo. - O valor da indenização deve 
ser mantido, quando fixado dentro da razoabilidade. (TJMG 
- Apelação Cível 1.0439.10.010108-8/002 - Rel. Des. José 
Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, DJ de 22.06.2012.)

Com efeito, em casos como o dos autos, confi-
gurado o evento danoso, surge o dever de reparar, não 
havendo de se cogitar, como dito, da prova do prejuízo, 
bastando que estejam evidenciados o ato ilícito e o nexo 
de causalidade.

No tocante ao quantum da indenização, cumpre 
observar que a reparação do dano moral significa uma 
forma de compensação e nunca de reposição valorativa 
de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbí-
trio do julgador, sempre com moderação, observando as 
peculiaridades do caso concreto e os princípios da razo-
abilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor 
não seja tão grande que se constitua em fonte de enrique-
cimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de 
não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sérgio 
Cavalieri Filho:

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 certa proporcio-
nalidade. 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. 
São Paulo: Malheiros, 2001, p. 81-82.)

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, 

jado negação de crédito ao suposto devedor ou óbice à 
conclusão de negócios.

De fato, a inscrição indevida gera, por si só, para 
aquele que teve seu nome negativado imerecido cons-
trangimento e prejuízos de diversas ordens, inclusive 
moral, pois inviabiliza a concessão de crédito.

Nesses casos, a prova do dano moral não é essen-
cial, entendendo a jurisprudência de forma pacífica que o 
dano moral advindo da inscrição indevida é presumido.

Nesse sentido:

Agravo regimental. Agravo de instrumento. Indenização. 
Cheque compensado indevidamente. Inscrição indevida no 
cadastro de inadimplentes. Responsabilidade pelo evento 
danoso. Reexame de matéria de fato. Enunciado 7 da súmula 
do STJ. Dano moral presumido. Revisão do valor. [...] 2. A 
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano 
moral presumido, sendo desnecessária, pois, a prova de sua 
ocorrência. [...] (STJ - Quarta Turma - AgRg no Ag 1102083/
SP, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, data do julga-
mento: 19.04.2012, data da publicação/fonte: DJe de 
26.04.2012).

Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamentos 
insuficientes para reformar a decisão agravada. Danos 
morais. Inscrição indevida em cadastros restritivos de 
crédito. Caracterização in re ipsa dos danos. Valor irrisório. 
Majoração. Possibilidade. [...] 2. Consoante entendimento 
consolidado desta Corte Superior, nos casos de inscrição 
indevida em cadastros de inadimplentes, os danos caracte-
rizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de 
prova (Precedente: REsp nº 1059663/MS, Rel.ª Min.ª Nancy 
Andrighi, DJe de 17.12.2008). [...] (STJ - Terceira Turma - 
AgRg no Ag 1152175/RJ, Relator: Ministro Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJRS), data do 
julgamento: 03.05.2011, data da publicação/fonte: DJe  de 
11.05.2011).

No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. 
Tribunal de Justiça:

Apelação cível. Indenização. Danos morais. Cobrança inde-
vida. Serviços não contratados. Prova de fato negativo. Ônus 
do réu. Débito inexistente. Danos morais. Inocorrência. - Se 
o autor nega a contratação objeto da cobrança, é do réu o 
ônus de comprovar a sua existência. - A simples alegação 
de quebra de confiança na instituição financeira não justifica 
indenização por danos morais. - Primeira apelação provida 
em parte. Segunda apelação não provida. (TJMG - Apelação 
Cível nº 1.0145.11.026309-5/001 - Rel. Des. Gutemberg 
da Mota e Silva, 10ª Câmara Cível, DJ de 04.09.2012.)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio 
jurídico cumulada com indenização por danos morais. 
Contrato não celebrado pela autora. Fraude. Assinaturas 
diferentes. Não conferência. Negligência da operadora de 
telefonia. Inscrição indevida em cadastros de devedores. 
Dano moral in re ipsa. Indenização. Fixação. Manutenção do 
quantum. Sentença mantida. - Tratando-se de ação declara-
tória de inexistência de relação jurídica e, por conseguinte, 
de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadim-
plentes, é ônus dos réus, pretensos credores, provar a exis-
tência de vínculo contratual, por tratar-se de prova negativa. 
- A abertura de linha telefônica em nome do consumidor sem 
o seu consentimento, bem como a consequente inscrição 
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existência de fonte de obrigação, qual seja o contrato reali-
zado com o autor e não cumprido pelo mesmo, tem-se 
como consequência processual a inadmissão da existência 
da dívida e a consequente ilicitude da inclusão do nome nos 
cadastros restritivos de crédito. A inscrição indevida no Serasa 
e SPC gera dano moral puro, independentemente de prova, 
bastando a demonstração do fato. O valor da indenização a 
título de danos morais deve ser fixado de modo a desestimular 
o ofensor a repetir a falta, porém não pode vir a constituir-se 
em enriquecimento indevido. No caso de dano moral, não há 
como se falar em mora antes da fixação do quantum indeni-
zatório por decisão judicial, pois somente após a publicação 
desta é que o valor da indenização se torna líquido. - V.v.: - 
O critério para fixação do valor indenizatório passa pela veri-
ficação das repercussões do ato ilícito na vida da vítima e, 
se elevado, é possível sua redução, de modo a adequá-lo 
ao caso presente, devendo-se levar em consideração, ainda, 
o baixo valor da inscrição indevida. (Apelação Cível n° 
1.0024.08.185365-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Apelante: Eliane Almeida de Souza - Apelada: Tim Celular 
S.A. Sucessora de Tim Nordeste S.A. - Relator: Des. José 
Affonso da Costa Côrtes.)

Agravo regimental no agravo de instrumento. Fundamentos 
insuficientes para reformar a decisão agravada. Danos 
morais. Inscrição indevida em cadastros restritivos de 
crédito. Caracterização in re ipsa dos danos. Valor irrisório. 
Majoração. Possibilidade. [...] 2. Consoante entendimento 
consolidado desta Corte Superior, nos casos de inscrição 
indevida em cadastros de inadimplentes, os danos caracte-
rizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de 
prova (Precedente: REsp nº 1059663/MS, Rel.ª Min.ª Nancy 
Andrighi, DJe de 17.12.2008) . [...] (STJ - Terceira Turma 
- AgRg no Ag 1152175/RJ, Relator: Ministro Vasco Della 
Giustina (Desembargador convocado do TJRS), data do 
julgamento: 03.05.2011, data da publicação/fonte: DJe de 
11.05.2011.)

Apelação cível. Indenização. Danos morais. Cobrança inde-
vida. Serviços não contratados. Prova de fato negativo. Ônus 
do réu. Débito inexistente. Danos morais. Inocorrência. - Se 
o autor nega a contratação objeto da cobrança, é do réu o 
ônus de comprovar a sua existência. - A simples alegação 
de quebra de confiança na instituição financeira não justifica 
indenização por danos morais. - Primeira apelação provida 
em parte. Segunda apelação não provida. (TJMG - Apelação 
Cível nº 1.0145.11.026309-5/001 - Rel. Des. Gutemberg 
da Mota e Silva, 10ª Câmara Cível, DJ de 04.09.2012.)

A fixação do valor da indenização, a título de danos 
morais, deve ter por base os princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, levando-se em consideração, 
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo cons-
trangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro 
lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar 
atos semelhantes no futuro. 

Correta é a fixação, neste caso, de danos morais no 
valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do exposto, acompanho integralmente o 
voto do douto Desembargador Relator.

DES.ª CLÁUDIA MAIA - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

sempre com a preponderância do bom senso e da razoabili-
dade do encargo (Ajuris 76/608).

Na fixação da indenização por danos morais, recomen-
dável que o arbitramento seja feito com moderação, propor-
cionalmente 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 injus-
tamente a vítima. (STJ-3ª T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, 
Min. Gomes de Barros, j. em 24.8.06, DJU de 11.9.06). 
(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, atento aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, levando em conta especialmente a 
condição econômica da ré, uma das maiores administra-
doras de cartão de crédito do País, tenho por suficiente, 
tanto para reparar a dor moral sofrida pela autora quanto 
para atender ao caráter punitivo-pedagógico da conde-
nação, a fixação do quantum indenizatório no importe de 
R$10.000,00, que reputo condizente com as peculiari-
dades do caso e que, inclusive, se coaduna com os parâ-
metros adotados por esta Câmara em casos análogos, 
ficando estabelecido que sobre tal valor incidirão juros 
moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos 
termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária a 
partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Com tais considerações, dou provimento ao recurso 
para condenar a ré a pagar a quantia de R$10.000,00, a 
título de danos morais, corrigida monetariamente a partir 
do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% 
a.m., desde o evento danoso (data da negativação inde-
vida), bem como a arcar, integralmente, com as custas 
processuais, inclusive recursais, e honorários advocatí-
cios, que fixo em 20% do valor da condenação devida-
mente corrigido.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - Trata-se 
de ação de indenização por danos morais, ajuizada por 
Catarina Soares dos Santos, contra Banco Bradesco, que 
não comprovou negócio jurídico (contratação de cartão 
de crédito) que resultou em cobranças não justificadas 
e inclusão do nome da autora em bancos de dados do 
SPC/Serasa por restrição de crédito.

Cumpre ressaltar-se que o ônus da prova, a priori, 
incumbe ao autor. No entanto, é possível a transferência 
do encargo ao réu, quando este alega a existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de terceiro 
contra si pleiteado, consoante regra do art. 333, inciso II, 
do Código de Processo Civil. 

É clara a jurisprudência quanto ao ônus da prova:

Ementa: Ação de indenização. Inexistência de débito. 
Inversão do ônus da prova. Inscrição indevida. Dano moral 
puro. Quantum indenizatório. Juros e correção monetária. 
Termo inicial. - Em ações declaratórias de natureza nega-
tiva, cabe ao réu a prova da existência de fato constitutivo 
do seu direito. Assim, não tendo sido apresentada prova da 
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Responsabilidade civil - Dano moral - Dano 
estético - Fogos de artifício - Detonação -
 Ausência de erro de técnica na soltura -

 Arbitramento adequado - Redução -
 Impossibilidade

Ementa: Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos 
morais e estéticos. Fogos de artifício. Detonação. Proce-
dimento. Arbitramento. Adequação. Recurso não provido.

- Advindo do conjunto probatório conclusão serena de 
não ter havido erro de técnica na soltura dos fogos, não 
sendo causa do acidente que ensejou a amputação de 
parte de dois dedos da mão esquerda da vítima, ao fabri-
cante cumpre reparar danos morais e estéticos.

- A reparação por danos morais e estéticos arbitrada de 
maneira adequada não comporta redução, sequer pode 
ser denominada de exorbitante.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0249.10.002758-3/001 - Co-
marca de Eugenópolis - Apelante: Artesanato de Fogos 
Cascata Ltda. EPP - Apelado: Charles Alves Garcia - 
Relator: DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 6 de março de 2013. - José Flávio 
de Almeida - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - Trata-se de 
ação de reparação de danos morais e estéticos, na 
qual o apelado alega que adquiriu no Mercado Patroci-
nense, na cidade de Patrocínio do Muriaé - MG, algumas 
caixas de “Fogos Canarinho”, fabricados e embalados 
pela apelante. Os fogos foram utilizados em comemo-
ração naquela localidade. Um deles apresentou defeito 
de fabricação e explodiu, instantaneamente, causando a 
perda de dois dedos da sua mão esquerda. No Hospital 
São Paulo, na cidade de Muriáe - MG, foi submetido à 
cirurgia de amputação de dois dedos. Ao utilizar os fogos, 
observou as informações contidas na embalagem. Pede 
indenização por defeito do produto e estimam-se danos 
morais e estéticos de R$100.000,00.

Pedido julgado procedente para condenar ao paga-
mento de R$30.000,00 a título de danos morais e esté-
ticos, com juros de mora de 1% ao mês, contados da data 
do fato, e correção monetária, a partir da publicação da 
sentença, calculada pelo índice divulgado pela Correge-
doria-Geral de Justiça; honorários de advogado de 15% 
do valor da condenação (f. 314-321).

A apelante afirma que as várias perícias técnicas 
juntadas aos autos de casos como este em discussão 
mostram, de forma insofismável, a impossibilidade de 
acidente com o foguete tido como causador do dano, 
se usado na forma determinada nas instruções de uso 
contidas nas caixas de embalagem. Afora isso, a prova 
oral demonstrou que o apelado utilizou os foguetes de 
forma totalmente inadequada e contrária às instruções de 
uso. Ainda com possível defeito de fabricação, se utili-
zados de forma correta, como determinado pela fabri-
cante, é impossível atingirem a mão ou o próprio corpo 
daquele que utiliza fogos de artifício. Tem por exor-
bitante a indenização arbitrada, que não se coaduna 
com sua capacidade financeira, de modo que comporta 
adequação. Pede seja reformada a sentença.

Recurso regularmente processado, com resposta 
(f. 329-330) e preparo certificado.

Conheço do recurso porque próprio e tempestivo.
A prova oral (f. 288-291) a que se reporta a 

apelante não deixa crer que o apelado tenha incorrido 
em grave erro de técnica na soltura dos fogos, de sorte a 
ter dado causa ao acidente que ensejou a amputação de 
parte de dois dedos de sua mão esquerda.

De modo específico, do depoimento de f. 288, 
cumpre destacar:

[...]; que o depoente estava junto ao autor no momento do 
acidente; que no dia dos fatos o depoente colocava fogo 
nos fogos e o autor os soltava; que o depoente e o autor já 
soltaram fogos várias vezes; que o autor encaixou um artefato 
no outro antes de soltar; que o autor soltou o fogo de artifício 
que voltou em sua mão esquerda; que o depoente não sabe 
explicar exatamente como tudo aconteceu, pois acendeu o 
pavio, se virou, escutou um estrondo e viu a mão do autor 
machucada; [...].

Ou seja, o autor fez uso do procedimento consis-
tente no encaixe de um foguete noutro, a fim de que sua 
mão não ficasse próxima do foguete que iria ser deto-
nado. Nada obstante, o acidente aconteceu, de modo 
que o defeito de fabricação não pode ser descartado.

Negar a condição de produto defeituoso a partir da 
prova técnica emprestada juntada (f. 93-245) é dizer infa-
lível produto que se sabe falível, ainda que em pequena 
proporção em virtude de toda técnica necessária de fabri-
cação, dado o alto risco de dano às pessoas usuárias 
do produto.

A prova oral de f. 305-307 se reporta à técnica de 
utilização dos fogos e não faz certa a assertiva de que o 
apelado teria soltado o foguete de forma total ou parcial-
mente incorreta.

Dessa forma, a prova produzida autoriza a manu-
tenção da sentença, pois que deixa evidenciada lesão 
suportada pelo apelado decorrente de foguete fabricado 
pela apelante, que se mostrou defeituoso no momento de 
sua utilização.

A indenização por danos morais e estéticos no 
importe total de R$30.000,00 não se apresenta exorbi-
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REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL Nº 1.0637.11.006600-
7/003 - Comarca de São Lourenço - Remetente: Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Lourenço - 
Autor: Henrique Cruz de Oliveira - Réu: Ipsemg - Relator: 
DES. WANDER MAROTTA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na confor-
midade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REFORMAR A SENTENÇA, NO REEXAME NECESSÁRIO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013. - Wander 
Marotta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WANDER MAROTTA - Conheço da 
remessa oficial.

Henrique Cruz de Oliveira ajuizou ação ordinária, 
com pedido de antecipação de tutela, contra o Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
- Ipsemg, alegando, em síntese, ser servidor público 
estadual, ocupante do cargo de agente penitenciário, 
lotado na Secretaria de Defesa Social. Nessa condição, 
foi-lhe descontada, compulsoriamente, a contribuição 
para custeio da saúde autorizada pelo art. 85 da Lei 
nº 64/02, considerada inconstitucional pelo STF, com 
caráter vinculante (ADI nº 3.106). Em razão dos fatos, 
solicitou a exclusão do desconto de seus vencimentos no 
mês de maio de 2010, que foi deferida. Entretanto, após 
alguns meses, não mais suportou os valores cobrados 
pelo plano de saúde particular e requereu seu retorno ao 
plano do Ipsemg, sendo informado de que deveria pagar 
as parcelas referentes ao período em que esteve afastado 
(treze anos), com o que não concorda, pois a exigência 
não encontra amparo legal, além de inviabilizar o retorno 
dos antigos segurados. Requer a tutela antecipada para 
determinar ao requerido que disponibilize os serviços 
médicos enquanto perdurar a lide, mediante desconto 
mensal em seus vencimentos, independentemente do 
pagamento das parcelas retroativas, além da proce-
dência do pedido com a ratificação da liminar, conde-
nando o réu ao pagamento de indenização no valor exato 
da cobrança abusiva (art. 940 do Código Civil). Requereu 
os benefícios da justiça gratuita - deferidos.

Contestação sustentando serem inverídicas as afir-
mações constantes da inicial, ao fundamento de que o 
autor ingressou no serviço público em 08.04.2009 e 
requereu o desligamento do “plano de saúde Ipsemg” em 
11.07.2010. Alega que, em razão do julgamento da ADIN 
3.106, facultou-se aos servidores estaduais optarem, 
administrativamente, pelo sistema de saúde ofertado, e 
que a pretensão do autor de se ver desobrigado do paga-
mento das parcelas referentes ao período em que perma-
neceu afastado afronta o art. 12 da Instrução Normativa 

Ipsemg - Contribuição - Servidor - Opção pela 
exclusão - Posterior pedido de reinclusão - 

Pagamento das parcelas retroativas - Cabimento - 
Obediência às regras atuariais - Lógica econômica

Ementa: Ação ordinária. Contribuição de custeio à 
saúde. Ipsemg. Reinclusão requerida pelo servidor para 
usufruir dos serviços de saúde, após optar pela exclusão. 
Obrigação de efetuar o pagamento das parcelas refe-
rentes ao período de desligamento, com obediência às 
regras atuariais decorrentes da lógica econômica.

- A contribuição para a assistência à saúde, prevista no 
art. 3º da Lei Complementar nº 64/2002, visa a uma 
contraprestação. Ou seja, o servidor paga para obter um 
benefício, tendo, portanto, caráter retributivo.

- Em outros termos, o servidor, primeiro, cumpre a sua 
obrigação de pagar a contribuição para, somente depois, 
obter os benefícios. 

- O art. 12 da Instrução Normativa da Superintendência 
Central de Administração de Pessoal nº 02/2010 visa 
garantir o sistema de custeio à saúde do Ipsemg, além de 
afastar condutas irregulares dos servidores de vincularem-
-se apenas quando necessitarem dos serviços postos à 
sua disposição. 

- A regra “pago apenas quando necessitar do plano” 
é completamente ilógica e leva à falência imediata do 
sistema, além de ser extremamente injusta com quem nele 
permanece sem receber tais incentivos.

- Assim, o servidor público, após optar pela exclusão do 
plano de saúde ofertado pelo Ipsemg, e que desejar ser 
reincluído, deve efetuar o pagamento das parcelas refe-
rentes ao período em que se manteve afastado, conforme 
as regras vigentes, sob pena de contribuir para a falência 
do plano de saúde.

tante. Basta ver que o apelado passou a não contar com 
dois dedos da mão esquerda e, de alguma forma, tem 
que se adaptar a essa nova realidade social e para o 
exercício do trabalho.

Por final, as questões do módulo cumprimento da 
sentença nele devem ser resolvidas, podendo ser especí-
fica uma possível dificuldade financeira da apelante.

Pelo exposto, nego provimento à apelação e 
confirmo a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.

Custas, pela apelante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES NILO LACERDA e ALVIMAR DE ÁVILA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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com as limitações e as imposições legais e normativas 
que se expedirem de modo regular.

Não se pode confundir este plano de saúde com o 
atendimento integral à saúde que o Estado deve prestar. 
Isso é feito através do SUS.

Dessa forma, se o plano de saúde do Ipsemg for 
transformado numa espécie de SUS alternativo também 
oficial (ou seja, se esse plano apenas suportar obriga-
ções, sem contrapartida dos segurados), é óbvio que não 
subsistirá no tempo e estará destinado à falência completa, 
com prejuízo de todos os servidores que dele participam.

As regras atuariais não podem, portanto, ser igno-
radas. Seria muito simples: o servidor filia-se (recebe assis-
tência) e pede exclusão; depois, se necessitar do plano 
(e sem pagar) volta a ele para demandar mais serviços. 
Um sistema desses seria próprio do SUS - da assistência 
gratuita, nunca de um plano de saúde comprometido com 
o futuro dentro de um quadro de solidariedade entre as 
pessoas, no qual os que não utilizam os serviços pagam 
pelos que utilizam, tal como ocorre num sistema previden-
ciário, no qual aqueles que trabalham pagam a aposen-
tadoria dos inativos.

Posto esse quadro, o que se tem é que, nos termos 
da Instrução Normativa da Superintendência Central de 
Administração de Pessoal nº 02/2010:

Art. 12. Caso o servidor tenha optado pela exclusão da assis-
tência à saúde e tenha interesse em vincular-se novamente, 
deverá comparecer ao Setor de Arrecadação do Ipsemg para 
providenciar o levantamento e a quitação das contribuições 
que deixaram de ser recolhidas com vistas ao restabeleci-
mento da Assistência à Saúde pelo Ipsemg.

A referida norma, a meu sentir, não parece 
desarrazoada.

A contribuição para a assistência à saúde, prevista 
no art. 3º da Lei Complementar nº 64/2002, visa a uma 
contraprestação. Ou seja, o servidor paga para obter um 
benefício, tendo, portanto, caráter retributivo.

O servidor, primeiro, cumpre a sua obrigação de 
pagar a contribuição, para somente depois obter os 
benefícios. 

Fica claro o objetivo do dispositivo transcrito de 
garantir o custeio do sistema de saúde do Ipsemg, 
além de afastar condutas irregulares de servidores de 
vincularem-se apenas quando necessitarem dos serviços 
postos à sua disposição, que é o que ocorreria no sistema 
pretendido pelo autor, com prejuízo de todos. 

Tanto é assim que o autor saiu do plano oficial e foi 
para o plano privado, que se tornou muito mais oneroso. 
E é claro que assim é. Nenhum plano privado faz favores. 
Há nele um estudo atuarial, há regras de aplicação de 
recursos e há limites de atendimento, de modo que a 
receita seja compatível com a despesa. Não há mila-
gres em economia, daí dizer-se que não existe almoço 
de graça. 

Acolher o pedido inicial no sentido de isentar o au-
tor do pagamento das parcelas relativas ao período em 

da Superintendência Central de Administração Pessoal - 
SCAP nº 02/2010. Ressalta que o retorno ao plano de 
saúde médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica 
do servidor que optou pelo desligamento está condicio-
nado ao pagamento integral das contribuições relativas 
ao período.

A sentença julgou improcedente o pedido indeni-
zatório no valor da cobrança abusiva e, procedente, o 
pedido “para deixar à disposição do autor, enquanto 
ele desejar, os serviços médicos prestados pelo Ipsemg, 
mediante o desconto mensal em sua folha de paga-
mento do valor respectivo, independentemente do paga-
mento das parcelas retroativas ao período de seu desli-
gamento”. Condenou o autor ao pagamento de 50% das 
custas processuais, além da verba honorária arbitrada em 
R$500,00, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 12 
da Lei nº 1.060/50, e o réu ao pagamento dos hono-
rários arbitrados em R$500,00 destinados à Defensoria 
Pública - (f. 75/80). 

Às f. 82/83, embargos declaratórios opostos pelo 
autor, rejeitados à f. 85.

Vêm os autos a este Tribunal em reexame neces-
sário. 

Com a devida vênia, considero que a r. sentença 
não merece subsistir.

A contribuição instituída pela Lei Complementar 
nº 64/02 para custeio da saúde nada mais era do que um 
plano de saúde compulsório, sem fundamento constitu-
cional após a alteração do art. 149, § 1º, da Constituição 
Federal. 

Esta compulsoriedade foi declarada inconstitu-
cional, conforme decidido pelo colendo Supremo Tribunal 
Federal na ADI 3.106, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal 
Pleno, julgado em 14.04.2010, DJe-179, divulgado 
em 23.09.2010, publicado em 24.09.2010, ement. 
vol. 02416-01,p.00159 REVJMG v. 61, n. 193, 2010, 
p. 345-364. Na oportunidade, afirmou-se que a assis-
tência à saúde prestada pelo Ipsemg é de caráter facul-
tativo, condicionada à aceitação prévia pelo servidor 
público, ou seja, como forma de contraprestação pelo 
serviço posto à sua disposição. 

O autor ingressou nos quadros de servidores 
públicos estaduais em 08.04.2009 (f. 63) e, em 
26.05.2010, manifestou sua opção por não permanecer 
vinculado à assistência à saúde prestada pelo Ipsemg 
(f. 17), o que lhe foi deferido em 11.07.2010 (f. 66). 
Em 27.06.2011, requereu o retorno ao sistema assis-
tencial de saúde prestada pelo órgão previdenciário, 
mas discorda da exigência do pagamento das parcelas 
devidas no período de exclusão. 

Depois que o STF declarou inconstitucional a 
compulsoriedade, o plano de saúde do Ipsemg é um 
plano de saúde como qualquer outro, sujeito às regras 
atuariais normais, ou seja, o segurado paga para parti-
cipar (como o faria nos planos privados), sujeitando-se 
a regras adequadas e próprias da prestação do serviço, 
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Tal atitude - pagamento apenas quando necessitar fazer uso 
dos serviços de saúde - quebraria qualquer Instituto ou Plano 
de Saúde e serviria ainda de incentivo para que todos os 
demais servidores fizessem do mesmo jeito, pedindo a sua 
exclusão na normalidade para voltar apenas quando preci-
sasse. 
O Judiciário, ao possibilitar tal conduta, estaria condenando 
o Ipsemg à falência de seu sistema.

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento - Tutela antecipada - Reinclusão no 
plano de assistência à saúde do Ipsemg - Exigência de paga-
mento dos valores não arrecadados durante o período de 
afastamento - Cabimento - Previsão legal - Observância 
ao princípio da boa-fé. - Revela-se legítima a exigência de 
pagamento dos valores não arrecadados, ao servidor que, 
após pedir sua exclusão do plano de assistência à saúde, 
deseja vincular-se novamente. - A norma contida no art. 12 
da Instrução Normativa SCAP nº 02/2010, do Ipsemg, visa 
preservar o caráter contributivo do sistema de custeio à 
saúde do instituto, bem como repelir condutas, por parte do 
servidor, no sentido de somente vincular-se ao plano quando 
necessitar efetivamente dos serviços oferecidos. - Ausente 
a prova inequívoca que convença o julgador da verossimi-
lhança das alegações, nos termos do que dispõe o art. 273 
do CPC, configura-se incorreta a decisão que acolheu o 
pedido de antecipação de tutela. (Agravo de Instrumento 
nº 1.0480.12.009337-6/001, Rel. Des. Versiani Penna, j. em 
07.11.2012, p. em 19.11.2012.)

Assim, o servidor público que optar pela exclusão 
do plano de saúde ofertado pelo Ipsemg e vier a pleitear 
reinclusão deve efetuar o pagamento das parcelas refe-
rentes ao período em que se manteve afastado.

O pagamento dos tratamentos exigidos por esses 
servidores não pode ficar à custa exclusiva dos parti-
cipantes que não abandonam o plano. Esse sistema é 
completamente ilógico. “Quando precisar do plano eu 
pago”: esta regra, a toda evidência, quebra qualquer 
plano, além de ser extremamente injusta com quem nele 
permanece. 

Vale registrar que, para regulamentar o art. 85 
da Lei Complementar nº 64/02, foi editado o Decreto 
nº 45.869, de 30 de dezembro de 2011, que autoriza 
o servidor que se desligou voluntariamente a retornar ao 
sistema de prestação da assistência à saúde do Ipsemg, 
mediante a submissão aos procedimentos de prazos 
de carência:

Art. 5º- A Para a assistência a que se refere o art. 1º não se 
exige carência:
[...]
§ 1º Serão submetidos à carência de cento e oitenta dias para 
consultas, exames, cirurgias, internações e demais procedi-
mentos, inclusive os odontológicos, e de trezentos dias para 
partos a termo:
I - o beneficiário que optar pelo retorno à prestação da assis-
tência de que trata o art. 1º após exclusão opcional da contri-
buição à assistência à saúde, na forma dos arts. 9º-A, 9º-B e 
9º-C, observado o disposto no art. 9º-D;

que se manteve desligado do plano implicaria, sem dú-
vida, a sua falência, como muito bem observa e destaca 
a Des.ª Vanessa Verdolim Hudson Andrade, quando do 
julgamento do processo 1.0024.10.002676-4/001, ten-
do como Relator o Des. Alberto Vilas Boas, julgado em 
20.07.2010, no qual ficou vencida:

[...] - V.v.: - Direito previdenciário - Servidor que pede a 
exclusão - Posterior pedido de reinclusão para usar dos 
serviços de saúde - Exigência do Ipsemg de pagamento 
das parcelas anteriores - Possibilidade - Sistema contribu-
tivo - Impossibilidade de contribuição apenas nos perío dos 
de necessidade de atendimento - Risco de alastramento 
entre os contribuintes - Repercussão no sistema contributivo 
- Legalidade da exigência. 1. Demonstra-se lícito o ato do 
Ipsemg que exige, do servidor que pede a sua reinclusão, 
o pagamento das parcelas anteriores. 2. O servidor que 
requereu antes a sua exclusão do pagamento do custeio 
saúde e pede o retorno quando precisa usufruir dos bene-
fícios da prestação de serviços na área de saúde deve fazer 
o pagamento retroativo das parcelas não pagas a partir de 
sua saída até o retorno, como todos os que permaneceram o 
fazem, a um, porque no sistema contributivo não é justo que 
aqueles que pagaram durante todo o tempo venham a cobrir 
as despesas daqueles que não quiseram pagar, e a dois, 
porque não pode o contribuinte recusar-se a pagar durante 
todo o tempo em que se sentir saudável para, quando a sua 
saúde necessitar de tratamento, passe, somente então, a 
fazer o pagamento daí para frente. 3. Tal atitude - pagamento 
apenas quando necessitar fazer uso dos serviços de saúde 
- quebraria qualquer Instituto ou Plano de Saúde e serviria 
ainda de incentivo para que todos os demais servidores 
fizessem do mesmo jeito, pedindo a sua exclusão na normali-
dade para voltar apenas quando precisasse. 4. O Judiciário, 
ao possibilitar tal conduta, estaria condenando o Ipsemg à 
falência de seu sistema. 

Do corpo do voto:

Sabe-se que o sistema previdenciário é contributivo, de 
modo que aqueles que não necessitam dos serviços médicos 
e ambulatoriais pagam para que aqueles que necessitam 
possam ter o atendimento, até que um dia também venham 
a deles necessitar. O sistema previdenciário dos servidores do 
Estado é diferente do INSS, pois este a todos deve atender, 
contribuinte ou não, enquanto que aquele se destina a 
atender aos servidores e deve manter as contribuições para 
o custeio como fonte de manutenção dos serviços de saúde.
Demonstra-se, assim, lícito o ato do Ipsemg que exige do 
servidor que pede a sua reinclusão o pagamento das parcelas 
anteriores. 
O servidor que requereu antes a sua exclusão do pagamento 
do custeio saúde e pede o retorno quando precisa usufruir 
dos benefícios da prestação de serviços na área de saúde 
deve fazer o pagamento retroativo das parcelas não pagas a 
partir de sua saída até o retorno, como todos os que perma-
neceram o fizeram, a um, porque no sistema contributivo 
não é justo que aqueles que pagaram durante todo o tempo 
venham a cobrir as despesas daqueles que, podendo, não 
quiseram pagar, e a dois, porque não pode o contribuinte 
recusar-se a pagar durante todo o tempo em que se sentir 
saudável para, quando a sua saúde necessitar de tratamento, 
passe, somente então, a fazer o pagamento daí para frente. 
Nenhum sistema de saúde de servidores suportaria tal carga, 
que fugiria a qualquer política previdenciária.
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II - o servidor e o pensionista que não aderirem à prestação 
da assistência de que trata o art. 1º no momento da posse ou 
no momento da concessão do benefício de pensão, respec-
tivamente; e
III - o dependente que não for inscrito pelo servidor nos prazos 
de que tratam os incisos II e IV do caput deste artigo.
§ 2º Qualquer interrupção na contribuição vertida à assis-
tência à saúde implicará na submissão aos prazos de carência 
previstos no § 1o deste artigo.
[...]
Art. 9º-A O servidor que não desejar permanecer vinculado 
à assistência prestada pelo Ipsemg deverá manifestar opção 
pela exclusão do desconto da contribuição à assistência à 
saúde, mediante requerimento em formulário específico.
[...]
§ 6º O servidor poderá optar pelo retorno à assistência de 
que trata o art. 1º após exclusão opcional da contribuição 
à assistência à saúde de que trata este artigo, observado o 
disposto nos arts. 5º-A, 5º-B e 9º-D.
[...]
Art. 9º-D O segurado e o pensionista que tenham optado 
pela exclusão do desconto da contribuição à assistência à 
saúde poderá vincular-se novamente, observado o disposto 
nos arts. 5º-A e 5º-B.
Parágrafo único. Não será permitida a continuidade de contri-
buição à de assistência à saúde ou o retorno do segurado e 
pensionista que tenham recebido restituição de contribuição 
à assistência à saúde, salvo na hipótese prevista no § 4º do 
art. 9º-A, § § 2º e 3º do art. 9º-B e § § 4º e 5º do art. 9º-C. 

Repise-se: o autor ingressou nos quadros de servi-
dores públicos estaduais em 08.04.2009 (f. 63) e, em 
26.05.2010, manifestou sua opção de não permanecer 
vinculado à assistência à saúde prestada pelo Ipsemg 
(f. 17), deferida em 11.07.2010 (f. 66). Em 27.06.2011, 
requereu o retorno ao plano do órgão previdenciário. 
Assim, deve devolver as parcelas não pagas desde o seu 
desligamento até 27/6/2011, em nada o socorrendo o 
citado decreto editado em 30.12.2011, ou seja, poste-
riormente ao pedido de reinclusão. 

Ante o exposto, no reexame necessário, reformo a 
sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os 
pedidos iniciais e condenar o autor nas custas processuais, 
inclusive as recursais, além dos honorários advocatícios, 
que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), suspensa a 
exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com 
o Relator.

DES. PEIXOTO HENRIQUES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NO REEXAME NECESSÁRIO 
REFORMARAM A SENTENÇA.

. . .

Antecipação de tutela - Adaptação de prédio - 
Portadores de necessidades especiais - Dilação 

probatória - Necessidade

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela anteci-
pada. Adaptação de prédio. Portadores de necessidades 
especiais. Dilação probatória. Necessidade.

- Para o deferimento da tutela antecipada, é indispen-
sável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 273 do 
Código de Processo Civil.

- Em se tratando de adaptação do prédio, onde se loca-
liza um hospital para pessoas portadoras de deficiência 
física, não restando, contudo, evidenciado que tal imóvel 
inviabiliza o livre trânsito destes, é de se indeferir a ante-
cipação de tutela, notadamente diante da necessidade de 
instrução processual.

Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0704.
12.007664-8/001 - Comarca de Unaí - Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agravada: 
Sociedade Médica Hospitalar Unaí Ltda. - Relator: DES. 
AMORIM SIQUEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Amorim 
Siqueira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AMORIM SIQUEIRA - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais contra a decisão de f. 19/21, profe-
rida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível, Criminal e Atos 
Infracionais da Infância e Juventude da Comarca de 
Unaí, nos autos da ação civil pública movida em face da 
Sociedade Médica Hospitalar Unaí Ltda.

A referida decisão indeferiu o pedido de tutela 
antecipada, considerando ausentes os requisitos para a 
concessão da medida e o fato de haver perigo de irre-
versibilidade do provimento antecipado, caso fosse deter-
minada à agravada a realização das alterações em suas 
dependências físicas.

O agravante, em suas razões recursais, alega que, 
em 2006, um inquérito civil foi instaurado para apuração 
do cumprimento da legislação pela agravada quanto ao 
prédio onde se localiza a entidade hospitalar, para torná-lo 
acessível a pessoas portadoras de deficiência, conforme 
preceitua a legislação. Afirma que foi realizado um laudo 
com as alterações necessárias pelo setor de Arquitetura 
do Centro de Apoio Operacional da PGJ/MG, sendo 
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enviada notificação à recorrida na tentativa de firmar um 
termo de ajustamento de conduta; contudo, não compa-
receu ou justificou sua ausência. Sustenta que deve ser 
concedida a tutela preventiva, para evitar a perpetuação 
da prática de ato ilícito pela agravada e evitar a reite-
ração do dano aos portadores de necessidades especiais, 
visto que este, sim, é praticamente impossível de reparar.

Não foi requerido efeito suspensivo ou atribuição de 
efeito ativo à decisão (f. 69/70).

Contraminuta às f. 75/104.
Desnecessárias as informações ao d. Magistrado.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requi-

sitos de admissibilidade.
Preliminar.
O agravado apresenta prejudicial de mérito ao 

aduzir que a ação civil pública se encontra prescrita. 
Argumenta que o presente procedimento foi interposto 
quase oito anos após o conhecimento das supostas irre-
gularidades e seis anos após a instauração do inqué-
rito civil, e, como a Lei 7.347/85 não trouxe qualquer 
disposição acerca do prazo prescricional, aplica-se, por 
analogia, o quinquênio da ação popular.

Vejo que razão não assiste ao agravado.
Verifica-se que, nesta fase processual, tal alegação 

ainda não foi analisada pelo Juízo primevo, o que impede 
a esta Instância Revisora se manifestar, sob pena de 
supressão de instância.

Adentrando o mérito, é cediço que, para o deferi-
mento de tutela, é indispensável, ao menos, a existência 
de dois requisitos exigidos pelo art. 273 do Código de 
Processo Civil, quais sejam a prova inequívoca da veros-
similhança da alegação e o receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação.

Nesse sentido, dispõe o art. 273 do Código de 
Processo Civil:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, ante-
cipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida 
no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-
ração [...].

Com efeito, para o deferimento da tutela ante-
cipada, basta, segundo Humberto Theodoro Júnior, 
o seguinte:

Para alcançar a satisfação antecipada do direito material, a 
lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um imediato 
juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, 
ou, alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte 
do réu (art. 273).
As medidas de urgência, seja na tutela cautelar, seja na tutela 
antecipada, apresentam-se sempre como excepcionais e não 
como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser 
recusadas, quando presentes os seus pressupostos legais e 
configuram abuso de direito ou de poder, quando promo-
vidas fora dos condicionamentos rigorosos da lei (Curso de 
direito processual civil. 41. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, 
v. 1, p. 46).

O Ministério Público argumenta que o prédio onde 
está instalado o Hospital São Lucas não possui os requi-
sitos mínimos de acessibilidade às pessoas portadoras de 
deficiência. Apresenta laudo do setor de Arquitetura do 
Centro de Apoio Operacional das Pessoas Portadoras de 
Deficiência apontando as discordâncias com os critérios 
definidos pela legislação estadual competente, datado 
de 14.02.2012. Relata que se tentou firmar um TAC, 
contudo, não obteve êxito, por essa razão, ingressou com 
a demanda com pedido de tutela antecipada, para que 
as adaptações sejam realizadas no prazo de 120 dias.

No caso dos autos, entendo que não há como 
deferir a tutela pretendida pelo agravante. É que, do 
cotejo da documentação coligida nos autos, não obstante 
as alegações trazidas, entendo não restar sobejamente 
demonstrada a verossimilhança das alegações.

Com efeito, ao analisar a contraminuta apresen-
tada, verifica-se, a teor das fotografias anexadas às 
f. 91/104-TJ, que, a princípio, não há qualquer empe-
cilho de acesso e circulação, notadamente de pessoas 
portadoras de necessidades físicas, nas dependências da 
instituição agravada.

Sabe-se que a prova inequívoca das alegações 
não é uma prova isenta de quaisquer dúvidas, mas que, 
em um primeiro momento e de forma sumária, possibi-
lita um alto juízo de verossimilhança do que se analisa, 
podendo-se afirmar que, se não fosse a lide, os fatos 
seriam tidos como incontroversos.

Nesse contexto, no atual momento, não é possível 
verificar a veracidade das alegações do recorrente no 
que tange à inacessibilidade dos portadores de defi-
ciências no prédio onde se encontram as instalações 
físicas do hospital agravado, sendo imperiosa, como 
dito, a instrução processual do feito para a confirmação 
das informações.

Dessa feita, não há dúvida de que o caso dos autos 
não se insere entre as hipóteses que permitem a anteci-
pação dos efeitos da tutela, uma vez que resta ausente 
um dos requisitos para o seu deferimento, qual seja a 
prova inequívoca a indicar a verossimilhança das alega-
ções, sendo, nesse sentido, o entendimento jurispruden-
cial, mutatis mutandis:

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Adaptação de 
prédio público para acesso a portadores de deficiência física. 
Antecipação da própria tutela. Impossibilidade. - O que se 
pode antecipar são os efeitos da tutela, e não a própria tutela 
postulada na petição inicial, que somente a sentença pode 
conceder. Assim, a pretexto de antecipação dos efeitos da 
tutela, não se admite que, no limiar de ação civil pública, seja 
determinado que o réu faça adaptação em prédio público, 
visando ao acesso de pessoas portadoras de deficiência física 
(Agravo de Instrumento Cível nº 1.0133.09.050292-2/001 - 
Rel. Des. Maurício Barros - 6ª Câmara Cível - julgamento em 
12.04.2011 - publicação da súmula em 10.06.2011).

Agravo de instrumento. Ação civil pública. Obrigação de 
fazer. Obras de adaptação necessárias a garantir a promoção 
de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida nos centros de saúde de Belo Horizonte. Ingerência 
do Poder Judiciário no âmbito da Administração municipal. 
Não configuração. Tutela antecipada. Art. 273 do CPC. 
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- Para que seja constatada a sucessão tributária a ensejar 
a responsabilidade do sucessor, segundo estabelece o 
art. 4º, inciso V, da Lei de Execuções Fiscais, não basta 
a existência de meros indícios, é necessário que sejam 
preenchidas as condições estabelecidas no art. 133 do 
CTN. Evidenciada a sucessão empresarial, fica a empresa 
sucessora responsável, subsidiariamente, pelos débitos 
tributários da empresa executada, se prosseguir nas 
suas atividades.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0079.96.
020614-6/001 - Comarca de Contagem - Agravante: 
Pintepoxi Ltda. - Agravada: Fazenda Pública do Estado de 
Minas Gerais - Interessada: A Prateleira Ltda. - Relator: 
DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT

Acórdão

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

Belo Horizonte, 14 de março de 2013. - Fernando 
Caldeira Brant - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto pela empresa Pintepoxi 
Ltda. contra a r. decisão de f. 290/291-TJ, proferida pelo 
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, Falências/Concor-
datas, Registros Públicos da Comarca de Contagem, 
que, nos autos da execução fiscal proposta pela agra-
vada, deferiu a inclusão da empresa na lide, com fulcro 
no art. 133 do CTN, entendendo que os fatos noticiados 
evidenciam a sucessão empresarial.

Contra a decisão insurge-se a agravante, susten-
tando que nenhum dos requisitos do art. 133 do CTN 
restou comprovado para que a empresa Pintepoxi fosse 
considerada sucessora tributária da executada A Prate-
leira Ltda. Afirma que é ônus da exequente provar tal fato. 

Reclama que teve, nos autos, a inserção de 
documentos, provas emprestadas, sem que fosse opor-
tunizado à agravante o contraditório, motivo pelo qual 
devem ser estas desentranhadas dos autos.

Por outro lado, aduz que tais documentos não 
comprovam a transferência de fundo de comércio entre 
as empresas, requisito para a configuração de sucessão 
tributária nos moldes do artigo supracitado, ressaltando 
que, ao contrário da afirmação do Magistrado, a agra-
vante se situa em endereço que jamais teve vinculação 
com a executada, e que nenhum bem foi adquirido 
dessa empresa.

Quanto à afirmativa do Juiz de que os sócios da 
agravante são parentes da executada, assevera a recor-

Execução fiscal - Sucessão empresarial - 
Requisitos do art. 133 do Código Tributário - Prova -
 Empresa sucessora - Responsabilidade tributária -
 Incidência do art. 4º, V, da Lei de Execução Fiscal 
(Lei nº 6.830/1980) - Inclusão da empresa no polo 

passivo da lide

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Inclusão 
de empresa no polo passivo. Sucessão empresarial. 
Requisitos. Art. 133 do CTN. Comprovação.

Verossimilhança e perigo de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Ausência dos requisitos. Perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado. Reforma da decisão recorrida. 
[...] A liminar requerida em ação civil pública, com intuito de 
antecipar a prestação jurisdicional cabível ao final do trâmite 
processual, representa um pedido de tutela antecipada, não 
se confundindo com medida cautelar que apenas visa asse-
gurar a efetividade do processo principal. Para compelir a 
Administração Pública, em sede de tutela antecipada, a 
realizar, imediatamente, obras de acessibilidade e adequação 
em edifícios públicos, é imprescindível que seja demonstrado, 
de plano, que estão presentes todos os requisitos elencados 
no art. 273 do CPC, visto que se trata de medida excepcional 
a ser assumida com redobrada cautela. Não sendo demons-
trada a confluência dos requisitos do art. 273 do CPC (prova 
inequívoca capaz de levar à verossimilhança das alega-
ções e receio de ineficácia do provimento final), incabível 
a concessão da antecipação da tutela de mérito pleiteada. 
Ademais, estando, desde já, demonstrado que o risco da irre-
versibilidade da medida é grande, não se sustenta a anteci-
pação (art. 273, § 2º, do CPC). Mesmo porque não se presta 
a antecipação a uma execução antecipada de um provi-
mento de mérito, ainda inexistente (Agravo de Instrumento 
nº 1.0024.07.752676-2/001 - Rel. Des. Armando Freire - 1ª 
Câmara Cível - julgamento em 06.05.2008 - publicação da 
súmula em 10.06.2008).

Registra-se, como bem ressaltado pela Magistrada 
a quo, que o Inquérito Civil nº 0704.06.000016-0 foi 
instaurado em 2006, ao passo que a referida ação foi 
ajuizada em 2012, o que afasta, por ora, a alegação de 
dano de difícil reparação.

Por fim, a concessão da tutela de urgência reque-
rida seria uma verdadeira antecipação da execução da 
sentença de mérito, ultrapassando os limites de uma 
decisão provisória e precária, que é a natureza da ante-
cipação dos efeitos da tutela, o que não se pode admitir.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de 
instrumento, mantendo a decisão vergastada. 

Isento de custas.

DES. PEDRO BERNARDES - De acordo com 
o Relator.

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

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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No caso dos autos, constata-se que as empresas 
possuem o mesmo objeto social, qual seja, a prestação 
de serviços de pintura industrial em peças metálicas, 
montagem, estampagem em geral, soldagem, corte e 
dobra de chapas, fabricação, comercialização de prate-
leiras, pisos, racks, displays e estruturas metálicas.

Da análise dos documentos, vê-se que a empresa 
executada encerrou suas atividades de forma irregular 
(f. 202-TJ), afirmando o fiscal de tributos do Estado que 
há fortes indícios de que toda a produção fora transferida 
para a empresa agravante. Ressalta-se que esse fato não 
foi afirmado apenas pelo fiscal, mas por vários vizinhos 
da executada, A Prateleira, que declararam que as ativi-
dades dessa empresa foram transferidas para a Pintepoxi.

Consta ainda dos autos que as empresas formam 
um grupo familiar, como aduzem os fiscais no laudo de 
fiscalização de f. 215/219-TJ, demonstrando, inclusive, 
por meio de um fluxograma, a relação entre as empresas 
executada e agravante, bem como com as demais 
empresas do grupo.

Em que pese a alegação da agravante, de que as 
empresas não formam um grupo familiar e que os sócios 
não são parentes, não é o que parece da leitura dos 
autos. Até porque se nota que a atual sócia da agravante, 
Sr.ª Cynthia Calonge Lopes, era preposta da empresa 
executada e, segundo o fiscal de tributos, é filha de um 
dos sócios, que responde por todas as empresas do grupo.

Sendo assim, está evidenciada a sucessão empresa-
rial, nos termos do art. 133 do CTN, não devendo sofrer 
reforma a decisão agravada.

No que tange à alegação de prova emprestada 
sem a oitiva da agravante, tenho que não assiste razão 
à recorrente, que teve oportunidade de se manifestar 
quanto aos documentos e não o fez por opção.

Quanto à sustentação da agravante de que vários 
bens foram oferecidos, não havendo prova de que a 
executada não possa suportar os débitos, ou da impos-
sibilidade de responsabilização de seus sócios, informo 
que tal fato será apurado em momento oportuno, não 
tendo que se preocupar por hora a recorrente, que, 
ressalta-se, tem responsabilidade subsidiária em face da 
empresa executada.

Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso 
interposto para manter a decisão hostilizada.

Custas, ex lege.

DES. BARROS LEVENHAGEN - De acordo com 
o Relator.

DES. VERSIANI PENNA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO.

. . .

rente que, embora o sobrenome seja o mesmo, trata-se 
de mera coincidência, não havendo parentesco.

Alega, ainda, que não pode prosperar o mandado 
de citação, penhora e avaliação contra a agravante, antes 
de efetivamente constatado o irregular encerramento das 
atividades da devedora principal, A Prateleira. Conta que 
vários bens foram oferecidos, não havendo prova de que 
a executada não possa suportar os débitos ou da impos-
sibilidade de responsabilização de seus sócios.

Por fim, requer a recorrente o recebimento do 
agravo no efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento.

Formalizou o instrumento com os documentos de 
f. 35/306-TJ, encontrando-se a decisão agravada às 
f. 290/291-TJ. Preparo à f. 306.

O recurso foi recebido, à f. 315, indeferido o 
efeito suspensivo.

Contraminuta pela agravada, às f. 319/323, 
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pela Magistrada prola-
tora da decisão agravada, à f. 327, esclarecendo que 
a decisão foi mantida e que o agravante cumpriu com o 
disposto no art. 526 do CPC.

A recorrente ajuizou pedido de retratação ao Relator 
do despacho de f. 315-TJ, o qual foi indeferido à f. 339.

Conheço do recurso, presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Cinge-se a controvérsia a aferir se a empresa agra-
vante, Pintepoxi, é sucessora tributária da executada A 
Prateleira Ltda., o que autorizaria a inclusão da recorrente 
no polo passivo da execução fiscal e o reconhecimento 
da sua responsabilidade tributária pelos débitos de ICMS 
em nome da última, nos termos do art. 133 do CTN.

Pois bem.
Para que seja constatada a sucessão tributária a 

ensejar a responsabilidade do sucessor, segundo esta-
belece o art. 4º, inciso V, da Lei de Execuções Fiscais, 
não basta a existência de meros indícios; é necessário 
que sejam preenchidas as condições estabelecidas no 
art. 133 do CTN, in verbis:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que 
adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 
estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e conti-
nuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 
social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos 
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, 
devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do 
comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na 
exploração ou iniciar dentro de seis meses, a contar da data 
da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
comércio, indústria ou profissão.
[...].

Uma vez preenchidas essas condições, a empresa 
sucessora passa a ser subsidiariamente responsabilizada 
pelos tributos não pagos pela sucedida.
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Brito Ignácio contra a sentença de f. 396/398, que, nos 
autos da ação de indenização por danos morais por ele 
proposta em face de Luís Cláudio Almeida Lisboa, julgou 
improcedente o pedido inicial, condenando o autor a 
pagar as custas/despesas processuais e honorários advo-
catícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O apelante, em suas razões de f. 403/411, alega, 
em síntese, que, ao contrário do que foi sustentado na 
sentença guerreada, houve ofensa pessoal ao recorrente, 
pois as publicações feitas pelo recorrido foram dire-
cionadas e saíram em jornal de grande circulação em 
Itamonte, uma cidade do interior.

Sustenta que, apesar de seu nome não constar das 
publicações, o local de sua propriedade é citado e em 
Itamonte todos o conhecem. Assim, surgiram comentários 
de que o recorrente estava construindo uma serraria que 
destruiria o meio ambiente local, o que afetou sua honra 
e personalidade.

Afirma que as provas produzidas corroboram suas 
alegações, demonstrando que sua propriedade estava 
regular, possuía todas as licenças e autorizações, e que o 
apelado tinha como objetivo óbvio prejudicar seus empre-
endimentos. Logo, o recorrido não teria exercido regular-
mente um direito, mas abusado desse direito, conforme 
dispõe o art.187 do Código Civil.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que o 
apelado seja condenado ao pagamento de indenização 
por danos morais, em virtude da injúria e da difamação 
cometidas contra o autor.

O apelado apresentou contrarrazões às f. 416/426, 
pugnando pela manutenção da sentença.

Eis o relatório. Passo a decidir.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
A insurgência do apelante não merece prosperar.
O apelante alega que sofreu danos morais devido 

a denúncias, realizadas pelo apelado, junto a órgãos de 
fiscalização ambiental e jornal de grande circulação no 
Município de Itamonte/MG, de que estaria construindo 
uma serraria em sua propriedade, de maneira irregular.

O apelado, por sua vez, afirma nos autos que 
apenas exerceu regularmente um direito, pois a defesa do 
meio ambiente também cabe aos cidadãos.

Na forma do art. 186 do Código Civil, “aquele que, 
por ação ou omissão voluntária, negligência ou impru-
dência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

O art. 927, por sua vez, dispõe que “aquele que, 
por ato ilícito (arts.186 e 187), causar dano a outrem fica 
obrigado a repará-lo”.

Portanto, no Código Civil Brasileiro, a responsabili-
dade civil é, em regra, subjetiva, e para sua configuração 
são necessários três requisitos: o ato ilícito (infringência 
de norma legal por dolo ou culpa), um dano causado a 
outrem e o nexo de causalidade entre eles.

Indenização - Dano moral - Empreendimento 
em área de preservação ambiental - Vizinho - 

Comunicação ao Ibama, à Polícia  e ao Ministério 
Público - Mera solicitação de averiguações -
 Exercício regular de direito - Defesa do meio 

ambiente - Dever de todos os cidadãos - 
Publicação em jornal local - Ausência de abuso ou 

má-fé - Responsabilidade civil - 
Requisitos ausentes

Ementa: Apelação cível. Ação de indenização por danos 
morais. Empreendimento em área de preservação 
ambiental. Vizinho. Envio de comunicações ao Ibama, à 
Polícia e ao Ministério Público. Mera solicitação de averi-
guações. Exercício regular de direito. Defesa do meio 
ambiente. Dever de todos os cidadãos. Publicação em 
jornal local. Ausência de abuso ou má-fé. Requisitos da 
responsabilidade civil ausentes. Improcedência do pleito 
indenizatório. Sentença mantida. 

- O requerimento às autoridades de apuração de irre-
gularidade em empreendimento que possa causar dano 
ambiental, desde que o comunicante não tenha agido 
com dolo, culpa ou erro grosseiro, configura exercício 
regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito, 
já que a defesa do meio ambiente equilibrado é dever de 
todos os cidadãos. 

- Em se tratando de publicação na imprensa, inexiste 
abalo moral indenizável quando não demonstrada a 
má-fé do responsável pela veiculação dos escritos ou, 
ainda, o exercício abusivo da liberdade de pensamento e 
do direito de informar. 

- Diante da ausência da prática de ato ilícito, falta pres-
suposto da responsabilidade civil, sendo improcedente o 
pedido de indenização por danos morais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0330.09.011018-1/001 - 
Comarca de Itamonte - Apelante: Fernando Cezar de 
Brito Ignácio - Apelado: Luís Cláudio Almeida Lisboa - 
Relator: DES. WAGNER WILSON FERREIRA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013. - Wagner 
Wilson Ferreira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WAGNER WILSON FERREIRA - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Fernando Cezar de 
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Os que desequilibram a natureza em busca de lucro são 
como o lenhador descuidado que serra o galho onde está 
empoleirado. Para apontar concretamente um caso, basta 
ver o de uma serraria de 600m² que está sendo implan-
tada no Vale da Berta, no início da subida para o Campo 
Redondo, no Município de Itamonte - MG, a meio quilômetro 
do Parque Estadual da Serra do Papagaio. [...] Como aceitar 
uma floresta de exploração de madeira em local de preser-
vação ambiental? [...] (f. 53). 

À f. 134, em carta ao setor de cadastro de obras da 
Prefeitura de Itamonte, o apelado solicita a verificação da 
regularidade da obra, afirmando que 

[...] tal obra não contém placa indicativa de licenciamento ou 
responsável técnico e, pelas proporções apresentadas, neces-
sitaria de estar de acordo com as exigências estabelecidas 
pelo CREA-MG, tais como os projetos devidos e todas as vias 
da ART, fundamentais para o estudo prévio e concessão da 
respectiva licença. 

O CREA também recebeu comunicação do apelado 
de que “tal obra não possui placa indicativa de licença da 
prefeitura nem de responsável técnico” (f.144).

Em razão desta última denúncia, houve autuação 
do proprietário e da arquiteta responsável, conforme se 
vê às f.135 e 158.

O autor (ora apelante), em seu depoimento pessoal 
(f. 325/325-v), asseverou 

[...] que foi procurado em 2006 pelo requerido, o qual disse 
que os vizinhos tinham preocupações com o empreendimento 
em geral do declarante; que marcou uma reunião, mas o 
requerido não compareceu; que nessa época o galpão estava 
em fase inicial.

Por sua vez, o requerido (ora apelado) disse em seu 
depoimento pessoal (f. 326/326-v.) que:

[...] viu o início de uma construção na propriedade do 
autor e perguntou ao empregado dele do que se tratava, 
tendo respondido que seria futuramente uma serraria; que, 
preocupados com as consequências de um empreendimento 
desse tipo, inclusive quanto à retirada da tranquilidade dos 
vizinhos, procurou saber se o referido tinha todas as licenças 
e autorizações inclusive ambientais necessárias; que todo 
cidadão tem o dever de preservar o meio ambiente conforme 
a Constituição da República; que a intenção do declarante ao 
procurar os órgãos públicos era de obter informação segura 
a respeito da legalidade e autorização para a construção de 
uma serraria naquele local; [...] que marcou uma reunião 
com o autor, mas ele não compareceu; [...].

Também disse o requerido, quanto à matéria publi-
cada no jornal local, que 

não havia intenção de atacar a pessoa do autor, mas sim 
colocar em discussão a questão do empreendimento do 
autor’. E quanto às denúncias levadas ao Ministério Público, 
que ‘não foram contra a pessoa do autor, mas apenas a veri-
ficação da legalidade do empreendimento’.

A testemunha Gilmar Jurandir Fonseca, que já 
trabalhou como caseiro do autor, pouco esclareceu em 

O art.188, I, do Código Civil é claro ao dispor que 
não constituem atos ilícitos os praticados no exercício 
regular de um direito reconhecido.

O art.187, contudo, preceitua que “também comete 
ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econô-
mico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Para a solução da demanda, é necessário averiguar 
se as denúncias realizadas pelo apelado configuram exer-
cício regular de direito ou se houve abuso (ato ilícito) que 
causou danos morais ao apelante, hábil a ensejar a inde-
nização pretendida.

Pelo que se vê da prova documental colhida, o 
apelado enviou inúmeras cartas ao apelante e a diversos 
órgãos, pedindo providências a respeito da possível cons-
trução de uma serraria em terreno próximo a sua proprie-
dade, no Vale da Berta, em Itamonte.

Em comunicação enviada ao Ministério Público, 
o apelado Luís Cláudio Almeida Lisboa noticia a cons-
trução irregular de uma serraria em área de preservação 
ambiental, no Vale da Berta, pedindo providências:

[...] venho, por meio desta, informar o início de uma cons-
trução irregular de uma serraria, de médio a grande porte, 
em área de preservação ambiental, mais precisamente, na 
‘APA da Mantiqueira’, a pouca distância da área do Parque 
Nacional que liga Itatiaia à Pedra do Papagaio. [...] O 
proprietário do terreno é conhecido pelo nome de ‘Fernando’, 
que realiza a mesma sem autorização da Prefeitura nem do 
Ibama. Tendo sido o Ibama informado da irregularidade em 
28.06.2006, ainda não tomou as providências cabíveis. [...] 
solicito providências urgentes com relação ao relatado (f. 31).

Em comunicação complementar, o réu informou 
à Promotora de Justiça que ouviu dos trabalhadores da 
obra que realmente seria construída uma serraria no 
local, apesar de não constar a sinalização da finalidade 
da obra (f. 32/33).

Na carta de f. 41/42, também endereçada ao 
Ministério Público, o apelado cientifica, mais uma vez, 
que os moradores da região confirmam a finalidade do 
empreendimento (uma serraria). Entretanto, conforme 
informação da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente, o proprietário “não deu qualquer entrada 
naquele órgão”, não tendo licença ambiental.

Nas reportagens publicadas nos jornais Voz 
Popular de Itamonte e Jornal Regional, constam os 
seguintes dizeres:

Coincidentemente, esse é o caso de uma serraria de 600m² 
que tenta ser implantada no Vale da Berta (Itamonte - MG), 
no início da subida para o Campo Redondo, a 500 m do 
Parque Estadual da Serra do Papagaio. Local este dentro da 
APA da Mantiqueira, área remanescente de mata atlântica, 
entorno do Parque. Só o ruído da motosserra que funciona 
com frequência, mais o quebrar das árvores em sua queda, 
já afugentaram os bandos de maritacas que por lá viviam. 
[...] Como se pôde permitir o registro, como floresta de explo-
ração, de tais áreas? [...] (f.15).
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Ari Pinto Constantino dos Santos (f. 331) disse que 
“não se recorda do conteúdo da matéria veiculada em 
jornal regional sobre o assunto”; Marcelo Cesar Marinho 
(f. 332) “não tomou conhecimento de notícias de jornal 
local sobre os fatos”; Cristina Guimarães Nogueira “se 
recorda de ter visto uma notícia a respeito do problema 
no jornal de circulação local, mas não lembra do 
conteúdo”; e nenhuma das outras testemunhas relata ter 
lido os artigos e associado à pessoa do autor ou mudado 
seu conceito sobre seu caráter e honra. 

Além disso, nas denúncias apresentadas ocorreu 
tão somente a comunicação de fatos e o pedido de fisca-
lização e tomada de providências, o que, a meu ver, não 
configura ato ilícito praticado pelo apelado, mas mero 
exercício regular de um direito.

Sobre o assunto, leciona Sílvio de Salvo Venosa:

O titular de prerrogativa jurídica, de direito subjetivo, que atua 
de modo tal que sua conduta contraria a boa-fé, a moral, 
os bons costumes, os fins econômicos e sociais da norma, 
incorre no ato abusivo. Nessa situação, o ato é contrário ao 
direito e ocasiona responsabilidade do agente pelos danos 
causados. [...] Será abusivo o exercício do direito fora dos 
limites da satisfação de interesse lícito, fora dos fins sociais 
pretendidos pela lei, fora, enfim, da normalidade. (Código 
Civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 207.)

É fato que a construção de uma serraria no Vale 
da Berta, que pelas fotos carreadas demonstra ser uma 
área de preservação da natureza, um refúgio para os que 
buscam o silêncio e a tranquilidade, tiraria o sossego do 
recorrido, vizinho da obra. E mais: obviamente afetaria o 
valor de sua propriedade, já que a atividade da serraria 
implicaria o corte de árvores e o barulho constante da 
motosserra, prejudicando fauna e flora locais.

Assim, a conduta do recorrido não ultrapassou os 
limites da normalidade. Ao contrário, o requerido apenas 
exerceu seu direito de petição ao Poder Público diante 
de ameaça ou lesão a seu direito (art. 5°, XXXIV, da 
Constituição da República).

Na esteira do art. 225 da Constituição Federal, 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletivi-
dade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações.

Como ressaltado acima, as providências tomadas 
pelo réu, ora apelado, não contrariaram a boa-fé, os 
bons costumes ou o fim econômico ou social de seus 
direitos, configurando, na verdade, uma tentativa de 
evitar um dano irreparável ao meio ambiente. 

Dessarte, não vislumbro o objetivo do réu de dene-
grir a imagem do autor, sendo que, diante da ausência 
de demonstração dos alegados excessos praticados pelo 
requerido, alternativa não há senão manter a improce-
dência do pedido de indenização por danos morais. 

Nesse sentido:

seu depoimento de f. 327/327-v., pois “não sabe se o 
galpão serviria para a instalação de uma serraria”.

Contudo, o depoimento da testemunha Alípio Pinto 
Fonseca (f.328) é esclarecedor:

[...] que trabalhou para o autor na construção de um galpão; 
que disse para o requerido que o galpão também serviria 
para armazenar lenha para uma serraria; [...] que naquele 
momento concluiu que seria uma serraria, pois estavam 
cortando e serrando madeira, mas lá não funciona uma 
serraria propriamente; que na época achou que seria insta-
lada uma serraria, foi o que disse aos policiais como disse 
agora; [...].

Cínthia Lima Carvalho depôs à f. 330, afirmando 
que 

[...] fez o projeto arquitetônico de um galpão para o autor 
para depósito de maquinário e lenha; [...] que o requerido 
disse que faria tudo para não ser construído o galpão; que 
houve uma autuação infracional em face da depoente pela 
falta de placa na frente da obra indicando o nome da respon-
sável, a depoente.

Ari Pinto Constantino dos Santos disse em juízo 
(f.331) que 

[...] há uns seis anos, o requerido procurou o depoente, que 
é advogado, sobre a notícia de que haveria o funcionamento 
de uma serraria na propriedade do autor, que estaria preju-
dicando o sossego dos vizinhos; [...] que acha que na época 
o galpão já estava avançado; que apenas escutou falar de 
terceiros, além do requerido, que ali estava sendo construída 
uma serraria; [...].

Pela análise da prova testemunhal, percebe-se que 
o apelante iniciou uma obra e começaram os boatos na 
região de que haveria a construção de uma serraria. Tal 
boato se espalhou pela cidade de Itamonte, e a crença do 
recorrido acerca da veracidade de tal boato é razoá vel, 
tendo em vista que até mesmo um funcionário do autor, 
que trabalhava na construção do galpão, pensou que 
seria construída uma serraria, conforme afirmou em juízo 
(f. 328).

Dessa forma, como não havia na obra a sinali-
zação de sua finalidade, o apelado, que tem propriedade 
próxima (conforme fotografia de f. 203), resolveu tomar 
as providências que entendeu cabíveis.

Restou comprovado nos autos que os contatos tele-
fônicos e as tentativas de reunião entre as partes foram 
infrutíferas (f. 325/326), motivo pelo qual o recorrido 
procurou os órgãos responsáveis, requerendo a fiscali-
zação do empreendimento.

Nos textos publicados nos jornais, como ressaltado 
pelo Sentenciante, não houve divulgação do nome do 
apelante, tampouco acusações pessoais que pudessem 
configurar ofensa a sua honra ou imagem.

No mais, as testemunhas ouvidas, em geral, nem 
sequer comentam sobre as matérias, sinalizando que as 
mesmas não tiveram grande repercussão. 
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Responsabilidade civil. Notícia-crime. Dano moral. 
Denunciação caluniosa. Inocorrência. Exercício regular de 
direito. Demanda improcedente. 1. A comunicação feita às 
autoridades policiais ou ao Ministério Público à apuração 
de fato tido como criminoso diz, em princípio, com exercício 
regular de direito. Ao reconhecimento de ilícito de parte do 
comunicante, imprescindível tenha agido com dolo, culpa 
ou em erro grosseiro. 2. Caso em que o autor foi preso 
quando tripulava veículo que transportava fios de cobre no 
porta-malas. Convocação de preposto da ré na Delegacia 
de Polícia para exame do material apreendido, reconhecido 
como de propriedade da empresa. Instauração de inquérito 
policial e posterior ação penal, cuja sentença foi absolutória. 
Inexistência de prova de dolo, culpa ou em erro grosseiro 
do funcionário da requerida. Sentença de improcedência 
mantida. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJRS, 
Apelação Cível nº 70048561575, Relator: Jorge Alberto 
Schreiner Pestana, DJ de 21.06.2012.)

Por tais razões, nego provimento ao apelo, 
mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Custas recursais, pelo apelante.

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

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

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Ação de indenização - Danos morais - Difamação 
por meio de e-mail particular - Uso de computador 

de empresa - Propriedade de bem móvel - Ato 
lícito - Impossibilidade de controle de conteúdo 

- Equiparação a provedor de acesso - Prova 
de que o ato foi cometido por empregado no 
desempenho de suas atribuições - Ausência - 

Responsabilidade afastada - Dever de indenizar -
 Inexistência

Ementa: Apelação cível. Direito civil. Ação de indenização. 
Danos morais. Difamação por meio de e-mail particular. 
Responsabilidade da empresa proprietária do compu-
tador utilizado para o envio. Inexistência. Equiparação 
a provedor de acesso. Impossibilidade de controle de 
conteúdo. Art. 932, III, CC/2002. Inaplicabilidade. Prova 
de que o ato foi cometido por empregado no desem-
penho de suas funções. Inexistência. Recurso provido.

- A lei material civil atribui, de forma expressa, respon-
sabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano à 
esfera jurídica de outrem.

- A simples propriedade de microcomputador é um ato 
lícito, exercício regular de direito, dada a impossibilidade 
de exercer, nos dias atuais, atos de empresa sem o auxílio 
de tecnologia, inclusive acesso à internet.

- A sociedade empresária demandada, proprietária do 
computador do qual foi enviado o e-mail difamatório, se 
equipara a um provedor de acesso à internet, pois não 
possui a prerrogativa de controlar o conteúdo de mensa-
gens pessoais, mormente se considerados os princípios 
constitucionais da privacidade e do sigilo de correspon-
dência. Assim, não responde pelo ato de terceiro.

- Ademais, não há provas, ao menos, de o e-mail parti-
cular ter sido enviado por preposto ou empregado da 
recorrente, em situação ligada ao vínculo empregatício, 
de forma a atrair a incidência do art. 932, inciso III, do 
Código Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.10.018866-6/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Floresta Administração 
de Projetos Ltda. - Apelado: Rander Simão de Andrade - 
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, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Leite Praça 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. LEITE PRAÇA - Trata-se de recurso de apelação 
interposto por Floresta Administração de Projetos Ltda. 
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito 
da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, que julgou 
parcialmente procedente o pedido formulado em ação 
de indenização, para condenar a ré ao pagamento de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, a título de danos 
morais. Condenou a requerida, ainda, aos ônus 
da sucumbência.

Sustenta a apelante, em suma, a ausência de 
conduta ilícita. Para tanto, assevera que o recorrente, por 
meio de ação cautelar de exibição de documentos, iden-
tificou apenas o provedor, ou seja, o local provável de 
conexão à internet, do qual foi enviado o e-mail difama-
tório, e não especificamente o correio eletrônico utilizado 
para a prática do ilícito. Nesse contexto, afirma que utiliza 
e-mail diverso daquele constante no documento de f. 15. 
Aduz, ainda, que o campo de identificação do remetente 
da correspondência eletrônica deixa claro tratar-se de um 
e-mail particular, e não de um e-mail de uso coorpora-
tivo. Alega que não pode ser responsabilizada por ato 
ilícito praticado por terceiro, causador do dano moral. 
Sustenta que, mesmo na eventualidade de o ato ter sido 



170        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013

praticado por algum de seus empregados, não se confi-
gura sua responsabilidade, já que o ilícito em nada se 
relaciona com suas atividades empresariais.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme 
certificado à f. 106.

É o relatório.
Passo a decidir.
Conheço do recurso, uma vez presentes seus requi-

sitos de admissibilidade.
Tenho que o presente apelo deve ser provido.
Conforme cediço, a lei material civil atribui, de 

forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por 
ato ilícito, causa dano à esfera jurídica de outrem.

São, pois, elementos necessários à configuração da 
responsabilidade civil a existência de uma conduta que se 
caracterize como ilícita, o resultado danoso e o nexo de 
causalidade entre ambos.

Sobre a conduta e sua essencialidade para a defla-
gração de responsabilidade civil, a doutrina autori-
zada leciona:

O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana 
e voluntária no mundo exterior. Esse ilícito, como atentando a 
um bem juridicamente protegido, interessa à ordem norma-
tiva do Direito, justamente porque produz um dano. Não há 
responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a 
bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo 
da culpa está condicionada à existência, no plano natura-
lístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 
base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem 
determinado comportamento humano contrário à ordem jurí-
dica (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 153).

E, a respeito da caracterização do ato como 
ilícito, assevera:

O indivíduo, na sua conduta anti-social, pode agir inten-
cionalmente ou não; pode proceder por comissão ou por 
omissão; pode ser apenas descuidado e imprudente. Não 
importa. 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 [...].
Como categoria abstrata, o ato ilícito reúne, na sua etio-
logia, certos requisitos que podem ser sucintamente defi-
nidos: a) uma conduta, que se configura na realização inten-
cional ou meramente previsível de um resultado exterior 
(Enneccerus); b) a violação do ordenamento jurídico, carac-
terizada na contraposição do comportamento à determi-
nação de uma norma (Enneccerus); c) a imputabilidade, ou 
seja, a atribuição do resultado antijurídico à consciência do 
agente; d) a penetração da conduta na esfera jurídica alheia, 
pois, enquanto permanecer inócua, desmerece a atenção do 
direito (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituição de direito 
civil: introdução ao direito civil; teoria geral do direito civil. 
20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. 1, p. 654).

Em razão do exposto, resta claro que o exercício 
regular de um direito não tem o condão de gerar um ato 
violador do ordenamento jurídico. Nesse sentido:

Na ideia de ato ilícito, exige-se o procedimento antijurídico 
ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente, de 
modo que não há ilícito quando inexiste procedimento contra 
o direito.
Daí o inc. 188 do CC enunciar a inexistência de ato ilícito 
quando o dano é causado no exercício regular de um 
direito reconhecido.
É, como visto, forma de exclusão da ilicitude, que afasta o 
dever de reparar ou indenizar.
Segundo escólio de Sérgio Cavalieri Filho: ‘exercício regular 
de direito é direito exercido regularmente, normalmente, 
razoavelmente, de acordo com seu fim, econômico, social, 
a boa-fé e os bons costumes’ (Programa de responsabilidade 
civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 19), aproximando-o, 
portanto, do conceito de ato jurídico [...].
‘Ninguém poderá ser responsabilizado civilmente pelo exer-
cício regular do direito seu, enquanto se mantiver dentro da 
ordem jurídica, ainda que terceiro venha a sofrer prejuízo sem 
ter sido parte na ação’ (TJSC - 2ª Câmara Cível - Apelação 
cível - Rel. Ernani Ribeiro - j. em 26.02.82 - RT 563/230) 
(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 8. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 222).

Pois bem.
Primeiramente, insta salientar que a importância 

social e econômica da internet exige que sejam criadas 
normas de Direito, bem como realizados esforços herme-
nêutico e cognitivo para uma perfeita adaptação dos insti-
tutos e normas já existentes aos atos e negócios jurídicos e 
aos atos antijurídicos praticados no ambiente cibernético.

É o que esclarece Isabel Costa Cabral Dall’Agnol, 
em seu trabalho intitulado Responsabilidade civil dos 
provedores de internet:

A Internet funciona como um sistema mundial de compu-
tadores, disponibilizando a comunicação e a transferência 
de arquivos entre quaisquer máquinas que estejam conec-
tadas na rede, possibilitando, assim, um intercâmbio de 
informações, de forma rápida, eficiente e sem a limitação 
de fronteiras.
Cumpre ressaltar que não se confunde a Internet com a World 
Wide Web, também chamada de WWW, visto que, em virtude 
de sua extensão e amplitude, aquela é o meio pelo qual o 
correio eletrônico, os servidores FTP, a WWW, o Usenet e 
outros serviços trafegam.
Atualmente, em razão desse enorme avanço tecnológico, 
a Rede é utilizada por inúmeras pessoas, proprietárias de 
computadores pessoais, bem como por organizações comer-
ciais, que se conectam à Grande Rede através dos prove-
dores de Internet.
Resta clara, assim, a importância da Internet, visto que utili-
zada para a comunicação, informação, entretenimento, 
execução de negócios, aquisição de produtos e serviços etc. 
Há um mundo no ciberespaço, onde pessoas de diversos 
lugares do planeta, com hábitos e culturas diferentes rela-
cionam-se facilmente, como se estivessem trocando informa-
ções pessoalmente.
Por essa razão, criam-se novos problemas que interferem 
sobre tradicionais valores, tais como a liberdade, a privaci-
dade e o surgimento dos ‘crimes’ digitais, cabendo ao direito 
o dever de regular esses fatos provocados por esta nova 
realidade tecnológica (Disponível em: <http://www3.pucrs.
br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/traba-
lhos2009_2/isabel_dallagnol.pdf>).
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Dito isso, o quadro fático que submerge dos 
autos determina seja feita diferenciação entre provedor 
de acesso e provedor de conteúdo, a delimitação da 
responsabilidade civil, atribuível a cada espécie aludida, 
e o enquadramento da recorrente em algum daqueles 
conceitos, para o correto deslinde da questão litigiosa.

Em importante explanação sobre o tema, 
Stoco assevera:

Sob outro enfoque, a Fundação Getúlio Vargas, em curso de 
mestrado que ministrou, classificou os provedores, segundo 
a atividade desempenhada, em: a) provedores de acesso; b) 
provedores de serviços e c) provedores de informação. Os 
primeiros são responsáveis pela conexão do usuário à rede 
mundial de computadores, empregando para tanto várias 
possibilidades técnicas de conexão, desde a linha telefônica 
discada até a tecnologia de transmissão de microondas. Os 
provedores de serviços (Internet Service Providers) são aqueles 
que, além da conectividade, agregam aos seus usuários a 
oferta de vários serviços, sendo os mais comuns os de correio 
eletrônico, hospedagem de páginas eletrônicas e de chaves 
de busca. Os provedores de informação — também conhe-
cidos como provedores de conteúdo — caracterizam-se por 
veicularem e viabilizarem informações por meio de páginas 
eletrônicas próprias, conceitos estes que envolvem tanto 
os sites de notícias como pessoas físicas e jurídicas que se 
utilizem desse meio para veicular notícias, dados, fatos [...].
Como não se desconhece, as mensagens ou e-mails trans-
mitidos de uma pessoa para outra, através de seu compu-
tador pessoal, pocket, telefone celular, TV e outros suportes, 
dependem de um aparato técnico [...].
O remetente, o recebedor ou comunicador necessita de um 
suporte, ou seja, o seu microcomputador ou outro aparelho 
(celular e outros), de uma linha telefônica, comum ou pelo 
sistema de banda larga, e de um intermediário que recebe a 
mensagem e as repassa aos destinatários dentro da rede [...].
Mas surge questão importante a ser solucionada, com inda-
gação no sentido de saber se o provedor responsabiliza-se 
pelo conteúdo da mensagem, textos e linguagem que 
trafegam em seus sistemas e por comportamentos imorais, 
antiéticos [...].
Demócritos Ramos Reinaldo Filho, magistrado no Estado 
de Pernambuco, dá notícia de que a Corte de Apelação do 
Estado de Nova Iorque (New York State Court af Appeals) 
adotou uma decisão que certamente vai servir de precedentes 
para casos futuros, pelo fato de que, na decisão tomada 
em 02.12.99, a Corte reconheceu o provedor de acesso à 
Internet como um mero conduto para o tráfego de informa-
ções, em situação equivalente à da companhia telefônica 
quando ocorre transmissão de mensagens difamatórias por 
meio de suas linhas.
Lembrou o articulista que o Juiz Albert M. Rosenblatt, relator 
do caso (Lunney vc Prodigy Servicesm n. 164), asseverou que 
não se pode compelir o provedor a examinar milhões de 
e-mails em busca de mensagens difamatórias. Descrevendo 
o e-mail como uma evolução híbrida da tradicional linha de 
telefone com o sistema regular de correio, enfatizou que, na 
transmissão de mensagens eletrônicas, o provedor comer-
cial não exercita controle editorial, e que, portanto, não pode 
vir a ser responsabilizado como se dito fosse de potenciais 
mensagens difamatórias (Responsabilidade do provedor pela 
transmissão de mensagens. Repert. IOB juriso, n. 8, Cad. 3, 
p. 163, 2ª quinzena, abr./2011) [...].
Portanto, com relação aos provedores de conteúdo, pode-se 
afirmar a possibilidade de sua responsabilização em deter-

minadas circunstâncias, na consideração de que conhecem 
previamente as informações que irão pôr à disposição na 
Internet, e, assim, têm oportunidade e poder de influir sobre 
elas, preventivamente, recusando a divulgação do que for 
impróprio ou ilícito (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade 
civil. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1.053-
1.056).

Voltando-se ao caso concreto, a análise dos autos 
revela que o ato ilícito, causador do dano moral ao 
requerente da ação de indenização, foi perpetrado por 
correspondência eletrônica, acostada à f. 15.

E, embora o documento aponte como remetente 
pessoa denominada “Paulo Lopes”, cujo e-mail é paullo-
henriqque2009@hotmail.com, o seu teor demonstra 
o anonimato de sua autoria, ao asseverar “peço aos 
senhores que não tentem descobrir quem manda esta 
e-maiu” (sic).

Em razão do anonimato aludido, o autor da ação de 
origem ajuizou anteriormente ação cautelar de exibição de 
documentos contra a Companhia de Telecomunicações 
do Brasil Central - CTBC Telecom, a fim de obter informa-
ções sobre a autoria do e-mail difamatório.

Naquele processo, a CTBC Telecom informou que 
o documento eletrônico foi enviado de microcomputador 
de IP nº 189.41.88.125, do qual é proprietária e usuária 
Floresta Administração de Projetos Ltda., ré na presente 
ação de indenização.

Partindo dessa premissa, a douta Magistrada de 
primeiro grau julgou procedente o pedido indenizatório, 
sob o fundamento de estar comprovado que o e-mail, por 
meio do qual foi praticado o ato ilícito, foi transmitido a 
partir do microcomputador de propriedade da sociedade 
empresária requerida.

De forma equivocada, no entanto.
É certo que a correspondência eletrônica, causa-

dora do ato lesivo, foi enviada de microcomputador 
pertencente à requerida, ora apelante. Mas isso é tudo.

Ora, é certo que a simples propriedade de micro-
computador é um ato lícito, exercício regular de direito, 
dada a impossibilidade de exercer, nos dias atuais, atos 
de empresa sem o auxílio de tecnologia, inclusive de 
acesso à internet.

Saliente-se que o ato lesivo nem ao menos foi prati-
cado por meio de e-mail coorporativo, ou seja, aquele 
disponibilizado pela empregadora aos seus empregados, 
contendo a identificação daquela, mas, sim, de e-mail 
particular, qual seja “paullohenriqque2009@hotmail.
com”.

A respeito da utilização de e-mail corporativo e 
particular, durante a jornada de trabalho, e a responsabi-
lidade do empregador, cita-se:

O e-mail pessoal é aquele utilizado para tratar de assuntos 
pessoais, geralmente criado junto aos serviços gratuitos, 
como Hotmail, GMail, Yahoo, Bol, entre outros, e também 
aqueles fornecidos pelo provedor de acesso à Internet dire-
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tamente para a pessoa que contrata o serviço, como Terra, 
UOL, entre outros.
Já o e-mail corporativo é o serviço de correio eletrônico 
disponibilizado pela empresa ao empregado, com a finali-
dade única e exclusiva de que este mantenha contato com 
os clientes e demais membros da empresa através do canal 
apropriado. Tecnicamente, não há diferenças entre o e-mail 
corporativo e o pessoal; no entanto, devido à complexidade 
de relacionamento existente e mesmo a responsabilidade que 
a empresa possui perante seus clientes pelas atitudes de seus 
empregados, há que se ter um tratamento diferenciado com o 
serviço de correio eletrônico empresarial.
Além da responsabilidade objetiva da empresa frente às 
comunicações realizadas em seu nome, também existe a 
questão da imagem que esta transmite aos seus clientes, pois 
um e-mail utilizado de forma incorreta ou mesmo contendo 
grosserias pode arranhar a reputação de uma empresa, 
determinando o fracasso de um grande investimento para a 
construção de sua imagem, o que, sem dúvida, pode levar 
muito tempo para a reconstrução desta e grande investimento 
de recursos, apenas para voltar ao ponto no qual já se encon-
trava anteriormente ao problema apresentado.
Do ponto de vista jurídico, pode-se dizer que a principal dife-
rença entre e-mail pessoal e corporativo é que, se alguém 
enviar uma mensagem eletrônica contendo ofensas, inver-
dades, ou qualquer outra forma desabonadora com a 
imagem de uma empresa através de seu e-mail pessoal, certa-
mente ela será responsabilizada por sua atitude e responderá 
por todo o prejuízo que eventualmente tenha causado. No 
entanto, se o fizer através do e-mail corporativo, o terceiro 
envolvido pode acionar a empresa, exigindo as reparações 
devidas, causando impacto na imagem da mesma. A solução 
para minimizar o problema é através de ações apropriadas 
contra o empregado responsável pelo envio da mensagem, 
o que pode determinar desde ações de regresso até a 
demissão por justa causa do mesmo, ou ambos (PAGANELLI, 
Celso Jefferson Messias. E-mail corporativo e responsabili-
dade do empregador e trabalhador. Disponível em: <http://
www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_
leitura&artigo_id=11513>).

Diante do todo o exposto, a meu sentir, a situação 
delineada nos autos revela que a apelante se encontra 
em situação equiparada à de um provedor de acesso à 
internet, pois, utilizando-se de sua conexão à rede e de 
seu equipamento, terceiro, através de e-mail particular de 
conteúdo ilícito, sobre o qual a recorrente não tinha qual-
quer controle, causou o dano ao recorrido.

Até porque não se pode desconsiderar o fato de 
a empresa, proprietária da máquina utilizada para o 
envio de mensagem eletrônica, não tem a prerroga-
tiva de controlar o conteúdo dos textos enviados por 
e-mail particular, mormente se consideradas as garan-
tias constitucionais concernentes à privacidade e ao sigilo 
de correspondência.

Sobre a questão, não é demais salientar que o prin-
cípio aplicável ao sistema de responsabilidade

[...] é de que, quando há possibilidade de controle, a respon-
sabilidade existe. Por outro lado, quando não há responsabi-
lidade de controle, não se verifica a responsabilidade, dada 
a inviabilidade de ser declarada a existência de uma obri-
gação geral de supervisão acerca do conteúdo das mensa-

gens (LORENZETTI, Ricardo Luiz. Comércio eletrônico. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 463).

Ademais, não há provas, ao menos, de o e-mail 
particular ter sido enviado por preposto ou empregado 
da recorrente, em situação ligada ao vínculo emprega-
tício, de forma a atrair a incidência do art. 932, inciso III, 
do Código Civil, in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
[...]
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, servi-
çais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, 
ou em razão dele; [...].

Com efeito, a análise do caderno probatório revela 
que não existe ou existiu vínculo entre a sociedade empre-
sária empregadora do requerente e aquela ré na presente 
ação, ou mesmo entre as partes em litígio.

É o que revela, inclusive, a prova testemunhal, 
produzida em audiência de instrução e julgamento pelo 
próprio autor:

Que conhece o autor há 4 (quatro) anos, época em que traba-
lhou na empresa Rodonaves. Que sabe onde fica a empresa 
requerida. Que, na empresa requerida, o autor nunca traba-
lhou. [...]. Que acha que a empresa é casa de eventos e hotel. 
Que não existe nenhuma ligação entre o autor e a referida 
empresa. Que o autor também não conhece nenhuma pessoa 
da empresa. Que o autor trabalha na empresa Rodonaves 
Transportes. Que não tem nenhuma ligação com a reque-
rida (f. 81).

Some-se a isso o fato de o teor da correspondência 
eletrônica, dita difamatória, deixar claro que as críticas 
ali constantes se referem ao desempenho profissional do 
autor/apelado.

Assim, é absolutamente ilógico deduzir que empre-
gado da requerida/apelante enviou o e-mail difamatório 
a respeito do desempenho de suas funções ligadas ao 
vínculo empregatício, o que, em razão da literalidade da 
norma, afasta a aplicação do art. 932, III, do Código 
Civil ao caso concreto.

Conclui-se, portanto, inexistir ato ilícito praticado 
pela apelante, ou, ainda, ato ilícito pelo qual ela possa 
ser responsabilizada civilmente, nos termos da lei, moti-
vando a modificação do decisum impugnado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para 
reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de 
indenização formulado na presente ação de indenização.

Em razão disso, inverto os ônus da sucumbência, 
para condenar o apelado ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios de sucumbência aos patronos da 
apelante, suspensa a exigibilidade, a teor do disposto no 
art. 12 da Lei nº 1.060/50.

É o meu voto.

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - De 
acordo com o Relator.
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honorária no importe de 20% sobre o valor atribuído à 
consignação, e 20% sobre o valor da reconvenção, mas 
ficando suspensa a exigibilidade por estarem litigando 
sob o pálio da assistência judiciária.

Na peça recursal de f. 149/154, sustenta o 
apelante que teria sido ludibriado pelos apelados, uma 
vez que acreditava que o preço ofertado estava dentro 
do preço de mercado, mas, na verdade, girava em torno 
de R$700.000,00; que o valor de R$144.000,00 apre-
sentado pelo perito seria totalmente irrisório; que os arts. 
138 a 165 do Código Civil preveem a possibilidade de 
anulação do negócio quando a vontade das partes estiver 
viciada; que o contrato prevê a possibilidade de renego-
ciação, revisão ou até mesmo arrependimento antes de 
concluído o pagamento da segunda parcela, o que de 
fato ocorreu, já que enviou notificação extrajudicial aos 
apelados, sustentando, ainda, a nulidade do contrato por 
ter sido assinado por apenas uma testemunha e por não 
ter sido registrado; que, apesar de constar do contrato o 
caráter irretratável, irrevogável e inarrependível, também 
constou que seria devida multa contratual de 10% no 
caso de desistência do negócio, o que autorizaria a 
rescisão contratual, com o consequente pagamento da 
indenização por perdas e danos.

Ausente o preparo recursal, por estar o apelante 
litigando sob o pálio da assistência judiciária e sendo o 
recurso recebido à f. 156.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões 
à f. 157, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso e passo à sua análise.

Do mérito.
Da análise dos autos, em especial do documento 

juntado às f. 06/08, verifica-se que, em 05.03.2011, as 
partes celebraram um instrumento particular de compro-
misso de compra e venda do imóvel residencial localizado 
na cidade de Juiz de Fora, na Rua Vidal Barbosa Lage, 
nº 397, do qual constou expressamente da cláusula “V”, 
que o valor do imóvel, no importe de R$105.000,00, seria 
quitado mediante o sinal na quantia de R$100.000,00, e 
os R$5.000,00 restantes no prazo de 90 dias após a assi-
natura do contrato, ou seja, em 03.06.2011.

Contudo, em maio de 2011, os apelados compra-
dores foram notificados quanto ao desinteresse do 
apelante vendedor em concretizar a venda, pretendendo 
a rescisão do contrato, ou a manutenção do pacto, mas 
com o pagamento do importe de R$650.000,00.

A despeito de toda a argumentação tecida pelo 
apelante, é forçoso reconhecer que a sentença de 
primeiro grau não está a merecer qualquer reforma.

Isso porque o apelante não trouxe aos autos qual-
quer comprovação de que teria sido ludibriado pelos 
apelados, nem mesmo de que não tinha conhecimento 
do valor real do imóvel objeto de negociação entre as 
partes, sendo certo ainda que não é crível que o vendedor 
transfira ao futuro comprador o direito de apor preço em 

Compromisso de compra e venda de imóvel - 
Pretensão de desistência ou recebimento de valor 
maior por parte do vendedor - Inadmissibilidade 
- Laudo pericial atestando o valor de mercado 

bem próximo do valor de venda assumido - Pacto 
firmado com caráter “irretratável, irrevogável e 
inarrependível” - Injusta recusa de recebimento 
pelo vendedor - Pedido de consignação pelos 
compradores - Art. 335, I, do Código Civil - 

Procedência

Ementa: Ação de consignação em pagamento. Recusa 
injusta do credor. Consignação. Cabimento. 

- Comprovada a recusa injusta do credor em receber o 
pagamento do valor apontado nos autos e dar a quitação 
do débito, a procedência da consignação pretendida é 
medida que se impõe, nos termos do inciso I do art. 335 
do Código Civil.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.11.026786-4/001 - Co-
marca de Juiz de Fora - Apelante: Tufic Zeki Hallak - Ape-
lados: Aracy de Oliveira Novaes, Geraldo Ribeiro de No-
vaes e outro - Relator: DES. ARNALDO MACIEL 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Arnaldo 
Maciel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ARNALDO MACIEL - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por Tufic Zeki Hallak contra a 
sentença de f. 146/148, proferida pela MM. Juíza Ivone 
Campos Guilarducci Cerqueira, que julgou procedente 
a ação de consignação em pagamento ajuizada por 
Geraldo Ribeiro de Novaes e Aracy de Oliveira Novaes e 
improcedente a reconvenção, com fundamento na injusta 
recusa do apelante em receber o pagamento, determi-
nando a expedição de alvará do valor consignado em 
favor dos réus, condenando estes últimos ao pagamento 
das custas, despesas processuais e honorários advocatí-
cios da ação principal e da reconvenção, sendo a verba 

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso, 
ficando mantida em todos os seus termos a respeitável 
decisão hostilizada. 

Custas recursais, pelo apelante, mas suspensa 
a cobrança por estar litigando sob o pálio da assis-
tência judiciária.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES JOÃO CANCIO e GUILHERME LUCIANO 
BAETA NUNES.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

um imóvel de sua propriedade e, pior, sem sequer ter o 
interesse ou o cuidado de certificar-se perante o mercado 
quanto ao valor venal do bem.

Ademais, embora o apelante insista em alegar que 
o preço real do imóvel seria de R$700.000,00, o sr. perito 
constou expressamente, à f. 111, que o seu valor para 
comercialização em junho de 2012 seria de aproximada-
mente R$144.000,00, do que se tem que o valor nego-
ciado correspondia, senão exatamente, a bem próximo 
ao valor real que o imóvel possuía à época em que foi 
firmado entre as partes o contrato de compra e venda.

Nesse ponto, oportuno ressaltar que a perícia foi 
realizada por profissional competente e da confiança do 
Juízo, não deixando qualquer brecha de questionamento 
para a contestação do seu trabalho, inclusive quanto ao 
valor atribuído ao imóvel, não podendo a avaliação do 
bem realizada por corretor de imóveis e apresentada 
unilateralmente pelo próprio apelante, sem a partici-
pação de qualquer assistente técnico ou profissional de 
confiança da parte contrária, sobrepor o laudo pericial 
realizado nos autos.

Igualmente, não merece acolhida a pretensão do 
apelante de ver anulada a compra e venda com base nos 
arts. 138 a 165 do Código Civil, uma vez que não trouxe 
aos autos qualquer prova de existência de vício na sua 
manifestação de vontade, até porque somente demons-
trou o seu interesse no desfazimento do negócio cerca de 
dois meses após a assinatura do contrato, o que leva à 
conclusão de que, na verdade, o apelante teria se arre-
pendido do negócio firmado com os apelados.

Todavia, conforme se depreende da cláusula “8” de 
f. 07, o pacto firmado entre as partes possui caráter irre-
tratável, irrevogável e inarrependível, não podendo ser 
reconhecida, como pretende o apelante, a possibilidade 
de rescisão contratual tão somente em face da previsão 
de multa de 10% contida na cláusula “9”, uma vez que tal 
penalidade somente seria aplicada no caso de descum-
primento de qualquer das cláusulas presentes no instru-
mento, mas não acarretaria a sua rescisão, conforme 
constou expressamente da referida cláusula.

Por fim, não merece qualquer acolhida o vazio argu-
mento aventado pelo apelante de nulidade do contrato 
firmado entre as partes, na medida em que a assinatura 
do contrato por duas testemunhas é formalidade exigida 
apenas para o processo de execução, e o presente feito 
trata de consignação em pagamento, e a ausência do 
registro não tem o condão de tornar nulo ou ineficaz o 
negócio aposto no contrato de compra e venda, como 
entendimento que já se encontra inclusive pacificado 
na jurisprudência.

De tal sorte, como restou demonstrada a injusta 
recusa do apelante em receber o valor apontado nos 
autos, resta patente que a situação ora apresentada se 
enquadra na hipótese listada no inciso I do art. 335 do 
Código Civil, tornando-se, portanto, imperioso reco-
nhecer a total adequação do entendimento abraçado 
pelo digno Magistrado a quo, ao julgar procedente o 
pedido de consignação e improcedente a reconvenção.

Alvará judicial - Inventário - Quota-parte de 
incapaz - Valor ínfimo - Levantamento - Princípio 

da fungibilidade recursal - Erro grosseiro

Ementa: Agravo de instrumento. Alvará judicial. Princípio 
da fungibilidade. Ausência de erro grosseiro. Dúvida obje-
tiva. Possibilidade de levantamento de valor da quota-
-parte de incapaz. Valor ínfimo.

- Inexistindo erro grosseiro e havendo dúvida objetiva 
quanto ao recurso a ser interposto, deverá ser aplicado o 
princípio da fungibilidade, permitindo a conversão de um 
recurso em outro.

- Apesar da previsão legal de que o dinheiro dos inca-
pazes seja guardado em conta poupança, nos casos em 
que a quota-parte do incapaz for ínfima, poderá haver a 
dispensa de referido comando, permitindo-se o levanta-
mento do valor.

Recurso provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0145.1
0.053357-2/001 - Comarca de Juiz de Fora - Agravan-
tes: Lindalva Gomes de Oliveira e outro, Sônia Maria de 
Oliveira, representada pela curadora Maria Odaléa de 
Oliveira, Carlos Marcelino de Oliveira, Maria Odaléa de 
Oliveira - 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, 19 de março de 2013. - Veiga de 
Oliveira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VEIGA DE OLIVEIRA - Trata-se de agravo de 
instrumento interposto por Lindalva Gomes de Oliveira 
contra decisão de f. 40/41-TJ, proferida pela Meritíssima 
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Responsabilidade civil - Dano material - 
Utilização de veículo automotor sem autorização 

da proprietária - Quebra de caminhão - 
Estacionamento - Testemunhas - Nexo causal - 
Valoração da prova - Indenização - Cabimento

Ementa: Reparação de danos. Utilização de veículo sem 

autorização da proprietária. Danos materiais decorrentes 

da má utilização. Nexo de causalidade comprovado. 

Dever de indenizar.

Juíza da 7ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, que, 
nos autos do pedido de alvará judicial, deferiu o pedido 
de inicial, determinando o levantamento da quantia em 
conta de FGTS titularizada por Antônio Marcelino de 
Oliveira, na proporção de 50% para a meeira Lindalva 
Gomes de Oliveira e o restante dividido em partes iguais 
entre os demais herdeiros do de cujus, com o depósito 
do valor da quota-parte da herdeira incapaz Sônia Maria 
de Oliveira em poupança judicial à disposição do Juízo 
de interdição.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que 
deverá ser dado provimento ao recurso, tendo em vista 
que a decisão ora combatida está violando o exercício 
da curatela, dentre elas receber as rendas e pensões do 
menor e as quantias a ele devidas e fazer-lhe as despesas 
de subsistência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou 
parecer de f. 50-TJ, em que suscita o não conhecimento 
do recurso pelo fato de que a agravante deveria ter inter-
posto apelação, sendo que a interposição de agravo de 
instrumento constitui erro crasso.

Com relação ao mérito, o Parquet acompanhou os 
argumentos da agravante, opinando pelo provimento do 
recurso, caso ele seja conhecido.

É este, em epítome, o relatório. Decido.
Com relação à alegação de não conhecimento do 

recurso suscitada pelo douto Procurador de Justiça, veri-
fica-se que não lhe assiste razão quanto a essa questão.

No caso dos autos, deverá ser aplicado o princípio 
da fungibilidade.

O princípio da fungibilidade recursal é 

aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em 
outro, no caso de equívoco da parte, desde que não houvesse 
erro grosseiro ou não tenha precluído o prazo para a interpo-
sição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instru-
mentalidade das formas. 
[...]
Atualmente trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos 
para a aplicação do princípio da fungibilidade: a) ‘Dúvida 
objetiva’: não obstante a expressão um pouco equívoca, pois 
dúvida é sempre objetiva, significa que é necessário existir 
uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos obje-
tivos como a equivocidade de texto da Lei (sentença incidente 
ao art. 35 do CPC; art. 17 da lei de assistência judiciária) ou 
as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da recon-
venção); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro 
grosseiro, quando nada justificaria a troca de um recurso pelo 
outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou 
seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoá vel 
sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: 
o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que 
deveria ter sido - não se reputa correta a exigência deste pres-
suposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos 
com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por 
exemplo), quando, então, o respeito ao prazo seria imposição 
que esvaziaria a utilidade do princípio. (DIDIER JR., Fredie; 
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual 
civil.  9. ed. Ed. Juspodivm, 2011, p. 45/46.)

Com relação ao alvará judicial, há dúvida razoável 
acerca do recurso cabível, se é o agravo de instrumento 
ou a apelação.

Há decisões afirmando que o recurso cabível nos 
casos de alvará judicial é o agravo de instrumento, pelo 
fato de que “não se classifica o pedido de alvará como 
um procedimento de jurisdição voluntária, mas como 
simples incidente no inventário” (REsp 21.585/PR, Rel. 
Min. Barros Monteiro, DJU de 10.03.97, p. 5.971), e 
outras em que resta consignado que se deve interpor 
apelação pelo fato de ser um procedimento de juris-
dição voluntária. Dessa forma, encontram-se presentes os 
requisitos da dúvida objetiva, bem como a ausência de 
erro grosseiro.

Além disso, para os que adotam a necessidade de 
observância do prazo do recurso correto, verifica-se que 
o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo 
de 10 (dez) dias, não ultrapassando, por óbvio, o prazo 
previsto para a apelação. 

Quanto ao mérito, acompanho a manifestação do 
douto Procurador de Justiça, no sentido de dar provi-
mento ao recurso, para permitir o levantamento do valor 
em depósito na conta do FGTS, na sua integralidade, não 
havendo falar em depósito judicial, tendo em vista que, 
“conquanto seja de lei o procedimento de guardar em 
conta poupança os dinheiros dos incapazes, o valor dimi-
nuto da quota-parte da incapaz permite perfeitamente 
que essa regra seja aqui dispensada” (f. 50-TJ).

Ex positis, dou provimento ao agravo de instrumento 
interposto para reformar a decisão ora combatida, para 
permitir o levantamento integral do valor em depósito na 
conta do FGTS.

DES.ª MARIANGELA MEYER - De acordo com 
o Relator.

DES. PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - De 
acordo com o Relator.

Súmula - RECURSO PROVIDO.

. . .
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perfeitas condições antes de sofrer as avarias definitivas, 
mostrando-se, assim, descabida a sua condenação pelo 
pagamento do conserto. Acrescenta, ainda, que não há 
prova nos autos que indique ter o veículo quebrado em 
razão da sua má utilização pelo condutor. Requer, assim, 
a reforma da sentença para que seja julgado improce-
dente o pedido inicial.

Contrarrazões foram apresentadas às f. 132/135. 
Conheço do recurso, presentes os seus pressupostos 

de admissibilidade.
Considerando que o pedido de indenização 

enquadra-se na esfera da responsabilidade extracontra-
tual subjetiva, faz-se necessário, para sua configuração, 
a existência de: a) ato ou omissão antijurídica (culpa ou 
dolo), b) dano e c) nexo de causalidade entre ato ou 
omissão e dano (arts. 186 e 927, ambos do CC/2002). 

Analisando os autos, tenho que deve ser mantida 
a sentença prolatada, porquanto decidiu com acerto 
o Magistrado a quo, ao reconhecer, de acordo com 
as provas dos autos, a existência do nexo causal entre 
a conduta praticada pelo funcionário da recorrente e 
o dano suportado pela recorrida, conforme exposição 
a seguir.

Alega o apelante, em suas razões recursais, tão 
somente, a ausência de comprovação do referido nexo 
de causalidade. Todavia, tenho que não é isso que se 
depreende do contexto probatório. 

Dirlei Ângelo Batista, ex-funcionário da empresa ré, 
em depoimento prestado à f.101, confirma a versão de 
que o vigia da empresa teria pegado a chave do cami-
nhão da autora, sem autorização.

Esse fato, como dito, não se discute.
O que é importante dizer é que a mesma testemunha 

relata que “o caminhão trabalhou normalmente no dia 
dos fatos, ou seja, antes do vigia dirigi-lo.” (f.101), fato 
este comprovado, também, pela testemunha João Bene-
dito Pereira Gomes, motorista da empresa ré, à f.103.

Ademais, de acordo com o depoimento prestado 
pelo mecânico Ivan Avelino de Castro (f.102), pode-se 
concluir que os problemas mecânicos apurados no 
veículo decorreram de sua má utilização. Vejamos:

[...] que é possível que sejam causados os danos em questão 
em um caminhão que estava funcionando normalmente 
mesmo em um pequeno trajeto, se houver mal manuseio e 
condução do veículo, vez que é uma máquina. [...] (sic).

Desse modo, vê-se que a parte autora provou os 
fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, do CPC) e, 
por conseguinte, demonstrou a existência dos requisitos 
ensejadores da obrigação de indenizar. 

Por outro lado, à apelada competia trazer aos 
autos prova de existência de fato impeditivo, modifica-
tivo ou extintivo do direito da autora, a teor do inciso II do 
art. 333 do CPC; e isso, data venia, não ocorreu.

Desse modo, não há reparos a fazer na sentença 
recorrida. 

- Na responsabilidade extracontratual subjetiva, faz-se 
necessário a existência de: a) ato ou omissão antijurí-
dica (culpa ou dolo), b) dano e c) nexo de causalidade 
entre ato ou omissão e dano (arts. 186 e 927, ambos do 
CC/2002).

- Provados que os danos apontados são decorrentes da 
má utilização do veículo por terceiro não autorizado, 
configurado se mostra o nexo de causalidade entre o ato 
ilícito praticado e o dano experimentado pela proprietária 
do bem.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0470.09.057405-9/001 - Co-
marca de Paracatu - Apelante: Aliança Empresarial Enge-
nharia Ltda. - Apelado: Edilena Luiz Xavier - Relator: DES. 
EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2013. - Evandro 
Lopes da Costa Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA - 
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aliança 
Empresarial Engenharia Ltda. contra a sentença de 
f. 112/117, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Paracatu, que, nos autos da ação 
de indenização por danos morais e materiais ajuizada 
por Edilena Luiz Xavier, julgou parcialmente procedente 
o pedido inicial para condenar a recorrente ao paga-
mento de indenização por dano material, no importe de 
R$9.641,60 corrigidos monetariamente de acordo com 
os índices da CGJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao 
mês, a contar da citação, bem como ao pagamento das 
custas e dos honorários arbitrados em 15% sobre o valor 
da condenação.

Inconformada, apela a ré, alegando que, de acordo 
com a documentação acostada aos autos, bem como a 
prova oral produzida em audiência, não restou caracteri-
zado o nexo causal entre a ação/omissão e o dano supor-
tado pela recorrida, indispensável para que fosse respon-
sabilizada pelo ocorrido. Assevera que a ação, no caso, 
foi o fato de seu ex-funcionário ter retirado o veículo da 
recorrida do pátio onde estava estacionado, sem auto-
rização para tanto. O dano foi o veículo ter quebrado 
por razão que não se soube precisar no processo. 
Desse modo, sustenta que o liame para que se ligue a 
ação e o dano sofrido não foi demonstrado. Aduz que 
o veículo em questão poderia ter quebrado a qualquer 
momento, por causa do seu longo tempo de uso, não 
tendo comprovado a recorrida que o veículo estava em 



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013 |        177

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

Posto isso, nego provimento ao recurso.

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA - De acordo 
com o Relator.

DES. LUCIANO PINTO - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Execução por título extrajudicial - Contrato de 
prestação de serviço educacional - Ausência de 
comprovação do serviço prestado - Requisito da 

certeza da dívida - Não atendimento

Ementa: Execução de parcelas não pagas pelo aluno. 
Contrato de prestação de serviço educacional. Ausência 
de comprovação dos serviços prestados. Ausentes requi-
sitos da certeza da dívida.

- O contrato de prestação de serviço educacional apenas 
pode ser considerado como título executivo extrajudicial 
quando comprovada a prestação do serviço, devendo 
ainda indicar o valor da mensalidade ou da hora/aula 
do curso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.12.060187-7/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Associação 
Salgado de Oliveira de Educação e Cultura - Apelada: 
Nathalia Pereira Lopes e Souza - Relator: DES. TIBÚRCIO 
MARQUES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 março de 2013. - Tibúrcio 
Marques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. TIBÚRCIO MARQUES - Trata-se de apelação 
cível interposta por Associação Salgado de Oliveira de 
Educação e Cultura contra sentença prolatada pelo Juízo 
da 19ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, nos 
autos da ação de execução por título extrajudicial, mane-
jada em desfavor de Nathalia Pereira Lopes e Souza.

Na sentença de f. 13/14, a MM. Juíza indeferiu 
a petição inicial, extinguindo o processo, com fulcro no 
art. 267, incisos I e IV, c/c art. 295, parágrafo único, 
inciso II, ambos do CPC.

Impôs à autora, ora apelante, o pagamento das 
custas processuais.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, 
que há sim força executiva no contrato celebrado entre 
as partes.

Afirma que o contrato de prestação de serviços 
educacionais é sim título executivo, possuindo certeza 
e liquidez.

Postula a reforma da sentença, para que seja dado 
provimento à apelação.

Sem contrarrazões, haja vista que a apelada ainda 
não integrou a relação processual.

É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que presentes os 

pressupostos de admissibilidade.
Mérito.
Da análise pormenorizada do caderno processual, 

vislumbra-se que a pretensão recursal não merece pros-
perar. 

Pretende o apelante a reforma da sentença, sob 
alegação de que o contrato de prestação de serviço educa-
cional firmado com a apelada tem sim força executiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelante 
alegou, mas não conseguiu demonstrar, ser o título certo, 
líquido e exigível.

Do próprio julgado colacionado pelo apelante, 
às f. 19/20, em seu recurso, aponta que o contrato de 
prestação de serviços educacionais somente poderia dar 
ensejo ao ajuizamento de ação de execução se o credor 
comprovasse ter adimplido com sua contraprestação.

Contrato de prestação de serviços educacionais. Art. 615, 
IV, do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte. 1. 
O contrato de prestação de serviços educacionais é título 
executivo hábil, provando o credor, na forma do art. 615, IV, 
do Código de Processo Civil, que adimpliu a contraprestação 
que lhe corresponde, não se admitindo como tal a simples 
presunção. 2. Recurso especial conhecido, mas desprovido. 
(REsp 250.107/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito, Terceira Turma, julgado em 12.09.2000.)

Extrai-se do julgado acima que o credor deve 
comprovar a prestação do serviço, inclusive sendo inad-
mitida a presunção.

No presente caso, a apelante não demonstrou, de 
forma alguma, qualquer indício que seja da sua contra-
prestação, inobservando a obrigação imposta pelo 
art. 615, inciso IV, do Código de Processo Civil, a saber: 

Art. 615. Cumpre ainda ao credor:
[...]
IV - provar que adimpliu a contraprestação, que Ihe corres-
ponde, ou que Ihe assegura o cumprimento, se o executado 
não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante 
a contraprestação do credor.

Este é o entendimento da jurisprudência:

Processual civil. Contrato de prestação de serviços educa-
cionais. Execução de parcelas alegadamente inadimplidas 
pelo aluno. Falta de comprovação dos serviços respectivos. 
Requisito da certeza da dívida não atendido. CPC, art. 615, 
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- O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento 
de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos 
ou omissivos, a responsabilidade do Estado é objetiva, 
nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

- Não comprovada a existência de abuso de autoridade, 
bem como do nexo de causalidade, não há falar em 
dever de indenizar.

- Diante da notícia anônima, a Polícia Militar tem o dever 
legal de apurar os fatos, agindo no estrito cumprimento 
de seu dever legal ao requerer a expedição do mandado 
de busca e apreensão domiciliar, visando à elucidação do 
suposto fato delituoso.

- A concessão do benefício da justiça gratuita não importa 
na exclusão da condenação ao pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, mas sim 
na suspensão de sua exigibilidade enquanto perdurar 
a situação que originou a concessão do benefício, 
observado o lapso prescricional de cinco anos, a teor do 
disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.149567-9/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Luiz Carlos 
Perdigão - Apelado: Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. BITENCOURT MARCONDES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 8ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013. - Bitencourt 
Marcondes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BITENCOURT MARCONDES - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Perdigão 
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito André 
Luiz Amorim Siqueira, da 1ª Vara da Fazenda Pública e 
Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, que julgou 
improcedente a ação de indenização por danos morais 
movida contra o Estado de Minas Gerais.

Alega que a medida de busca e apreensão em sua 
residência não foi precedida de inquérito policial para 
apuração da veracidade da denúncia anônima; houve 
abuso por parte dos policiais militares para conseguir o 
mandado judicial; o requerimento da ordem judicial foi 
assinado por oficial da Polícia Militar que não detinha 
competência para o ato, impondo-se, portanto, a 
condenação pelos danos morais sofridos. 

Requer reforma da sentença, ainda, quanto à 
condenação ao pagamento das verbas de sucumbência, 
por lhe ter sido concedido o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões às f. 122/129.

Responsabilidade civil do Estado - Denúncia 
anônima - Mandado de busca e apreensão 
domiciliar - Ausência de inquérito policial - 

Requerimento de ordem judicial - Assinatura de 
oficial da Polícia Militar - Incompetência - Não 

ocorrência - Legalidade - Estrito cumprimento do 
dever legal - Indenização por danos morais - 

Não cabimento

Ementa: Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. 
Denúncia anônima. Polícia Militar. Busca e apreensão 
domiciliar. Ilegalidade não demonstrada. Estrito 
cumprimento do dever legal. Danos morais. Inexistência. 
Recurso não provido. 

IV. Insuficiência do título. I. A cobrança, pela via executiva, 
de parcelas inadimplidas por aluno de estabelecimento de 
ensino particular exige, para que configurada a certeza da 
dívida, além da apresentação do contrato devidamente 
formalizado e do demonstrativo do débito, também a prova 
da efetiva prestação do serviço no período em questão, requi-
sito este desatendido no caso dos autos. II. Recurso espe-
cial não conhecido. (REsp 323.704/MG, Rel. Ministro Aldir 
Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 12.03.2002, 
DJ de 20.05.2002, p. 149.)

Por outro lado, a apelante nem sequer trouxe aos 
autos o valor da mensalidade, com a finalidade de 
demonstrar se o valor exequendo está correto, o que 
retira, inclusive, a liquidez do crédito ora cobrado. 

Veja-se que, no contrato às f. 09/10, não há indi-
cação do valor das mensalidades, não havendo qualquer 
outro documento que indique esse valor, nem mesmo o 
boleto da mensalidade.

Isso porque, para haver liquidez do contrato de 
prestação de serviço educacional, deve haver a indicação 
do valor da mensalidade, ou, ao menos, o valor da hora/
aula para o curso contratado, inclusive com a demons-
tração de quantas horas o referido curso teria no semestre.

Dessa forma, no presente caso, o contrato apre-
sentado pela apelante não possui todos os requisitos 
necessários para ser considerado como título executivo, 
devendo, então, a apelante buscar seu crédito por meio 
de processo de conhecimento.

Dispositivo.
Diante do exposto, nego provimento à apelação, 

mantendo inalterada a sentença.
Custas recursais, pela apelante. 

DES. TIAGO PINTO - De acordo com o Relator.

DES. ANTÔNIO BISPO - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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2. Do dever de indenizar no caso concreto. 
Cumpre verificar a existência de danos sofridos pelo 

apelante em virtude da suposta ilegalidade da medida 
de busca e apreensão realizada em sua residência por 
policiais militares. 

Conforme dito alhures, a responsabilidade do ente 
público é objetiva, sendo imprescindível a demonstração 
da existência do ato, dano e nexo de causalidade.

A propósito, leciona Celso Antônio Bandeira 
de Mello:

Nos casos de responsabilidade objetiva o Estado só se exime 
de responder se faltar o nexo entre seu comportamento 
comissivo e o dano. Isto é: exime-se apenas se não produziu 
a lesão que lhe é imputada (culpa exclusiva da vítima) ou 
se a situação de risco inculcada a ele inexistiu ou foi sem 
relevo decisivo para a eclosão do dano (força maior). Fora 
daí responderá sempre. Em suma: realizados os pressupostos 
da responsabilidade objetiva, não há evasão possível. 
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito 
administrativo.14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 865.)

Segundo a exordial, narra o autor, policial civil, 
que sua residência foi vasculhada em razão de mandado 
de busca e apreensão originado de denúncia anônima. 
Sustenta que o representante do Ministério Público e o Juiz 
da 2ª Vara de Tóxicos foram induzidos a erro, ao opinarem 
favoravelmente quanto à expedição do mandado busca e 
apreensão domiciliar, pois o requerimento foi assinado 
por oficial incompetente para o ato, fundado em motivos 
inverídicos, ressaltando que não houve instauração 
de inquérito policial. Afirma que inexistiam indícios 
suficientes a ensejar a medida que lhe causou sofrimento 
psicológico, impondo-se a condenação do Estado ao 
pagamento de danos morais. 

O dano moral, no caso, teria sido causado 
pela conduta perpetrada pela Polícia Militar, por atos 
“comissivos” imputados a agentes públicos.

Ao contrário do que alega, inexiste responsabilidade 
civil do Estado, pois seus agentes agiram no estrito 
cumprimento do dever legal, não tendo ficado 
comprovado qualquer excesso na medida a configurar 
o ilícito.

O requerimento para a ordem de busca e apreensão 
ocorreu devido a denúncia anônima, em 15.04.2010, no 
sentido de que a residência do apelante estaria sendo 
usada para tráfico de entorpecentes, daí por que, diante 
da notícia do cometimento de crime, o oficial Philipe 
Alves Rosa, em nome do Comandante do 5º Batalhão, 
assinou solicitação de expedição do mandado de busca e 
apreensão, visando à confirmação ou não da informação 
do denunciante. O mandado judicial foi deferido 
pelo Magistrado da 2ª Vara de Tóxicos desta Capital, 
tendo sido cumprido no próprio dia 15.04.2010, pelo 
policial militar Tenente Philipe, com acompanhamento 
do recorrente.

Segundo o ofício de f. 45, nenhum material ilícito 
ou de procedência duvidosa foi localizado. 

Conheço do recurso, uma vez que presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

I. Do objeto do recurso.
Requer a reforma da sentença, pois a medida de 

busca e apreensão em sua residência não foi precedida 
de inquérito policial para apuração da veracidade 
da denúncia anônima; houve abuso por parte dos 
policiais militares para conseguir o mandado judicial; o 
requerimento da ordem judicial foi assinado por oficial 
da Polícia Militar que não detinha competência para o 
ato, impondo-se, portanto, a condenação pelos danos 
morais sofridos. 

O i. Magistrado a quo julgou improcedente a ação, 
sob os seguintes fundamentos:

Compulsando os autos, verifico que não restou demonstrada 
a tese inaugural no sentido de que o aludido mandado foi 
expedido ao arrepio das formalidades legais, visto que, como 
dito alhures, decorreu de pronunciamento judicial.
[...]
Saliente-se que o fato de não ter sido localizado material ilícito 
ou de procedência duvidosa não corrobora a tese autoral de 
que houve erro, seja dos agentes de polícia, seja do Poder 
Judiciário, uma vez que atuaram em estreita observância às 
exigências e às formalidades previstas em lei.
Insta esclarecer que o fato de o mandado ter sido assinado 
por pessoa que não detinha competência para tanto (Tenente 
Philipe) não configura, por si só, ato ilícito, tendo em vista 
que o art. 563 do Código de Processo Penal dispõe que a 
nulidade não será declarada se não resultar em prejuízo.
[...]
Ressalte-se, por fim, que o fato de não ter sido instaurado 
inquérito policial não obsta a expedição do mandado de 
busca e apreensão em face do disposto no art. 242 do 
Código de Processo Penal, o qual assegura a possibilidade 
da aplicação da medida.

1. Da responsabilidade objetiva.
O art. 37, § 6º, da Constituição da República, 

assim dispõe:

Art. 37. [...]
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.

Note-se que o legislador constituinte consagrou a 
teoria da responsabilidade objetiva, também denominada 
de teoria do risco administrativo, em que a obrigação 
de indenizar prescinde da comprovação dos elementos 
subjetivos dolo ou culpa.

Desse modo, a princípio, o Estado, as 
concessionárias e permissionárias de serviço público 
respondem pelos atos de seus agentes, na medida em 
que a vítima demonstre a extensão do dano e o nexo 
causal entre a conduta do agente e o dano sofrido. Tal 
responsabilidade decorre, portanto, de dois requisitos, 
relativos ao dano (comprovação e nexo causal), e não 
relativos à conduta, ou mesmo à intenção do agente.
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legal ao requerer a expedição do mandado de busca e 
apreensão, visando à confirmação ou não da informação 
do denunciante.

O fato de o ofício de solicitação da ordem judicial 
ter sido assinado pelo oficial Philipe Alves Rosa não quer 
significar que a medida de busca e apreensão foi arbitrária 
ou ilegal, haja vista que não se tratava de ato decisório, 
este de competência do Comandante do Batalhão da 
Polícia Militar. Consta do Relatório de Investigação 
Preliminar de f. 76/82:

Do que foi apurado, verifica-se que não houve, em tese, 
indícios do cometimento de transgressão disciplinar/crime 
praticado pelo 1º Ten. PM Philipe Alves Rosa, tendo em vista 
que foi apenas uma solicitação de mandado de busca e 
apreensão urgente a ser apreciada pela Justiça, portanto não 
visava ato decisório.
Diante das provas apresentadas, conclui-se que, não há 
qualquer indício de irregularidades praticadas pelo militar, 
no âmbito administrativo o fato não constitui infração, 
impondo-se, consequentemente, o arquivamento dos autos, 
nos termos do art. 439, c, da CPPM.

Vale dizer, o Estado possui prerrogativas para 
exercer o Poder de Polícia, o que, eventualmente, 
pode causar constrangimento ao cidadão sem gerar a 
responsabilidade objetiva para a Administração, salvo 
quando seus agentes agem de forma contrária ao direito, 
com abuso de poder, fato que não ocorreu.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Busca e apreensão domiciliar. 
Ilegalidade do ato não demonstrada. Requisitos legais 
autorizadores do ato estatal presentes. Denúncia anônima. 
Irrelevância. - A busca e apreensão, com lastro em mandado 
judicial, nos limites da lei, não rende indenização, ainda que 
tenha origem em denúncia anônima, pois que deve prevalecer 
o interesse na busca de elucidação de fato delituoso. Neste 
caso, a autoridade policial age no estrito cumprimento do 
dever legal e no limite de previsão constitucional. (Art. 5º, 
XI, da Constituição Federal). Sentença confirmada. (Apelação 
Cível nº 70003622198, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Rel. Clarindo Favretto, j. em 13.06.2002.)

Não se pode olvidar, ainda, da competência da 
Polícia Militar para o cumprimento do mandado de 
busca e apreensão, conforme já decidiu o Supremo 
Tribunal Federal:

Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Necessidade de 
exame prévio de eventual ofensa à lei ordinária. Ofensa 
meramente reflexa ou indireta à Constituição Federal. Não 
conhecimento parcial do recurso. Precedente. - Se, para 
provar contrariedade à Constituição da República, se deva, 
antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então é esta que 
conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso 
extraordinário. 2. Ação penal. Prova. Mandado de busca 
e apreensão. Cumprimento pela Polícia Militar. Licitude. 
Providência de caráter cautelar emergencial. Diligência 
abrangida na competência da atividade de polícia ostensiva 
e de preservação da ordem pública. Recurso extraordinário 
improvido. Inteligência do Art. 144, §§ 4º e 5º, da CF. 

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento 
de que é vedada a persecução penal iniciada com base, 
exclusivamente, em notícia anônima, de modo que 
incumbe à autoridade policial, ao receber a denúncia, 
realizar diligências preliminares para averiguar os 
fatos narrados, para, então, instaurar o procedimento 
investigatório. Confira-se:

Ementa: Constitucional e Processual Penal. Habeas 
corpus. Possibilidade de denúncia anônima, desde que 
acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. 
Inexistência de constrangimento ilegal. - 1. O precedente 
referido pelo impetrante na inicial (HC nº 84.827/TO, Relator 
o Ministro Marco Aurélio, DJ de 23.11.07), de fato, assentou 
o entendimento de que é vedada a persecução penal 
iniciada com base, exclusivamente, em denúncia anônima. 
Firmou-se a orientação de que a autoridade policial, 
ao receber uma denúncia anônima, deve antes realizar 
diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados 
nessa ‘denúncia’ são materialmente verdadeiros, para, só 
então, iniciar as investigações. 2. No caso concreto, ainda 
sem instaurar inquérito policial, policiais civis diligenciaram 
no sentido de apurar a eventual existência de irregularidades 
cartorárias que pudessem conferir indícios de verossimilhança 
aos fatos. Portanto, o procedimento tomado pelos policiais 
está em perfeita consonância com o entendimento firmado 
no precedente supracitado, no que tange à realização 
de diligências preliminares para apurar a veracidade das 
informações obtidas anonimamente e, então, instaurar o 
procedimento investigatório propriamente dito. 3. Ordem 
denegada. (HC 98345/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio. Rel. p/ 
acórdão Min. Dias Toffoli, j, em 16.06.2010.)

Ementa: Habeas corpus. Constitucional e processual 
penal. Possibilidade de denúncia anônima, desde que 
acompanhada de demais elementos colhidos a partir dela. 
Instauração de inquérito. Quebra de sigilo telefônico. 
Trancamento do inquérito. Denúncia recebida. Inexistência 
de constrangimento ilegal. - 1. O precedente referido pelo 
impetrante na inicial (HC nº 84.827/TO, Relator o Ministro 
Marco Aurélio, DJ de 23.11.07), de fato, assentou o 
entendimento de que é vedada a persecução penal iniciada 
com base, exclusivamente, em denúncia anônima. Firmou-se 
a orientação de que a autoridade policial, ao receber 
uma denúncia anônima, deve antes realizar diligências 
preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa 
‘denúncia’ são materialmente verdadeiros para, só então, 
iniciar as investigações. 2. No caso concreto, ainda sem 
instaurar inquérito policial, policiais federais diligenciaram 
no sentido de apurar as identidades dos investigados e a 
veracidade das respectivas ocupações funcionais, tendo eles 
confirmado tratar-se de oficiais de justiça lotados naquela 
comarca, cujos nomes eram os mesmos fornecidos pelos 
‘denunciantes’. Portanto, os procedimentos tomados pelos 
policiais federais estão em perfeita consonância com o 
entendimento firmado no precedente supracitado, no que 
tange à realização de diligências preliminares para apurar a 
veracidade das informações obtidas anonimamente e, então, 
instaurar o procedimento investigatório propriamente dito. 
3. Habeas corpus denegado. (HC 95244/PE. Rel. Min. Dias 
Toffoli, j. em 23.03.2010.)

No caso, diante da notícia do cometimento de 
crime, a Polícia Militar tinha o dever de apurar os fatos, 
ou seja, agiu no estrito cumprimento de seu dever 
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DES. EDGARD PENNA AMORIM - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

- Não constitui prova ilícita a que resulte do cumprimento 
de mandado de busca e apreensão emergencial pela 
Polícia Militar. (RE 404593/ES. Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 
18.08.2009.)

Ausente qualquer prova de abuso de poder ou 
ilegalidade na conduta da Polícia Militar e, em sendo a 
ordem de busca domiciliar emanada por Juiz de Direito, 
devidamente fundamentada e com parecer favorável 
do representante do Ministério Público, não há falar em 
indenização por danos morais.

Desse modo, em que pese a irresignação do 
apelante, a sentença deve ser mantida, tal como 
foi lançada.

3. Das verbas de sucumbência.
Por fim, afirma não ser devida a condenação ao 

pagamento das verbas de sucumbência, por lhe ter sido 
concedido o benefício da justiça gratuita.

Razão não lhe assiste.
O fato de o apelante ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita não importa na exclusão da condenação 
ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, mas sim na suspensão de sua 
exigibilidade enquanto perdurar a situação que originou a 
concessão do benefício, observado o lapso prescricional 
de cinco anos, a teor do disposto no art. 12 da Lei 
nº 1.060/50, in verbis:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das 
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de 
cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder 
satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

II. Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, ex lege.
É como voto.

DES. ALYRIO RAMOS - Colhe-se dos autos que o 
mandado de busca e apreensão na residência do autor 
foi cumprido, em razão de ordem judicial devidamente 
analisada e fundamentada. A medida foi autorizada diante 
de fundada suspeita de tráfico ilícito de entorpecentes, 
após denúncia anônima relatando detalhes, inclusive, os 
nomes dos denunciados (f. 13).

Ademais, o próprio Ministério Público requereu a 
expedição do referido mandado (f. 16), o que afasta a 
alegação de ilegalidade em razão de o pedido ter sido 
assinado pelo Tenente Philipe, em nome do Comandante 
do 5º BPM.

Portanto, não houve ilegalidade no ato de busca 
na residência do autor, agindo os policiais no estrito 
cumprimento do dever legal, o que afasta a indenização 
por danos morais pretendida.

Com tal adminículo, acompanho o Relator.

Ação revisional de contrato - Busca e apreensão -
 Instituição financeira - Ações conexas - Decreto-
lei 911/94 - Consumidora - Suspensão da primeira 

ação - Possibilidade - Depósito consignatório -
 Deferimento - Manutenção na posse do bem 

objeto da lide - Possibilidade - Caso excepcional

Ementa: Agravo de instrumento. Preliminares. Rejeição. 
Instituição financeira. Ação de busca e apreensão. Dec.-
-lei 911/94. Consumidora. Ação revisional de contrato. 
Conexão reconhecida judicialmente. Suspensão da 
primeira ação. Possibilidade. Depósito consignatório 
deferido. Manutenção na posse do bem objeto da lide. 
Possibilidade. Caso excepcional.

- A partir do momento em que a consumidora ajuíza ação 
de revisão de contrato de financiamento e vê deferido o 
depósito consignatório dos valores que entende sejam 
incontroversos, resta afastada a sua mora, autorizando, 
assim, a restituição do bem recém-apreendido (bem alie-
nado fiduciariamente).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
12.243188-5/001 - Comarca de Belo Horizonte - Agra-
vante: Rose Mary Nepomuceno Andrade - Agravado: BV 
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - 
Relator: DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA 
CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em PROVER EM PARTE O RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2013. - Delmival 
de Almeida Campos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DELMIVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Cuida 
a espécie de agravo de instrumento interposto contra 
decisão judicial que deferiu liminarmente a busca e apre-
ensão de determinado veículo automotor financiado pela 
ora recorrente.

Sustenta a parte que dita busca já se efetivou, sendo 
tudo fruto de um contrato que possui inúmeras cláusulas 
potestativas, abusivas, em detrimento de sua pessoa, 
consumidora que é.
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Registra que o bem apreendido era seu objeto de 
trabalho, era utilizado para seu sustento, que, tendo em 
vista tais peculiaridades, bem assim as inúmeras abusi-
vidades contratuais, é direito seu ver restituído o carro 
recém-apreendido. Faz menção ao princípio constitu-
cional da atividade econômica, bem assim ao direito 
constitucional de poder trabalhar, que, inclusive, poderia 
ser nomeada depositária judicial do bem.

Destaca que, ante o exposto, demonstrado o risco 
de lesão grave e de difícil reparação.

Anota ainda que já ajuizou a respectiva ação de 
revisão das cláusulas do contrato firmado entre as partes, 
que o teor de dita ação é prejudicial à ação de busca 
e apreensão.

Entende que a liminar de busca e apreensão foi 
deferida de modo equivocado, pois sequer restaram 
preenchidos os requisitos da constituição da recorrente 
em mora, em especial ante a abusividade dos juros que 
lhe estão sendo cobrados pela parte contrária e pelo fato 
de ela ter sido deferida sem a oitiva da parte contrária.

Ao final, foi requerida a concessão de efeito suspen-
sivo, bem assim que seja dado provimento ao agravo.

Mediante decisão de f. 54/55, foi indeferido o 
almejado efeito suspensivo e determinado o processa-
mento do feito.

Contraminuta ofertada às f. 60/87 e originais às 
f. 89/116, em óbvia infirmação.

Às f. 121/123, foi determinada a redistribuição 
do feito a esta d. 18ª Câmara Cível, recaindo a nova 
distribuição na responsabilidade deste Magistrado, 
por prevenção regimental, f. 127/128, e acórdão de 
f. 133/141.

Informações do Juízo, às f., em que se destaca o 
fato de ter sido determinada a remessa dos autos originais 
à 33ª Vara Cível, foro em que tramita a ação revisional 
de cláusulas contratuais proposta pela agravante contra a 
instituição ora agravada.

Este se mostra o relatório do necessário. Decido.
Da preliminar de não conhecimento do agravo.
Rejeito de pronto a preliminar de não conhecimento 

do recurso por ausência de preparo. Isso porque foi reque-
rida, na peça de ingresso, a concessão das benesses da 
gratuidade de justiça, o que foi deferido à f. 54. E mais, 
na contraminuta apresentada, não existem elementos que 
justifiquem a revogação da tal benefício.

Pelo que, como dito, rejeito a preliminar e, por via 
de consequência, conheço do recurso por ser o mesmo 
próprio e tempestivo.

Da preliminar de nulidade da decisão atacada - 
cerceamento de defesa.

Também não prospera a discreta preliminar erigida 
pela recorrente em meio às suas razões recursais, de que 
a decisão atacada é nula, já que proferida sem a oitiva 
da parte contrária.

Ora, tal questão, há longa data, já vem sendo objeto 
de questionamentos, já tendo sido esclarecido que, em 

algumas situações excepcionais, é possível que seja defe-
rida liminar sem a oitiva prévia da parte contrária, sem 
que isso importe em cerceamento de defesa, isso porque, 
quando a parte contrária tomar ciência de tal fato, tem 
ao seu dispor o meio processual de defesa respectivo. In 
casu, o presente recurso é prova concreta de tal exercício 
de direito, pelo que rejeito a descabida preliminar.

Do mérito.
Quanto ao mérito recursal, é inegável que, entre as 

partes, existe um contrato de financiamento cuja garantia 
fiduciária ajustada entre as partes foi um veículo auto-
motor; e, tendo sido considerada a agravante em mora 
com o pagamento de várias parcelas avençadas, o bem 
foi objeto de ação de busca e apreensão, ou seja, ele já 
foi apreendido.

Por meio de inúmeros documentos existentes nos 
autos, f. 119, e acórdão, de f. 133/141, constata-se que 
a recorrente ajuizou ação de revisão do contrato firmado 
entre as partes, tendo sido autorizado o depósito dos 
valores que entende a parte sejam incontroversos, fato 
esse que afasta a mora e viabiliza a restituição imediata 
do bem recém-apreendido liminarmente.

Ante tais peculiaridades, tendo a agravante inten-
tado ação revisional com o intuito de discutir cláusulas 
contratuais que considera abusivas e tendo sido defe-
rido o depósito consignatório nos valores incontroversos, 
como dito, a manutenção do bem em sua posse é medida 
acertada, por terem ditos valores o condão de elidir a 
mora contratual.

Logo, o recurso merece ser provido em parte, 
com a determinação de suspensão da ação de busca e 
apreensão até o deslinde da ação revisional, e não sua 
imediata extinção sem apreciação do mérito, uma vez 
não comprovada, por ora, a inadimplência da ora agra-
vante, suposta devedora. Com isso também se evita a 
possível prolação de decisões conflitantes.

Nesse mesmo sentido, já foi decidido, nesta eg. 18ª 
Câmara Cível, confira-se:

Ementa: Agravo de instrumento - Direito processual civil - 
Ação de revisão contratual e de busca e apreensão - Ações 
conexas - Pedido de depósito das parcelas no valor inte-
gral - Deferimento - Cláusulas a serem revistas - Prejudicia-
lidade - Suspensão do procedimento de busca e apreensão. 
- A sentença a ser proferida em ação de revisão de cláu-
sulas contratuais pode interferir imediatamente na ação de 
busca e apreensão fundada em contrato de alienação fidu-
ciária, diante da possibilidade de se alterar o valor da dívida 
ou afastar a mora, visto que as prestações vêm sendo depo-
sitadas em juízo. - Deve ser deferido o pedido de depósito 
das parcelas no valor originalmente contratado. - O funda-
mento da decisão em ação de busca e apreensão é consec-
tário lógico, ou seja, consequência do que for decidido na 
ação de revisão. - É prudente determinar-se a suspensão do 
andamento processual da ação de busca e apreensão, sob 
pena de se proferirem decisões conflitantes (TJMG - Agravo 
de Instrumento Cível nº 1.0024.12.055939-8/001 - Des. 
Rel. Mota e Silva - j. em 8 de maio de 2012).
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Execução fiscal - Penhora - Nomeação de 
bens - Art. 11 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 
6.830/80) - Gradação legal - Relatividade - Bem 

oferecido - Inconveniência da indicação - Recusa 
pelo exequente - Possibilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. 
Nomeação de bens. Gradação legal. Relatividade. 
Inteligência do art. 11 da Lei 6.830/80. Recusa pela 
exequente. Demonstração. Possibilidade.

- A gradação prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal 
não deve ser vista como critério de extrema rigidez, pois 
não é absoluta, podendo, sobretudo, a Fazenda Pública 
requerer a substituição do bem nomeado por outro, desde 
que devidamente fundamentado seu pedido. Ademais, 
a finalidade primeva de uma execução forçada é justa-
mente a satisfação concreta e também forçada de um 
direito de crédito, já devidamente reconhecido.

- Sendo demonstrada a inconveniência da indicação 
do bem oferecido à penhora pela executada, há que se 
admitir sua recusa.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
12.244726-1/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Rokkon Cozinha Japonesa Pátio Ltda. - 
Agravada: Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais 
- Relator: DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013. - Dárcio 
Lopardi Mendes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - Trata-se de 
agravo de instrumento interposto por Rokkon Cozinha 

Ementa: Agravo de instrumento - Ação revisional de contrato 
tutela antecipada - Depósito de valor inferior ao contratado - 
Não inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção 
ao crédito - Manutenção na posse do bem - Possibilidade - 
Recurso provido. - É lícito o depósito, em ação revisional de 
contrato, dos valores incontroversos não muito distantes da 
prestação original. - Perante o depósito dos valores incontro-
versos, o devedor não deve sofrer o constrangimento de ter 
seu nome inscrito em cadastros restritivos de crédito, enquanto 
em discussão cláusulas contratuais que estabelecem critérios 
para apuração do montante do valor efetivamente devido, 
porquanto é um direito seu discutir o débito. - A manu-
tenção do devedor na posse do bem é medida que se impõe 
e decorre do desdobramento lógico do deferimento do depó-
sito das parcelas (Processo nº 0796718-98.2011.8.13.0000 
- Des. Rel. João Cancio - p. em 03.02.2012).

A propósito, assim se vem posicionando o Superior 
Tribunal de Justiça:

Processo civil - Recurso especial - Agravo regimental - 
Contrato - Alienação fiduciária - Código de Defesa do Consu-
midor - Instituições financeiras - Aplicabilidade - Súmula 297/
STJ - Capitalização mensal dos juros - Reexame de matéria 
fática - Incidência - Súmulas n. 05 e 07 do STJ - Compen-
sação - Repetição de indébito - Restituição na forma simples 
- Pagamento da dívida em juízo - Deferimento de depósito 
judicial - Possibilidade - Cadastro de inadimplentes - Requi-
sitos demonstrados - Inscrição do nome do devedor - Impos-
sibilidade - Manutenção da posse do bem em nome do autor 
- Admissão - Nota promissória - Emissão em branco - Súmula 
60/STJ - Nulidade - Desprovimento. 5 - Nos termos da juris-
prudência desta Corte, não há óbice para o pagamento da 
dívida em juízo, a fim de afastar a mora debendi, mediante o 
deferimento de depósito judicial, ainda que em sede de ação 
revisional. Precedentes (REsp nºs 56.250/MG e 569.008/RS). 
6 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, a 
inclusão do nome de devedores em cadastro de proteção 
ao crédito somente fica impedida se implementadas, conco-
mitantemente, as seguintes condições: 1) o ajuizamento de 
ação, pelo devedor, contestando a existência parcial ou inte-
gral do débito; 2) efetiva demonstração de que a contes-
tação da cobrança indevida se funda na aparência do bom 
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e 
3) que, sendo a contestação apenas parte do débito, depo-
site o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste 
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. In casu, 
estas condições restaram comprovadas, razão pela qual, 
afastada a mora, foi vedada a inserção do nome do devedor 
nos cadastros de proteção ao crédito, bem como admitida 
a manutenção da posse do bem em nome do autor (AgRg 
no REsp 817530/RS - Agravo Regimental no Recurso Espe-
cial 2006/0025895-6 - Rel. Min. Jorge Scartezzini (1113) - 
Quarta Turma - Julgamento: 06.04.2006 - Publicação: DJ de 
08.05.2006).

Saliente-se que tal medida somente subsiste desde 
que comprovado o pagamento mensal das parcelas do 
valor tido por incontroverso.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao 
recurso para o fim de determinar a suspensão da ação 
de busca e apreensão até o desate da lide revisional 
de contrato ajuizada pela recorrente contra a agra-
vada, bem assim para determinar a imediata devolução 
do bem apreendido - veículo Chevrolet/Celta 4P, Spirit, 

ano 2005/2005, chassi 9BGRX48X05G19309, placa 
HCO 9463, cor prata - sob pena de multa diária no 
importe de R$200,00, limitada à quantia de R$20.000,00.

Custas, ao final.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES e 
MOTA E SILVA.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

. . .
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Entretanto, o supracitado art. 11 da Lei de Execução 
Fiscal, embora estabeleça a ordem legal de nomeação de 
bens penhoráveis a ser seguida pelo devedor, não vincula 
a Fazenda Pública, pois esta, a qualquer tempo, pode 
requerer, fundamentadamente, a substituição dos bens 
penhorados por outros, segundo o disposto no art. 15, II, 
do referido diploma legal.

Assim, é imperioso esclarecer que a gradação 
prevista no art. 11 da LEF não é absoluta, pois o obje-
tivo precípuo é a realização da execução da forma menos 
prejudicial possível para o devedor, bem como o paga-
mento de forma mais célere e eficiente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

Execução fiscal. Penhora. Inobservância à ordem de prefe-
rência disposta na Lei nº 6.830/80. Recusa pela exequente. 
Possibilidade. - A ordem de preferência dos bens penhorá-
veis prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal é diversa 
daquela estabelecida no art. 655 do Código de Processo Civil 
e não vincula a Fazenda exequente, que, a qualquer tempo, 
pode requerer, fundamentadamente, a substituição dos bens 
penhorados por outros, segundo o disposto no art. 15, inciso 
II, da citada lei. Nega-se provimento ao recurso (4ª Câmara 
Cível - Agravo de Instrumento nº 246.069-9 - Rel. Des. 
Almeida Melo - j. em 22.11.01 - DJ de 20.12.01).

Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio adotou 
a regra de que o procedimento executório tem como obje-
tivo principal o atendimento dos interesses do credor, com 
vistas à satisfação da obrigação devida, embora deva 
ocorrer do modo menos gravoso para o devedor, a teor 
do art. 620 do Código de Processo Civil.

No entanto, tratando a execução de procedimento 
que visa ao exclusivo interesse do credor, como expen-
dido alhures, a penhora deve recair em bens que lhe 
assegure a garantia e liquidez necessária ao seu crédito, 
o que não ocorreu neste caso.

In casu, verifica-se que, em outubro de 2012, 
Rokkon Cozinha Japonesa Pátio Ltda., ora agravante, 
às f. 25/27-TJ, nomeou bens à penhora, que foram 
recusados pela parte agravada (f. 27-v.-TJ), sob a 
seguinte fundamentação:

O exequente manifesta-se contrário à oferta: a uma, porque 
não obedeceu à [...] ordem legal; a duas, porque bens móveis 
usados não têm um valor seguro dos novos e são depre-
ciados, ao contrário do que faz a executada, atualizados; a 
três, porque não há nenhum comércio para que esses bens 
possam ser arrematados em licitação.

In casu, os bens nomeados à penhora pela deve-
dora correspondem a bens móveis usados e, portanto, 
não apresentam liquidez necessária a garantir a presente 
execução. Verifica-se que os bens possuem valor de 
mercado que está em constante desvalorização, em 
função de sua depreciação natural.

Ressalta-se que, embora se deva observar o prin-
cípio do menor sacrifício do devedor, como dito antes, 
a finalidade primeva de uma execução forçada é justa-

Japonesa Pátio Ltda. contra decisão de f. 29-TJ, profe-
rida pelo MM. Juiz da 3ª Vara de Feitos Tributários do 
Estado da Comarca de Belo Horizonte, que, nos autos da 
execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Estado 
de Minas Gerais em face de Rokkon Cozinha Japonesa 
Pátio Ltda., decidiu nos seguintes termos:

Os bens oferecidos pela executada não servem à garantia 
da satisfação do crédito tributário, pois não observaram a 
gradação legal.
Pelo exposto, acolho a recusa do Estado, facultando à 
executada o prazo de dez dias para que ofereça bens 
à penhora.

Em razões recursais de f. 02/10, alega a agravante 
que nomeou à penhora mesa, cadeiras, talheres, equipa-
mentos e utensílios de cozinha, monitores - TV, e demais 
objetos que se encontram no estabelecimento comer-
cial; que não possui outros bens, sendo, assim, deve-se 
afastar a hipótese de observância da gradação legal; 
que não foram indicados pelo Magistrado os motivos 
que formaram o convencimento para a recusa dos 
bens nomeados. Com essas considerações, pugna pela 
concessão do efeito suspensivo, bem como pelo provi-
mento do recurso.

Preparo recursal à f. 31-TJ.
O recurso foi recebido às f. 36/38-TJ, apenas no 

efeito devolutivo.
A parte agravada apresentou contraminuta às 

f. 41/43-TJ.
No presente caso, em agosto de 2012, o Estado 

de Minas Gerais, ora agravado, ajuizou execução 
fiscal contra Rokkon Cozinha Japonesa Pátio Ltda., 
ora agravante, visando à satisfação da importância de 
R$ 23.112,80 (vinte e três mil cento e doze reais e oitenta 
centavos), conforme a CDA acostada à f. 14-TJ.

Por conseguinte, em outubro de 2012, Rokkon 
Cozinha Japonesa Pátio Ltda., ora agravante, às 
f. 25/27-TJ nomeou bens à penhora, que foram recusados, 
à f. 27-v.-TJ, pelo agravado.

Em seguida, ao prolatar a decisão de f. 29-TJ, o 
MM. Juiz a quo acolheu a recusa do Estado de Minas 
Gerais, ora agravado, ensejando a interposição do 
presente recurso.

Pois bem.
Primeiramente, impende ressaltar que a Lei de 

Execução Fiscal, em seu art. 9º, estabelece que:

Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa 
de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, o 
executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do juízo em 
estabelecimento oficial de crédito, que assegure atuali-
zação monetária;
II - oferecer fiança bancária;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11; 
ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos 
pela Fazenda Pública.
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Indenização - Danos materiais e morais - 
Condomínio - Área comum - Bem deixado em 
local reservado ao depósito de botijão de gás - 

Notificação para retirada não comprovada - 
Subtração de mão própria pelo síndico e posterior 
alienação a terceiro, sem autorização ou ciência 
do legítimo proprietário - Ato ilícito - Dever de 

indenizar - Responsabilidade exclusiva - Abuso ou 
excesso de poder - Dano moral - Inexistência

Ementa: Apelação. Ação de indenização por danos mate-
riais e morais. Condomínio. Área comum. Bem deixado 
em local reservado ao depósito de botijão de gás. Notifi-
cação para retirada não comprovada. Subtração de mão 
própria pelo síndico e posterior alienação a terceiro, sem 
autorização ou ciência do legítimo proprietário. Ato ilícito. 
Dever de indenizar. Responsabilidade exclusiva. Abuso ou 
excesso de poder. Dano moral inexistente. 

- Bens de condôminos e/ou locatários dispostos em 
área comum do prédio, ainda que de forma irregular, 
não podem ser alienados a terceiros a bel-prazer do 
síndico. Tal ato é ilícito e gera direito à reparação por 
dano material.

- O condomínio não é responsável por ato ultra vires 
praticado pelo síndico.

- O dano moral indenizável é aquele decorrente da 
violação aos direitos da personalidade da vítima, com 
aviltamento de sua honra, imagem, intimidade ou priva-
cidade. Aborrecimentos ou desgostos não autorizam 
seu reconhecimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.517069-2/001 - Co-
marca de Belo Horizonte - Apelante: Terezinha Aparecida 
Correa da Matta Machado Pereira - Apelado: Sebastião 
Frederico dos Santos - Litisconsorte: Condomínio do Edifí-
cio Concenters II - Relatora: DES.ª CLÁUDIA MAIA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2013. - Cláudia 
Maia - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª CLÁUDIA MAIA - Trata-se de ação de inde-
nização por danos materiais e morais, ajuizada por Tere-
zinha Aparecida Correa da Matta Machado Pereira em 
desfavor de Sebastião Frederico dos Santos, que, por 
sua vez, denunciou da lide ao Condomínio do Edifício 

mente a satisfação concreta e também forçada de um 
direito de crédito, já devidamente reconhecido.

O notável processualista pátrio, Cândido Rangel 
Dinamarco (Execução civil. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
p. 115), conceituou o instituto da execução como

conjunto de atos estatais através de que, com ou sem o 
concurso da vontade do devedor (e até contra ela), invade-se 
seu patrimônio para, à custa dele, realizar-se o resul-
tado prático, desejado concretamente, pelo direito obje-
tivo material.

Dentre os princípios que regulam especificamente 
esse tipo de atividade jurisdicional, destaca-se o princípio 
da efetividade da execução forçada.

Ao se pronunciar sobre o referido princípio, o mestre 
Alexandre Freitas Câmara (Lições de direito processual 
civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, v. 2, 
p. 152-153) disse, com manifesta propriedade, que:

Este princípio pode ser resumido numa frase que tem servido 
de slogan ao moderno Direito Processual: ‘O processo deve 
dar, quanto for possível praticamente, a quem tenha um 
direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tenha direito 
de conseguir’.
Esta afirmativa é válida para todos os tipos de processo, 
sendo certo que na execução forçada encontra-se um ponto 
sensível do sistema, onde se pode verificar com mais acui-
dade a aptidão do processo jurisdicional para atingir os fins 
que dele são esperados. A execução forçada, destinada que 
é a satisfazer o direito de crédito do exequente, só será efeti-
vada à medida que se revelar capaz de assegurar ao titular 
daquele direito exatamente aquilo que ele tem direito de 
conseguir. Assim, na execução por quantia certa, o processo 
de execução só será efetivo se for capaz de assegurar ao 
exequente a soma em dinheiro a que faz jus.

Sendo assim, entendo pertinente a recusa pelo Estado 
de Minas Gerais, ora agravado, dos bens nomea dos à 
penhora, uma vez que são bens móveis usados que não 
permitem a liquidação da presente execução.

Portanto, tendo em vista que a devedora não 
obedeceu à ordem legal para fazer a nomeação de bens 
à penhora e, ainda, que os bens por ela indicados não 
possuem liquidez, sendo de constante desvalorização, 
impõem-se a recusa destes como requerida pelo credor e 
deferida pelo ilustre Magistrado de primeiro grau.

Isso posto, pelas razões ora aduzidas, nego provi-
mento ao agravo de instrumento, para manter incólume 
a decisão primeva.

Custas, ex lege.

DES.ª HELOÍSA COMBAT - De acordo com o Relator.

DES.ª ANA PAULA CAIXETA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .



186        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013

nibilização sobre eles, em que pese a situação irregular 
em que porventura estivessem.

Deveria o síndico ter dado outra solução à acomo-
dação dos bens, como a devolução ao respectivo dono, 
ou, até mesmo, encaminhá-los a local que serviria de 
depósito, com a cobrança eventual de gasto por sua 
manutenção no lugar. Ao invés disso, preferiu o réu se 
valer da própria razão, em autêntica autotutela, dando a 
destinação que bem entendesse aos bens.

Poderia o síndico, outrossim, ter-se valido da apli-
cação de penalidade administrativa, como a cominação 
de multa, mas assim não o fez, não encontrando justifi-
cativa sua atitude, ainda que tenha a autora, eventual-
mente, descumprido norma da convenção. 

Em verdade, o réu subtraiu para si coisa alheia, 
alienado-a como se sua fosse e ficando com o produto da 
venda, sem qualquer autorização do legítimo proprietário.

Deve o réu, sim, responder pelo seu ato. E já aden-
trando na lide secundária, penso que o condomínio não 
pode ser responsabilizado pelo ato do síndico, visto que 
“é parte legitimada passiva o síndico - quando age por 
si só, com abuso ou excesso de poder -, e não o condo-
mínio” (REsp n° 224.429/RJ, Rel.ª Min.ª Nancy Andrighi, 
DJ de 11.06.2001).

Uma vez admitida a culpa do réu, é preciso verificar 
a extensão da indenização.

Como visto antes, há grande litigiosidade acerca 
dos bens de propriedade da autora que guarneciam o 
local, assim como o estado em que se encontravam. 
Nesse sentido, tenho que aplicável a regra estatuída no 
art. 333, inciso I, do CPC, cabendo à postulante provar 
os fatos constitutivos de seu direito.

Na espécie, entendo não haver prova suficiente da 
alegação autoral, devendo o requerido indenizar a autora 
apenas em relação ao fogão (em mal estado de conser-
vação) e à estante (deteriorada, composta de duas portas), 
cujo valor será apurado em liquidação por artigos.

O pedido de reparação por dano moral não pros-
pera. Como sabido, o dano moral indenizável é aquele 
decorrente da violação aos direitos da personalidade da 
vítima, com aviltamento de sua honra, imagem, intimi-
dade ou privacidade. Aborrecimentos ou desgostos não 
autorizam seu reconhecimento. E, na espécie, em que 
pese todo o abalo decorrente dos fatos, não cuidou a 
autora de demonstrar qual teria sido o prejuízo efetivo ao 
seu patrimônio moral. 

Diante do exposto, dou provimento parcial ao apelo 
para julgar procedente em parte o pedido exordial, conde-
nando o réu a indenizar a autora pelo valor de mercado 
do fogão e da estante que se encontravam guardados 
no prédio, cuja quantia deverá ser apurada mediante 
liquidação por artigos, computando-se correção mone-
tária (pelo índice CGJ/TJMG) e juros de mora de 1% ao 
mês, desde 02.12.2008. Custas, despesas e honorários 
advocatícios (na ordem de R$500,00) pelo réu Sebastião 
Frederico dos Santos, suspensa a exigibilidade, nos termos 

Concenters II, sobrevindo sentença às f. 157/162, pela 
qual a eminente Juíza de Direito Yeda Monteiro Athias 
julgou improcedente o pedido, extinguindo a lide secun-
dária, sem resolução do mérito. 

Inconformada com a sentença, a requerente interpôs 
recurso de apelação, alegando, em suma, que seus bens 
foram doados sem sua permissão, máxime a inexistência 
de qualquer comunicação ou notificação quanto à neces-
sidade de esvaziamento do local onde tais objetos se 
encontravam. Nesse sentido, diz que o pequeno valor dos 
bens não autoriza o ato ilícito cometido pelo réu, devendo 
ele responder por sua conduta. Ao final, a recorrente plei-
teia seja o apelo provido, conforme as razões expostas. 

Contrarrazões às f. 171/174.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.
Mérito.
Conforme consta dos autos, a autora e outros 

condôminos utilizavam o depósito de gás para guardar 
objetos variados. Segundo a requerente, em determinada 
ocasião, tomou conhecimento de que seus pertences não 
mais se encontravam no lugar, obtendo informações de 
que o síndico seria o responsável pela sua retirada.

O representante do condomínio, todavia, alega que 
todos os proprietários e locatários receberam notificação 
por escrito e verbal acerca da imperiosidade de retirada 
de qualquer bem do referido local. Segundo a autora, ela 
não teria sido comunicada a respeito.

Os bens de propriedade da postulante (segundo o 
síndico, uma estante velha de duas portas e um fogão 
em elevado estado de deterioração) foram vendidos 
pelo síndico, ao preço de R$7,00, para uma coletora de 
lixo reciclável. Diz a apelante, todavia, que os bens, na 
verdade, se compunham de um fogão de seis bocas, um 
armário de seis portas e dois tapetes emborrachados. 

Esse o delineamento fático e argumentativo da lide, 
em suma.

Pois bem.
É incontroverso que a autora possuía bens de sua 

propriedade guardados na central de gás e que tais 
objetos foram vendidos a terceiro pelo síndico, sem 
sua autorização. É de verificar, em primeiro lugar, se a 
conduta do síndico foi lícita. 

Ainda que a autora tivesse sido notificada (e entendo 
não haver prova inconteste de tal fato nos autos, pois 
inservível a demonstração de que outros condôminos/
locatários assim o foram, inexistindo qualquer documento 
ou prova testemunhal certificando a ciência da apelante), 
a conduta do síndico se mostra de todo ilícita.

Não obstante os bens sob debate estivessem depo-
sitados em área comum destinada à guarda e depósito de 
gás para abastecimento do prédio, o síndico não exercia 
posse ou qualquer poder de disponibilização sobre refe-
ridos objetos. 

Os objetos não eram de sua propriedade; e, 
portanto, não tem o réu poder de gozo, fruição ou dispo-
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da Lei n° 1.060/1950. Julgo improcedente a demanda 
secundária, mantendo incólume a distribuição dos ônus 
sucumbenciais, conforme feito em sentença.

De acordo com a Relatora os DESEMBARGADORES 
ALBERTO HENRIQUE e LUIZ CARLOS GOMES DA MATA.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL 
AO APELO.

. . .

Reintegração de posse - Inadimplemento por 
parte do comprador - Notificação extrajudicial - 

Necessidade de prévia rescisão contratual

Ementa: Agravo de instrumento. Reintegração de posse. 
Inadimplemento por parte do comprador. Notificação 
extrajudicial. Necessidade de prévia rescisão contratual.

- A reintegração do vendedor na posse do imóvel, em 
virtude do inadimplemento do comprador, não se pode 
dar sem que antes haja pronunciamento judicial sobre a 
rescisão do contrato correspondente. Precedentes do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0708.
12.002612-3/003 - Comarca de Várzea da Palma - 
Agravante: Aymoré Aranha Filho - Agravada: Milene 
Kelly Silva Oliveira - Interessados: Luciana Maranhão de 
Oliveira e outra, Vanessa Borges de Oliveira - 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, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2013. - Tiago Pinto 
- Relator.

Notas taquigráficas

DES. TIAGO PINTO - Aymoré Aranha Filho agrava 
da decisão que, nos autos da ação de reintegração 
de posse movida por Luciana Maranhão de Oliveira 
e Vanessa Borges de Oliveira contra Milene Kelly Silva 
Oliveira, determinou a desocupação do imóvel, no prazo 
de 90 (noventa) dias, sob pena de despejo compulsório.

Transcreve-se a decisão agravada:

[...] a requerida constituiu em mora os legítimos locatários do 
imóvel objeto da lide. Por interpretação analógica ao art. 8º 
da Lei 8.245, entendo que, com a rescisão do contrato de 
promessa de compra e venda, a requerida passou novamente 
a ser proprietária do imóvel. Desta forma, com a constituição 
em mora das autoras, as mesmas detêm um prazo de 90 dias 
para desocupação do imóvel, por interpretação do art. 8º e 

§§ da Lei já citada. Isso posto, concedo às autoras um prazo 
de 90 (noventa) dias para desocupação voluntária do imóvel, 
sob pena de despejo compulsório (f. 102-TJ).

Quanto aos fatos, o agravante esclarece que, em 
25 de maio de 2011, celebrou com a agravada, Milene 
Kelly Silva Oliveira, um contrato de promessa de compra 
e venda, tendo como objeto o imóvel situado na Rua 
Esmeralda, nº 1.056, Bairro Planalto, em Várzea da 
Palma/MG. Posteriormente, em 5 de julho de 2011, o 
agravante celebrou um contrato de locação com a Sra. 
Luciana Maranhão de Oliveira, outorgando a ela a posse 
direta sobre o imóvel objeto do contrato de promessa de 
compra e venda.

Depois de mais de 1 (um) ano, no dia 8 de agosto 
de 2012, o agravante (promissário comprador/locador) 
foi notificado pela agravada (promitente vendedora) 
para que, em 72 (setenta e duas) horas, fizesse o paga-
mento da parcela do contrato vencida em 3 de junho de 
2012, no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 
De posse da notificação, diz ter acertado o pagamento do 
débito para o dia 10 de setembro de 2012. Entretanto, 
em 12 de agosto de 2012, a agravada, “de posse da 
notificação, se dirigiu ao imóvel objeto da presente ação, 
e que estava locado para as inquilinas do agravante, Sra. 
Luciana Maranhão de Oliveira e Sra. Vanessa Borges de 
Oliveira [...], e, ardilosamente, efetuou a troca de todas 
as fechaduras e adentrou no imóvel” (f. 4-TJ).

No bojo da ação de reintegração de posse, a 
liminar foi deferida para que as locatárias fossem rein-
tegradas na posse do imóvel. Todavia, essa decisão, em 
sede de audiência de conciliação, foi reformada, deter-
minando-se a saída delas no prazo de 90 (noventa) dias.

Nas razões do recurso, diz o agravante que detém 
a posse indireta sobre o bem e que, mesmo havendo 
cláusula resolutiva expressa no contrato de promessa de 
compra e venda e feita a notificação, o credor apenas 
pode ser reintegrado após a decretação da rescisão judi-
cial do contrato. Requer, ao fim, o provimento do recurso 
nos termos de f. 12-TJ.

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conhece-se do recurso.
O agravante é promissário comprador do imóvel 

localizado na Rua Esmeralda, nº 1.056, Bairro Planalto, 
em Várzea da Palma/MG. A agravada, por sua vez, é a 
promitente vendedora. Foi justamente em virtude da cele-
bração do compromisso de compra e venda que aquele 
primeiro passou a deter a posse sobre o bem, conforme 
autorização que lhe foi dada pela cláusula terceira, que 
diz: “Em razão do presente contrato, o(s) promissário(s) 
desde já entra(m) na posse precária dos bens objetivados” 
(f. 33-TJ). E foi em razão dessa promessa de compra e 
venda que o agravante veio a celebrar outro contrato, 
o de contrato de locação com a Sra. Vanessa Borges de 
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Ação demolitória - Imóvel ocupado - Desocupação 
compulsória - Devido processo legal - Alojamento -

 Limitação temporal - Razoabilidade

Ementa: Agravo de instrumento. Demolitória. Imóvel 
ocupado. Desocupação compulsória. Devido processo 
legal. Alojamento. Limitação temporal. Razoabilidade.

- O Poder Público detém instrumentos próprios para 
execução de medidas relativas ao ordenamento urbano 
e à defesa social.

- A judicialização da medida importa necessária obser-
vância do devido processo legal.

- Identificada a necessidade premente de desocupação 
e demolição de imóvel diante do risco de desabamento, 
justifica-se a concessão liminar da medida.

- Mesmo não se tratando de questão afeta à assistência 
social, razoável o abrigamento temporário do ocupante 
do imóvel pelo ente público, de modo a atender minima-
mente ao princípio da dignidade humana.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0153.
12.004884-5/001 - Comarca de Cataguases - 
Agravante: Município de Cataguases - Agravados: 
Sebastião Machado Neto, Maria Nazaré Machado Neto 
- Relator: DES. OLIVEIRA FIRMO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Oliveira, outorgando a ela a posse que lhe havia sido 
anteriormente conferida pela agravada.

Vale dizer, a posse da Sra. Vanessa Borges de 
Oliveira decorre de contrato de locação firmado com o 
agravante, promissário comprador do bem. E o contrato 
de compromisso de compra e venda, ao que tudo indica, 
ainda se encontra em vigor, estando os seus efeitos 
e consequências sendo objeto de discussão em ação 
própria, mas, repita-se, sem qualquer indicação de que 
já houve pronunciamento judicial sobre eventual extinção 
do negócio jurídico correspondente.

É desse contexto, então, que se apanha o direito 
do agravante, ainda que na condição de terceiro preju-
dicado, de se insurgir contra a decisão que determinou a 
desocupação do imóvel, justamente para defender a sua 
posse indireta. Ora, somente depois de prévia manifes-
tação judicial no sentido de rescindir o contrato de compra 
e venda é que se admite a concessão da medida prote-
tiva, que, diga-se, é consequência da rescisão contra-
tual e dela é dependente. Isto é, na verdade, não existe 
possibilidade de definição da reintegração, em caso de 
inadimplemento, quando o Poder Judiciário ainda não se 
pronunciou sobre a rescisão.

Esse é o entendimento da jurisprudência.

Civil e processual civil. Contrato de compra e venda de 
imóvel. Antecipação da tutela. Reintegração de posse. 
Violação do art. 535, II, do CPC. Não ocorrência. Resolução 
do contrato por inadimplemento. Cláusula resolutória 
expressa. Necessidade de manifestação judicial para a reso-
lução do contrato. Precedentes. 1. Afasta-se a alegada 
violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, 
integrado pelo julgado proferido nos embargos de decla-
ração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as 
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da neces-
sidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norte-
ador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória 
de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na 
hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de 
imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, 
ainda que existente cláusula resolutória expressa. 3. Não se 
conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados 
dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo 
regimental desprovido (AgRg no REsp 969.596/MG - Rel. 
Ministro João Otávio de Noronha - Quarta Turma - Julgado 
em 18.05.2010 - Dje 27.05.2010).

E ainda:

Civil e processual. Agravo regimental no agravo de instru-
mento. Ação de reintegração de posse. Necessidade de 
prévia rescisão contratual. Interpelação judicial e extrajudi-
cial. Insuficiente. I. Permanecendo o promissário na posse do 
imóvel, cabe ao promitente promover a ação de resolução do 
contrato, não bastando para tanto as interpelações judicial e 
extrajudicial. II. Agravo improvido (AgRg no Ag 1004405/RS - 
Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior - Quarta Turma - Julgado 
em 05.08.2008 - DJe 15.09.2008).

Sendo assim, a agravada apenas poderá ser reinte-
grada na posse do imóvel, após o pronunciamento judi-
cial sobre a rescisão do contrato entabulado com o agra-

vante. Além do mais, havendo pedido de tutela anteci-
pada, a situação fática deve ser enfocada sob a ótica 
da irreversibilidade do provimento que, evidentemente, é 
prejudicial ao agravante e à sua locatária, pois a ante-
cipação pretendida teria como efeito o desalojamento 
sumário, com afronta de todas as cautelas advindas do 
devido processo legal.

Isso posto, dá-se provimento ao recurso para 
reformar a decisão agravada, impedindo a retomada do 
imóvel por parte da agravada.

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - De 
acordo com o Relator.

DES. MAURÍLIO GABRIEL - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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para a proteção do interesse público, independente-
mente do consentimento do particular e até da manifes-
tação judicial.

12. No caso, no exercício de sua competência para 
legislar sobre interesse local e executar a política urbana 
(arts. 30, I, e 182 da CF/88), o agravante editou a Lei de 
Fiscalização de Posturas (Lei nº 2.600/1996), que o auto-
riza a “declarar insalubre toda edificação que não reunir 
as necessárias condições de higiene e segurança, permi-
tindo-se-lhe ordenar, inclusive, a sua interdição ou demo-
lição”.

13. Na via administrativa, o Município de 
Cataguases/MG notificou a agravada para providenciar 
a demolição do imóvel da Rua Sizenando Dutra Siqueira, 
nº 69, em razão do mau estado de conservação, bem 
como notificou José Felix dos Santos a desocupá-lo, ao 
que parece sem sucesso, ensejando a propositura da 
ação demolitória, com pedido de antecipação da tutela.

14. Embora autorizado por lei a determinar a demo-
lição do imóvel, sob o risco de desabamento, o agravante 
ingressou em juízo, especialmente mercê da ocupação do 
imóvel, certamente cioso de que o exercício de atos mate-
riais só é legítimo se proporcional à consecução do inte-
resse público protegido.

III. b
15. A judicialização da medida impõe, em contra-

partida, a necessidade de observância do devido 
processo, com a verificação da presença dos requisitos 
processuais que a autorizam, notadamente a proporcio-
nalidade entre o ato material e o interesse público prote-
gido e a reversibilidade do provimento, no caso de ante-
cipação da tutela.

16. Sob essa perspectiva, reitero meu entendi-
mento acerca da necessidade de que José Félix dos 
Santos integre o polo passivo da lide, visto que, segundo 
narra a inicial, é titular da posse direta sobre o imóvel 
interditado, por força de relação de direito obrigacional 
(locação) que mantém com os requeridos. Sofrerá os 
efeitos do comando de desocupação do imóvel, devendo 
lhe ser assegurado o direito de defender a própria posse, 
em contraditório.

17. Permanece o alerta de que, caso o Município 
não promova a citação do litisconsorte no prazo que o 
juízo de origem determinar (art. 47 e par. único, do CPC), 
restará caracterizada situação de nulidade do processo, 
até o momento sanável.

III. c
18. Lado outro, no que tange à ordem de providen-

ciar alojamento para o ocupante do imóvel interditado, 
objeto deste agravo, a questão não está afeta à pres-
tação de assistência social, visando à garantia da vida, à 
redução de danos e à prevenção da incidência de riscos 
a vulneráveis (art. 203 da CF).

19. Ao optar pela via judicial para a demolição 
do imóvel (de que a desocupação é ato preparatório), 
o agravante elegeu a situação de José Felix dos Santos 

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Oliveira 
Firmo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. OLIVEIRA FIRMO - I - Relatório.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto 

pelo Município de Cataguases contra decisão (f. 26-TJ), 
que, proferida na ação demolitória que move em face 
de Sebastião Machado Neto e Maria Nazaré Machado 
Neto, deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela 
para determinar a interdição do imóvel objeto da lide, a 
remoção de morador José Félix dos Santos, com a obri-
gação de providenciar-lhe abrigo.

2. O agravante alega, em síntese, que: a) incumbe 
aos requeridos providenciar abrigo para o morador, que 
ali se encontrava na condição de inquilino, pois são 
proprietários do imóvel interditado e responsáveis por 
sua conservação; b) a determinação fere o princípio da 
isonomia, já que há no Município outras pessoas nessas 
condições; c) é necessária a demolição, por questões 
de segurança. Pede a atribuição de efeito suspensivo à 
determinação de alojar o morador do imóvel interditado 
e o provimento final, para confirmar a decisão liminar 
e também determinar a demolição (f. 2/8-TJ). Junta 
documentos (f. 9/29-TJ).

3. Preparo: isento (art. 10, I, da Lei Estadual 
nº 14.939/2003 e art. 511, § 1º, do CPC).

4. Juízo de admissibilidade do recurso e do proces-
samento como agravo de instrumento; deferido em parte 
o efeito suspensivo da tutela recursal (f. 34/40-TJ).

5. Informações do juízo pela retratação negativa e 
pelo cumprimento do art. 526 do CPC, pelo agravante 
(f. 47/48-TJ).

6. Sem contraminuta (f. 51-TJ).
7. A Procuradoria-Geral de Justiça denega manifes-

tação (f. 54-TJ).
É o relatório.
II - Juízo de admissibilidade.
8. Vistos os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do agravo.
III - Mérito.
III. a
9. Conforme me manifestei por ocasião da apre-

ciação do pedido liminar, o regime de direito público 
confere à Administração Pública a prerrogativa de, 
no exercício do poder de polícia, restringir o uso e o 
gozo das liberdades individuais, em prol do interesse 
da coletividade.

10. Os atos de fiscalização são típicos do exercício 
do poder de polícia e legitimam a imposição de obri-
gações ao indivíduo transgressor de preceito legal que 
cause dano social.

11. O poder de polícia caracteriza-se pela auto-
executoriedade, atributo que confere à Administração 
a prerrogativa de, autorizada por lei, agir de imediato 



190        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013

proprietários e locadores do imóvel, restaram negligentes 
para com a sua conservação (f. 6).

Ressalta que em momento algum pediu a interdição 
do imóvel, tendo pleiteado a sua demolição.

Dos documentos juntados à inicial tem-se que, 
segundo o documento de f. 22 - enviado pela Prefeitura 
Municipal de Cataguases/Fiscalização de Posturas à 
Procuradoria Municipal:

Passamos a esta Procuradoria DF 6528, datada de 09.04.12, 
referente a um imóvel em estado precário, com risco de desa-
bamento do restante do mesmo, uma vez que parte dele já 
desabou, conforme foto em anexo.
Percebemos crianças circulando de bicicleta no local, e, caso 
haja desabamento do restante do imóvel, pode causar risco 
de sinistro tanto das crianças como de algum transeunte.
A proprietária nos informou que o inquilino não aceita 
deixar o imóvel para que possam proceder à demolição. 
Notificamos o inquilino, Sr. José Felix, com prazo de 20 dias 
para desocupação do imóvel, porém até a presente data não 
foi providenciada desocupação (anexo notificação).
Não é interessante para o Município multá-lo, devido ao fato 
de a situação colocar em risco a integridade dos contribuintes 
(f. 22).

Os agravados, devidamente citados, não 
se manifestaram.

O Exmo. Des. Relator dá parcial provimento ao 
recurso “[...] tão somente para tornar definitiva a ordem 
liminar anteriormente concedida, limitando a obrigação 
de alojamento de José Felix dos Santos ao máximo de 
30 dias”.

Nos termos do voto do Exmo. Des. Relator:

9. Conforme me manifestei por ocasião da apreciação 
do pedido liminar, o regime de direito público confere à 
Administração Pública a prerrogativa de, no exercício do 
poder de polícia, restringir o uso e o gozo das liberdades indi-
viduais, em prol do interesse da coletividade.
10. Os atos de fiscalização são típicos do exercício do poder 
de polícia e legitimam a imposição de obrigações ao indi-
víduo transgressor de preceito legal que cause dano social.
11. O poder de polícia caracteriza-se pela autoexecutorie-
dade, atributo que confere à Administração a prerrogativa 
de, autorizada por lei, agir de imediato para a proteção do 
interesse público, independentemente do consentimento do 
particular e até da manifestação judicial.
12. No caso, no exercício de sua competência para legislar 
sobre interesse local e executar a política urbana (arts. 30, I, 
e 182 da CF/88), o agravante editou a Lei de Fiscalização de 
Posturas (Lei nº 2.600/1996), que o autoriza a “declarar insa-
lubre toda edificação que não reunir as necessárias condições 
de higiene e segurança, permitindo-se-lhe ordenar, inclusive, 
a sua interdição ou demolição”.
13. Na via administrativa, o Município de Cataguases/MG 
notificou a agravada para providenciar a demolição do 
imóvel da Rua Sizenando Dutra Siqueira, nº 69, em razão 
do mau estado de conservação, bem como notificou José 
Felix dos Santos a desocupá-lo, ao que parece sem sucesso, 
ensejando a propositura da ação demolitória, com pedido de 
antecipação da tutela.
14. Embora autorizado por lei a determinar a demolição do 
imóvel, sob o risco de desabamento, o agravante ingressou 
em juízo, especialmente mercê da ocupação do imóvel, certa-

como de risco especialíssimo, relativamente aos demais 
cidadãos carentes de habitação, porventura existentes 
no Município. Por tal motivo, diferentemente do quanto 
alega o agravante, a determinação de alojamento do 
ocupante do imóvel interditado não ofende o princípio da 
isonomia, pois não diz respeito à superação de eventual 
déficit habitacional em Cataguases/MG.

20. Assim, a execução da medida também perma-
nece judicializada, motivo por que persevero na convicção 
de que deva o agravante responder pelo alojamento do 
ocupante do imóvel e depósito de seus pertences.

21. Todavia, ainda por não se tratar de questão de 
assistência social, ratifico que a obrigação do Município 
há de ser limitada no tempo, suficiente para que o 
morador dê à sua vida o rumo que lhe aprouver, se me 
afigurando como bastante o prazo de 30 (trinta) dias, 
nada obstante a que o Juiz de primeiro grau estabeleça 
outro prazo razoável, para tanto valendo-se de uma audi-
ência prévia e urgente, de modo que, reunindo os interes-
sados sob sua presidência, alcance solução mais eficiente 
e melhor para a causa.

IV - Conclusão.
22. Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, 

tão somente para tornar definitiva a ordem liminar ante-
riormente concedida, limitando a obrigação de aloja-
mento de José Félix dos Santos ao máximo de 30 
(trinta) dias.

Custas, ao final.
É o voto.

DES. WASHINGTON FERREIRA - De acordo com 
o Relator.

DES. WANDER MAROTTA - Objetiva o Município 
agravante a demolição do imóvel localizado na 
Avenida Sizenando Dutra de Siqueira, Bairro Pampulha, 
Cataguases/MG. Afirma que o bem está em péssimo 
estado de conservação, representando

[...] risco para as pessoas que transitam naquelas proximi-
dades, em especial para o Sr. José Félix Santos, que o habita 
na condição de inquilino dos agravados e que, para piorar, 
se recusa a deixá-lo (f. 4).

Proposta a ação, o Juiz de Direito em substituição 
assim se manifestou:

Diante da documentação juntada aos autos, determino a 
interdição do imóvel objeto da lide, com a remoção do Sr. 
José Félix dos Santos, devendo o Município de Cataguases 
ser intimado para providenciar abrigo para o morador desa-
lojado (f. 26).

Afirma o agravante, contudo, que

[...] caso a incumbência de alojar o morador do imóvel inter-
ditado venha a recair sobre um determinado ‘responsável’, 
que esta recaia sobre os agravados, que, na qualidade de 
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mente cioso de que o exercício de atos materiais só é legítimo 
se proporcional à consecução do interesse público protegido.
III. b
15. A judicialização da medida impõe, em contrapartida, a 
necessidade de observância do devido processo, com a veri-
ficação da presença dos requisitos processuais que a auto-
rizam, notadamente a proporcionalidade entre o ato material 
e o interesse público protegido e a reversibilidade do provi-
mento, no caso de antecipação da tutela.
16. Sob essa perspectiva, reitero meu entendimento acerca 
da necessidade de que José Félix dos Santos integre o polo 
passivo da lide, visto que, segundo narra a inicial, é titular da 
posse direta sobre o imóvel interditado, por força de relação 
de direito obrigacional (locação) que mantém com os reque-
ridos. Sofrerá os efeitos do comando de desocupação do 
imóvel, devendo lhe ser assegurado o direito de defender a 
própria posse, em contraditório.
17. Permanece o alerta de que, caso o Município não 
promova a citação do litisconsorte no prazo que o juízo de 
origem determinar (art. 47 e par. único, do CPC), restará 
caracterizada situação de nulidade do processo, até o 
momento sanável.
III. c
18. Lado outro, no que tange à ordem de providenciar aloja-
mento para o ocupante do imóvel interditado, objeto deste 
agravo, a questão não está afeta à prestação de assistência 
social, visando à garantia da vida, à redução de danos e à 
prevenção da incidência de riscos a vulneráveis (art. 203 da 
CF).
19. Ao optar pela via judicial para a demolição do imóvel (de 
que a desocupação é ato preparatório), o agravante elegeu 
a situação de José Felix dos Santos como de risco especialís-
simo, relativamente aos demais cidadãos carentes de habi-
tação, porventura existentes no Município. Por tal motivo, 
diferentemente do quanto alega o agravante, a determinação 
de alojamento do ocupante do imóvel interditado não ofende 
o princípio da isonomia, pois não diz respeito à superação de 
eventual déficit habitacional em Cataguases/MG.
20. Assim, a execução da medida também permanece judi-
cializada, motivo por que persevero na convicção de que 
deva o agravante responder pelo alojamento do ocupante do 
imóvel e depósito de seus pertences.
21. Todavia, ainda por não se tratar de questão de assistência 
social, ratifico que a obrigação do Município há de ser limi-
tada no tempo, suficiente para que o morador dê à sua vida 
o rumo que lhe aprouver, se me afigurando como bastante 
o prazo de 30 (trinta) dias, nada obstante a que o Juiz de 
primeiro grau estabeleça outro prazo razoável, para tanto 
valendo-se de uma audiência prévia e urgente, de modo 
que, reunindo os interessados sob sua presidência, alcance 
solução mais eficiente e melhor para a causa.
IV - Conclusão.
22. Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, tão 
somente para tornar definitiva a ordem liminar anteriormente 
concedida, limitando a obrigação de alojamento de José Félix 
dos Santos ao máximo de 30 (trinta) dias.

Coloco-me de acordo com esse entendimento, que 
parece melhor atender ao caso concreto, preservando o 
interesse (não o direito) de todas as partes.

A audiência sugerida pelo eminente Relator 
parece-me muito adequada para a hipótese.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .

Desenho industrial - Violação - Produtos que 
imitam modelos exclusivos de outra empresa - 
Fabricação e comercialização - Padronagem e 
design semelhantes - Confusão ao consumidor 
- Contrafação - Prova - Concorrência desleal - 
Configuração - Prejuízo - Presunção - Perdas e 

danos - Indenização

Ementa: Ação ordinária. Violação de desenho industrial 
e concorrência desleal. Prática de contrafação provada. 
Prejuízos. Presunção. Indenização por perdas e danos. 

- Verificado, por meio de prova pericial realizada, que as 
semelhanças entre os produtos produzidos e comerciali-
zados pela ré, inequivocamente, são suscetíveis de causar 
ao consumidor confusão e, como tal, prejuízos à autora, 
detentora do respectivo desenho industrial usado como 
modelo, resta configurada a prática de contrafação e, em 
consequência, a prática de concorrência desleal.

- Independentemente da prova concreta da perda de 
comércio, presume-se que a autora sofreu prejuízos, na 
medida em que a venda de produtos com modelos seme-
lhantes aos seus, pela ré, tem o condão de ensejar o 
desvio de clientela e consequente diminuição nas vendas, 
cujos valores poderão ser mensurados em fase de liqui-
dação de sentença, observados os arts. 208 e seguintes 
da Lei 9.276/96.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0452.03.010452-8/001 - Co-
marca de Nova Serrana - Apelante: Kiko e Kuka Calçados 
Ltda. - Apelado: Grendene S.A. - Relator: DES. FRANCISCO 
BATISTA DE ABREU 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013. - Francisco 
Batista de Abreu - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FRANCISCO BATISTA DE ABREU - Grandene 
S.A. ajuizou ação ordinária por violação de desenho 
industrial, concorrência desleal e perdas e danos, em face 
de Indústria de Calçados New Surf Ltda., alegando que 
tem histórico de sucesso e é reconhecida como a maior 
fabricante nacional de calçados plásticos e que, cons-
tantemente, investe em mídia. Como forma de proteger 
seus direitos, requereu, perante o INPI, os registros de 
desenho industrial referentes à “Configuração Orna-
mental de Calçado Fechado Feminino” e “Configuração 
Aplicada em Tênis” (DI 6.200.765-3 e DI 6.300.371-6), 
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cujos modelos alcançaram notoriedade como ‘Melissa 
Love’ e ‘Tênis Sandy’, sendo que vem a ré comerciali-
zando calçados com as mesmas características dos origi-
nais, cópia ‘pirata’ que induz à falsa associação, resul-
tando em violação à criação industrial, configurando a 
prática de concorrência desleal, como previsto nos arts. 
187, 188 e 195, todos da Lei 9.279/96, além do ilícito 
previsto no art. 4º, VI, da Lei 8.078/90. Requereu, assim, 
o deferimento de liminar, determinando que se abstenha 
a ré de fabricar e comercializar tais calçados, sob pena 
de multa diária, que deverá ser confirmada ao final, 
condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por 
perdas e danos.

Liminar parcialmente deferida para determinar a 
busca e apreensão dos exemplares estritamente neces-
sários dos produtos que contenham as mesmas caracte-
rísticas dos modelos de tênis apresentados pela autora 
(f. 116).

Kiko e Kuka Calçados Ltda., sucessora de Indús-
tria de Calçados New Surf Ltda., apresentou contestação 
nas f. 120/135, em que impugnou os exames apre-
sentados pela autora, argumentando que as diferenças 
existentes entre os produtos são visíveis, podendo-se, 
com uma simples olhada, distinguir as diferenças orna-
mentais e construtivas dos modelos da lide. Aduziu que 
age de boa-fé, sendo que a proteção assegurada pela 
Lei 9.279/96, com amparo do art. 5º, XXIX, da CF/88, 
deve ter em vista o interesse social, e não pode impedir 
a livre concorrência estabelecida no art. 170, IV, da 
CF/88. Alegou que temerário o procedimento da autora 
e pugnou, por fim, pela improcedência dos pedidos. 

Laudo de perícia técnica às f. 293/357.
A sentença de f. 386/395, ao fundamento de que 

as provas dos autos demonstram de forma inequívoca 
que os tênis fabricados pela ré foram inspirados nos dese-
nhos industriais da autora, e que a padronagem e design 
são muito semelhantes, não restando dúvidas quanto à 
contrafação, julgou procedentes os pedidos, tornando 
definitiva a liminar, para determinar que a ré se abstenha 
de praticar atos de contrafação e concorrência desleal 
consistentes na produção e comercialização de tênis que 
produzam os modelos ‘Melissa Love’ e ‘Tênis Sandy’, sob 
pena de multa diária de R$5.000,00, além de condená-la 
ao pagamento de indenização por perdas e danos, a ser 
apurado em liquidação por artigos.

Recurso de apelação às f. 403/414, reiterando 
as alegações de que a Constituição Federal assegura 
a proteção à propriedade industrial, estabelecendo a 
função social da propriedade como um dos princípios 
gerais da atividade econômica, sendo que a legislação 
de proteção à propriedade industrial foi estabelecida de 
forma a assegurar um mercado competitivo entre os parti-
cipantes de boa-fé. Afirma que a sentença desconsiderou 
a titularidade do direito de exploração do registro nº DI 
6302701-1, validamente conseguido, e que a concessão 
deste registro não pode ser discutida em âmbito da 

Justiça comum. Afirma sobre a inadequada aplicação 
do princípio do livre convencimento quando o direito se 
funda em norma legal vigente, ainda que não provado 
o prejuízo material sofrido pela apelada, porque não 
demonstrada a perda de mercado.

Contrarrazões às f. 418/425.
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos de admissibilidade.
Versam os autos sobre pedido de abstenção, pela 

requerida Kiko e Kuka Calçados Ltda., ora apelante, de 
produção e comercialização de calçados que imitam os 
modelos ‘Melissa Love’ e ‘Tênis Sandy’, produzidos pela 
autora, cujo desenho industrial foi por esta registrado no 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, sob os 
nos DI 6.200.765-3 e DI 6.300.371-6.

Saliente-se, de início, que a produção e comer-
cialização de determinado produto exclusivo de uma 
empresa, por outra empresa estranha a esta, configura 
concorrência desleal, e, nos termos do art. 5º, inciso 
XXIX, porque questão de relevante interesse social merece 
a proteção do Poder Judiciário, mesmo que ainda não 
tenha sido discutida em seara administrativa, e indepen-
dente de ambas as partes defenderem o seu direito nos 
respectivos registros perante o INPI.

A detenção de registro de desenho industrial pela 
apelante, diga-se, efetuado em data posterior, não afasta 
a prática de contrafação e concorrência desleal. 

Para o deslinde da causa, foi realizada perícia 
técnica judicial (f. 293/357), na qual afirmou o ilustre 
perito, após a análise dos modelos fornecidos pela 
apelada e aqueles apreendidos nas dependências da 
apelante, que, pelas “similaridades dos mesmos em 
relação aos exemplares fornecidos pela requerente, e, 
bem como, pelos desenhos industriais constantes nas 
cópias de Certificado de Registro de Desenho Industrial, 
se pode concluir que tais elementos conjuntamente são 
característicos de contrafação, configurada pela repro-
dução total ou parcial pela requerida do design da confi-
guração ornamental em calçado fechado e configuração 
aplicada em tênis, cujos desenhos apresentam devida-
mente registrados por Grandene S.A., conforme cópias 
autenticadas dos Certificados de Registros, que se encon-
tram inseridos nos autos e utilizados nos calçados por ela 
produzidos e comercializados” (f. 346/347). 

Desta prova, extrai-se que, nos modelos comerciali-
zados pela apelante, não se verifica a presença de carac-
terísticas originais ou novidades que lhe confiram caráter 
exclusivo, como previsto nos arts. 95 e seguintes da Lei 
nº 9.279/96, mas sim, e ao reverso do que insiste, apre-
sentam nítidas características de se tratar de uma cópia 
daqueles produtos produzidos pela apelada, especial-
mente quanto ao design utilizado.

Nas palavras de Luiz Guilherme Loureiro, atento 
ao conceito apresentado pelo art. 95 da Lei de Proprie-
dade Industrial, “o desenho industrial ‘é toda disposição 
de traços ou de cores que representam imagens com 
um sentido determinado. Um desenho novo consiste, 
portanto, numa reunião particular de linhas e de cores que 
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Execução fiscal - Parcelamento do débito feito 
por terceiro - Descumprimento - Execução - 
Prosseguimento contra o devedor principal -

 Possibilidade

Ementa: Mandado de segurança. Execução fiscal. Parce-
lamento do débito feito por terceiro. Descumprimento. 
Prosseguimento da execução contra o devedor principal. 
Cabimento. 

- Sob a ótica da 1ª Câmara Cível, “o parcelamento 
extrajudicial do débito tributário em execução autoriza 
a suspensão do feito, e não sua extinção por perda de 
objeto, ainda que celebrado por terceiro interessado, 
visto que há previsão na Lei Municipal nº 337/2003, 
não vinculando tal celebração à exoneração do devedor 
primitivo.” (MS nº 1.0000.11.047878-1/000, Rel. Des. 
Armando Freire, DJe de 02.03.2012).

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.0000.12.126597-
9/000 - Comarca de Uberlândia - Impetrante: DMAE - 
Departamento Municipal de Água e Esgoto - Autoridade 
Coatora: Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública 
e Autarquias da Comarca de Uberlândia - Interessado: 
Waldir Carlos de Araújo - 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 

conduzam a um efeito decorativo original.’ O desenho é, 
portanto, um efeito de ornamentação que confere a qual-
quer objeto um caráter novo e específico, distinguindo-o 
dos demais objetos da mesma espécie existentes no 
mercado”, lembrando que o desenho industrial pode 
compreender tanto a forma plástica tridimensional, como 
a arte gráfica (desenho propriamente dito), que se opera 
sobre uma superfície. (LOUREIRO, Luiz Guilherme. A lei 
de propriedade industrial comentada. São Paulo: Lexus, 
1999, p. 192.)

No caso dos autos, além de confirmadas pelo deta-
lhado laudo de perícia técnica as semelhanças entre os 
produtos da apelada e aqueles produzidos pela apelante, 
e ainda “que os calçados da requerida foram desenvol-
vidos a partir do design da autora” (f. 357), tem-se que, 
até mesmo em uma análise superficial, se percebe a nítida 
identidade entre os produtos em questão, a configurar a 
prática de contrafação e, em consequência, a prática de 
concorrência desleal.

Tais semelhanças inequivocamente são suscetíveis 
de causar ao consumidor confusão e, como tal, preju-
ízos à detentora do respectivo desenho industrial usado 
como modelo.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ação por violação de desenho industrial e de abstenção de 
prática de atos de concorrência desleal c/c indenização. Simi-
litude impressionante. Não vinculação do juiz ao laudo peri-
cial. Registro posterior. Nulidade incidental. Competência da 
justiça estadual. Perdas e danos presumidos. - Conquanto a 
perícia judicial tenha afastado a configuração de contrafação, 
por entender que a apelante teria se utilizado de elementos 
visuais já conhecidos, existe notória similitude entre os 
produtos das partes, a qual se mostra perceptível pela simples 
análise das fotos dos calçados em comento, sendo que tal 
semelhança é suscetível de causar ao consumidor confusão 
e prejudicar a detentora do respectivo desenho industrial. O 
registro efetuado pela apelante se deu após o deferimento 
da patente do modelo industrial à apelada, de modo que 
não tem o condão de afastar a concorrência desleal confi-
gurada, sendo que esta Justiça Estadual é competente para 
analisar a nulidade, quando tal matéria se apresentar de 
maneira incidental no bojo da ação. Reconhecida a contra-
fação e a concorrência desleal, cabível a indenização por 
perdas e danos requerida na exordial, sendo que estes se 
presumem” (Apelação Cível 1.0452.06.026716-1/002, 
Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgamento em 
16.08.2011, publicação da súmula em 26.08.2011). 

Assim, não se desincumbiu a apelante do ônus da 
prova que lhe cabia, quanto aos fatos constitutivos do seu 
direito, a teor do art. 333, I, do Código de Processo Civil, 
no sentido de que utilizou de design próprio ou, ainda, 
que a identidade entre os produtos das partes é mínima e 
insuficiente para configuração de atos de contrafação ou 
de concorrência desleal.

No que diz respeito à indenização por perdas e 
danos, o certo é que, caracterizada a prática de ato ilícito 
pela apelante, que culminou na violação de criação indus-
trial e, como tal, em verdadeira concorrência desleal, não 

há como afastar a obrigação de indenizar pelos prejuízos 
sofridos pela apelada.

Independentemente da prova concreta da perda de 
comércio, presume-se que a apelada sofreu prejuízos, na 
medida em que a venda de produtos semelhantes aos 
seus, pela apelante, tem o condão de ensejar o desvio 
de clientela e consequente diminuição nas vendas, além 
da falsa associação à sua marca, cujos valores poderão 
ser mensurados em fase de liquidação de sentença que, 
como bem decidido na r. sentença recorrida, deve ser 
feita por artigos, observado o disposto nos arts. 208 e 
seguintes da Lei 9.276/96.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Custas, pela apelante.

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo 
com o Relator.

DES. OTÁVIO DE ABREU PORTES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Min. Eros Grau, DJe de 30.11.2007). 2. Assim, “não se deve 
atribuir caráter absoluto à vedação contida na Súmula 267/
STF, sendo cabível o mandado de segurança, quando não 
houver recurso útil a evitar ou reparar a lesão a direito líquido 
e certo do impetrante” (RMS 31.380/SP, 1ª Seção, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe de 16.6.2010).

Por certo, a função uniformizadora que o Superior 
Tribunal de Justiça exerce não pode ser desprezada à luz 
das regras processuais que permitem julgar determinada 
matéria de uma única forma, sob o regime dos recursos 
repetitivos. Portanto, mesmo que a autoridade judiciária 
tenha a discutível incumbência de apreciar recurso contra 
a decisão por ela própria proferida, não é possível que 
inexista alguma forma de controle sobre o conteúdo jurí-
dico da decisão, a fim de não se dar tratamento isonô-
mico às partes.

No mérito, assiste razão à impetrante, data venia.
No âmbito do Município de Uberlândia, a Lei 

Complementar nº 337/2003 autoriza o impetrante a 
conceder parcelamento, promover a inscrição e cobrar 
os débitos provenientes da prestação de serviço de água 
e esgoto, sendo certo que nesse ato normativo é estabe-
lecido que:

Art. 4º O parcelamento somente será concedido mediante 
requerimento em formulário padrão, protocolizado pelo 
usuário dos serviços, proprietário do imóvel ou terceiro que 
demonstre ter legítimo interesse na liquidação do débito, 
importando na expressa confissão irretratável e indivisível, 
quanto à sua certeza, liquidez e exigibilidade. 
§ 1º Considera-se terceiro interessado o locatário, o cessio-
nário, o usufrutuário, o donatário, o comodatário, o arren-
datário, o representante legal ou procurador regularmente 
constituído, o cônjuge ou companheiro do proprietário ou 
do terceiro, seu ascendente ou descendente em até segundo 
grau, seu irmão, herdeiro ou inventariante, mediante prova 
documental idônea de uma dessas qualidades. 

No caso em espécie, é incontroverso que ocorreu 
o pedido de parcelamento pelo descendente do proprie-
tário, o que representou a confissão da dívida.

Ademais, o impetrante informa que houve o descum-
primento do referido parcelamento (f. 123).

Por conseguinte, admite-se que a execução siga 
contra o devedor original, o que torna desnecessário o 
ajuizamento de nova ação executiva contra quem fez 
o parcelamento.

Ao apreciar o tema, este Tribunal tem decidido que:

O parcelamento extrajudicial do débito em execução fiscal 
autoriza a suspensão do processo, e não sua extinção sem 
resolução de mérito, sendo irrelevante o fato de ter sido 
requerido por terceiro interessado, se autorizado por lei 
complementar municipal que rege a concessão dos serviços 
públicos. (Ap. Civ. nº 1.0702.02.023259-2/001, Des. Elias 
Camilo, DJe de 20.05.2011.)

O parcelamento extrajudicial do débito tributário em execução 
autoriza a suspensão do feito, e não sua extinção por perda 
de objeto, ainda que celebrado por terceiro interessado, 
visto que há previsão na Lei Municipal nº 337/2003, não 

conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em CONCEDER A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 12 de março de 2013. - Alberto 
Vilas Boas - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO VILAS BOAS - Cuida-se de mandado 
de segurança interposto pelo DMAE - Departamento 
Municipal de Água e Esgoto, objetivando desconstituir 
a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara de 
Fazenda Pública Municipal da Comarca de Uberlândia, 
consistente na extinção da execução relativa à tarifa de 
água no valor de R$927,74 (f. 32). 

Observa-se dos autos que a impetrante ajuizou 
ação de execução fiscal contra Waldir Carlos de Araújo 
(f. 32), e, no curso da causa, foi requerida a suspensão do 
processo, em razão do parcelamento do débito firmado 
por Israel de Souza Araújo, descendente do executado.

Sob a ótica do Juiz a quo, o processo executivo não 
poderia prosseguir contra o devedor originário quando a 
impetrante aceitou a confissão de dívida feita por terceiro.

Enfatizo, inicialmente, que, em ocasião anterior, já 
havia reconhecido que o mandado de segurança não 
poderia ser utilizado em face de decisão proferida, em 
sede de embargos infringentes a que alude o art. 34, 
LEF, por não dispor essa ação de natureza substitutiva 
de recurso.

No entanto, reconsiderei esse posicionamento, por 
entender que o mandado de segurança é o único instru-
mento jurídico apto a corrigir eventual interpretação equi-
vocada, feita na primeira instância, e que se mantenha 
desalinhada com os precedentes oriundos deste Tribunal 
e do Superior Tribunal de Justiça, com relação à mesma 
matéria e em causa cuja execução é de valor igual ou 
inferior a 50 OTNs.

Sim, porque é preciso existir - tal qual ocorre na 
Turma de Uniformização afeta aos Juizados Especiais - 
uniformidade na aplicação da norma jurídica a casos 
iguais, em que a nota destoante seja somente o valor 
do crédito que se executa, sob pena de haver tratamento 
diferenciado aos sujeitos processuais.

Por isso é que o Superior Tribunal de Justiça tem 
mitigado a aplicação da Súmula nº 267 do STF, a 
exemplo do que fez no julgamento do RMS nº 31.380 e 
do seguinte precedente:

Processual civil. Recurso ordinário em mandado de segu-
rança. Execução fiscal. Crédito de pequeno valor. - 1. Em se 
tratando de decisão proferida em sede de embargos infrin-
gentes, previstos no art. 34 da Lei 6.830/80, nos autos de 
execução fiscal relativa a crédito de pequeno valor, não incide 
o óbice contido na Súmula 267/STF. Isso porque a questão 
se limita às disposições contidas na legislação infraconsti-
tucional, sendo que eventual ofensa à Constituição Federal 
dar-se-ia de forma indireta, o que impede a admissão de 
recurso extraordinário, conforme orientação do Supremo 
Tribunal Federal (AgRg no RE 460.160/RS, 2ª Turma, Rel. 
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vinculando tal celebração à exoneração do devedor primitivo. 
(MS nº 1.0000.11.047878-1/000, Rel. Des. Armando Freire, 
DJe de 02.03.2012).

A aplicação do Direito Civil aos contratos celebrados pela 
Administração Pública restringe-se aos princípios contratuais 
e se faz subsidiariamente a normas que regem os contratos de 
concessão de serviços públicos, fundamentadas nas normas 
gerais de contratação da Administração Pública (22, XXVII, 
da CR/88), devendo, ainda, guardar compatibilidade com 
as mesmas.

O parcelamento extrajudicial do débito em execução auto-
riza a suspensão do feito e não a extinção do processo sem 
o julgamento do mérito, sendo irrelevante o fato de ter sido 
aquele requerido por terceiro interessado, se devidamente 
autorizado por lei complementar municipal que rege a 
concessão dos serviços públicos. Segurança concedida. (MS 
nº 1.0000.11.071698-2/000, Rel. Des. Eduardo Andrade, 
DJe de 02.03.2012.)

Fundado nessas razões, concedo a segurança 
para determinar que a execução prossiga em relação ao 
devedor principal.

DES. EDUARDO ANDRADE - De acordo com 
o Relator.

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - CONCEDERAM A SEGURANÇA.

. . .

Agravo de instrumento - Cobrança de seguro 
habitacional - Prova pericial - Fixação de 
honorários - Critérios - Razoabilidade e 

proporcionalidade

Ementa: Agravo instrumento. Cobrança de seguro habi-
tacional. Prova pericial. Fixação de honorários. Critérios. 
Razoabilidade e proporcionalidade. 

- Nas ações de natureza securitária, em que se busca o 
cumprimento de responsabilidade obrigacional decor-
rente de avarias construtivas em imóveis adquiridos por 
meio do sistema financeiro de habitação, a prova pericial 
se apresenta como meio indispensável para se compro-
varem os danos físicos sobre os bens. 

- Na fixação dos honorários periciais, o magistrado levará 
em consideração o local da prestação do serviço, a natu-
reza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho 
a ser realizado, bem como o valor da causa, devendo 
ser reduzida a verba pericial arbitrada no juízo de origem 
quando se distanciar dos critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0701.09.
288374-6/003 - Comarca de Uberaba - Agravante: Cia. 
Excelsior Seguros - Agravados: Luiz Garcia Martins, Mar-
garida Andalício de Jesus, Maria Aparecida Barbosa de 
Freitas, Maria de Lourdes Coelho, Nunalva de Oliveira 
Dias, Rosalina dos Santos Cunha, Rose Mary Ferreira da 
Cunha, Maria Aparecida de Almeida Saraiva, Leonidas 
Caixeta e outro, Nivaldo Ferreira de Morais - Relator: 
DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Luiz Artur 
Hilário - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ ARTUR HILÁRIO - Trata-se de agravo de 
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto 
contra a r. decisão de f. 394-TJ, proferida pelo MM. Juiz 
da 3ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, que, nos autos 
da ação ordinária de responsabilidade obrigacional 
securitária movida por Leonidas Caixeta e outros, em face 
de Cia. Excelsior Seguros, homologou o valor de honorá-
rios periciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), intimando 
a seguradora a efetuar o recolhimento prévio. 

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em 
suma, que os honorários periciais deverão ser suportados 
pela parte autora que requereu a sua produção. Aduz 
impossibilidade de inversão do ônus da prova, consoante 
previsão do art. 6º, VIII, CDC, visto que o liame entre as 
partes não denota relação de consumo e que o valor arbi-
trado se afigura exorbitante, não se coadunando com o 
princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Salienta 
que a perícia não demandará qualquer exame elabo-
rado, cingindo-se a um simples exame de imóveis, para o 
fim de constatar danos físicos. Afirma que os honorários 
fixados superam o limite determinado pelo Ibape, órgão 
que regulamenta a atividade de avaliação e perícias de 
engenharia do Estado de Minas Gerais. 

Deferida a formação e o processamento do agravo, 
concedeu-se o vindicado efeito suspensivo (f. 404/405-
TJ).

Prestadas informações à f. 412-TJ pelo prolator da 
decisão recorrida, manifestando-se por sua manutenção, 
ressaltando ter a recorrente cumprido determinação do 
art. 526 do CPC. 

Apresentada resposta às f. 421/428-TJ, rebatendo 
os fundamentos expostos no recurso e pugnando por 
seu desprovimento.

Presentes os pressupostos que regem sua admissibi-
lidade, conhece-se do recurso. 
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O presente recurso pretende modificar decisão na 
qual o juízo de origem homologou o valor de honorários 
periciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), intimando a 
seguradora a efetuar o recolhimento prévio. 

Inicialmente cumpre ressaltar que, nas ações de 
natureza securitária em que se busca o cumprimento 
de responsabilidade obrigacional decorrente de avarias 
construtivas em imóveis adquiridos por meio do sistema 
financeiro de habitação, a prova pericial se apresenta 
como meio indispensável para se comprovarem os danos 
físicos sobre os bens. 

Registre-se, ainda, que a relação jurídica estabe-
lecida entre a seguradora e o segurado que obtém seu 
imóvel por meio do sistema financeiro de habitação 
denota prática de consumo por representar operação 
acessória ao contrato de financiamento, evidenciando-se 
a relação estabelecida entre fornecedor e consumidor, o 
que culmina com a incidência das regras da lei prote-
tiva. Ademais, os serviços securitários se enquadram no 
conceito do art. 3º, § 2º, do CDC, estando submetidos às 
disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

Tratando-se de relação de consumo, deve-se 
aplicar a facilitação da defesa da parte hipossuficiente, 
permitindo-se a inversão do ônus da prova assegurada 
no art. 6º, VIII, da lei específica, quando presentes os seus 
requisitos, consoante orientação da jurisprudência deste 
TJMG: 

Agravo de instrumento. Ação ordinária de responsabilidade 
obrigacional securitária. Sistema financeiro de habitação 
(SHF). Defeito na construção do imóvel. Discussão afeta ao 
contrato de seguro. Seguradora, Caixa Econômica Federal 
e União. Litisconsórcio necessário. Inexistência. Compe-
tência. Justiça estadual. Inversão do ônus da prova. Possi-
bilidade. Honorários periciais. Dever da parte ré em razão 
da assunção da obrigação pelo pagamento. - A compe-
tência para conhecer e dirimir questão relativa a contrato de 
seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão 
entre seguradora e mutuário e não afetar o FCVS (Fundo de 
Compensação de Variações Salariais), é da Justiça Comum 
[...]. Tratando-se de relação de consumo, regular a inversão 
do ônus da prova, mormente ante o reconhecimento da 
hipossuficiência da parte autora da demanda. (TJMG. Proc. 
1.0231.08.124257-1/001. Des. Rel. Otavio Portes. Dje de 
22.11.2011.)

Conflito negativo de competência. Ação de cobrança securi-
tária c/c danos morais. Aplicabilidade do CDC. Princípio da 
facilitação da defesa do consumidor. Competência do juízo 
suscitante. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao 
presente feito, haja vista ocorrer uma relação de consumo no 
contrato de financiamento celebrado entre as partes. Reme-
tendo-se ao inciso VIII do art. 6º do aludido diploma legal, 
afere-se que a facilitação da defesa do consumidor é um 
dos direitos básicos, estatuídos pela legislação consumerista. 
(TJMG. Proc. 1.0000.09.503853-5/000. Des. Rel. Eduardo 
Marine da Cunha. Dje de 28.1.2010.)

Ação securitária. Sistema Financeiro de Habitação. Danos 
físicos aos imóveis. Relação de consumo. Inversão do ônus 
da prova. Requisitos legais. Ausência de verossimilhança 
e hipossuficiência. Decisão mantida. [...]. (TJMG. Proc. 

1.0024.08.160005-8/002. Des. Rel. Generoso Filho. Dje de 
23.3.2010). 

Evidenciada a relação de consumo e estando 
presentes os requisitos necessários à inversão do ônus 
da prova, por meio da hipossuficiência técnica e finan-
ceira da parte, aliada à verossimilhança de suas alega-
ções, e havendo necessidade de produzir prova pericial, 
caberá ao magistrado, que é o destinatário das provas, 
agindo com base em seu juízo de discricionariedade, 
nomear perito de sua confiança e fixar os honorários que 
se mostrem compatíveis com o trabalho a ser realizado.

Na fixação da verba pericial, o julgador levará em 
consideração os princípios da razoabilidade e proporcio-
nalidade, a complexidade dos trabalhos a serem reali-
zados, o tempo necessário e o local da prestação dos 
serviços, conforme orientação da jurisprudência deste eg. 
TJMG: 

Agravo de instrumento. Honorários periciais. Redução. 
Impossibilidade. Valor condizente com o trabalho a ser desen-
volvido pelo expert. - Em relação à fixação dos honorários 
periciais, é assente o entendimento de que tal verba deverá 
alcançar patamar adequado e suficiente para remunerar o 
trabalho do expert judicial, atendendo-se, principalmente, à 
complexidade da tarefa a ser desenvolvida, ao tempo neces-
sário para realizá-la e também ao preço usual dos serviços de 
cada classe profissional. (TJMG. Proc. 1.0024.08.936602-
5/001. Des. Rel. Osmando Almeida. DJe de 10.11.2008.)

Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Seguro firmando 
no âmbito do SFH. Prova pericial para aferição do grau de 
invalidez. Honorários periciais fixados. Valor condizente com 
a complexidade do exame. Manutenção. - O valor dos hono-
rários periciais deve ser fixado levando em consideração os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 
como a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o 
tempo estimado e o local da prestação do serviço. (TJMG. 
Proc. 1.0223.07.230184-7/001. Des. Rel. Pedro Bernardes. 
DJe de 13.7.2009.)

No caso em tela, conforme anteriormente asseve-
rado, a prova pericial se apresenta indispensável para 
a verificação das avarias construtivas suportadas pelos 
imóveis dos recorridos, estando presentes os requisitos 
legais necessários ao deferimento da inversão do ônus da 
prova assegurada pela Lei de Consumo. 

Lado outro, percebo que o trabalho a ser desenvol-
vido pelo perito envolve complexidade, inerente à matéria 
em discussão, exigindo-se o seu deslocamento e vistoria 
em cada um dos dez imóveis objeto da lide, aferindo 
seus danos estruturais, assim como resposta aos diversos 
quesitos formulados pelas partes, seguindo-se de escla-
recimentos a serem prestados, caso necessário, o que, 
certamente, ultrapassa simples exames.

Inobstante o minucioso trabalho a ser desenvol-
vido, tenho que o valor proposto pelo perito e homolo-
gado pelo juízo de origem, equivalente a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), não se mostra razoável ao estudo a ser 
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Belo Horizonte, 13 de março de 2013. - Saldanha 
da Fonseca - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SALDANHA DA FONSECA - Conheço do 
recurso, porque próprio e tempestivo.

A análise dos autos revela que os apelantes cele-
braram com o filho (falecido, f. 191) dos apelados um 
contrato particular de promessa de compra e venda 
de imóvel, este constituído pelo apartamento 101, do 
Edifício Fernando Bretas, localizado na Rua Afonso 
Pena Júnior, 47, Bairro Cidade Nova, Belo Horizonte - 
MG (f. 21/22). Pago o preço e não outorgada escritura 
pública de compra e venda, sanado arresto por embargos 
de terceiro, postulam usucapião ordinária em virtude da 
posse mansa, pacífica e ininterrupta, já que falecido o 
promitente vendedor.

Processo extinto, sem resolução de mérito, por falta 
de interesse processual, (art. 267, VI, do CPC), pela inexis-
tência de controvérsia (f. 186/187) (f. 202/204 e 211).

Os apelantes sustentam que o fato de existir um 
contrato particular de compra e venda, sem registro, 
firmado há duas décadas, não retira o interesse proces-
sual de usucapir. Há previsão legal expressa possibili-
tando reivindicar o direito de usucapir (art. 1.242 do 
Código Civil), de modo que resta satisfeita a condição 
de interesse processual. Pedem a aplicação da norma do 
§ 3º do art. 515 do CPC.

Humberto Theodoro Júnior, na obra Curso de direito 
processual civil (52. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 
v. 1, p. 76-77), anota:

II - a segunda condição da ação é o interesse de agir, que 
também não se confunde com o interesse substancial, ou 
primário, para cuja proteção se intenta a mesma ação. O 
interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da 
necessidade de obter através do processo a proteção ao inte-
resse substancial. Entende-se, dessa forma, que interesse 
processual, ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a 
demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, neces-
sita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais’.

Localiza-se o interesse processual não apenas 
na utilidade, mas especificamente na necessidade do 
processo como remédio apto à aplicação do direito obje-
tivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é 
jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 
Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 
“que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena 
de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não 
podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que 
nos afirmamos titulares)”. Vale dizer: o processo jamais 
será utilizável como simples instrumento de indagação ou 
consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurí-
dico, representado pela efetiva existência de uma lide, é 
que autoriza o exercício do direito de ação. Falta inte-
resse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre 

Usucapião - Imóvel - Promessa de compra e 
venda - Justo título - Promitente comprador - 

Interesse processual - Carência da ação - 
Não ocorrência - Provimento do recurso

Ementa: Usucapião. Contrato particular de promessa 
de compra e venda. Imóvel. Carência da ação. 
Interesse processual.

- A posse fundada em contrato particular de promessa de 
compra e venda legitima a propositura de ação de usuca-
pião; assim sendo, o promitente comprador, que dela faz 
uso, não pode ser declarado carecedor da ação por falta 
de interesse processual.

Recurso provido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.09.659244-9/002 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: Aloísio Batista 
dos Santos e outro, Guiomar Gonçalves dos Santos - 
Apelados: Delviro Guilherme de Campos e outro, Maria 
Divino Bretas de Campos - Relator: DES. SALDANHA DA 
FONSECA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO.

realizado, ultrapassando os limites cobrados por outros 
peritos da área. 

Por tal motivo, de modo a ajustar a cifra pericial aos 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro 
os honorários devidos ao montante de R$ 17.500,00 
(dezessete mil e quinhentos reais), o que representa um 
valor médio de R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta 
reais) por unidade imobiliária a ser vistoriada. 

Com essas considerações e diante de tudo o que foi 
exposto, dou provimento parcial ao recurso, para reduzir 
o valor da verba pericial ao montante de R$ 17.500,00 
(dezessete mil e quinhentos reais).

Custas recursais, pelos recorridos, suspensa a 
exigibilidade da medida, nos termos do art. 12 da Lei 
1.060/50.

DES. AMORIM SIQUEIRA - De acordo com o Relator.

DES. PEDRO BERNARDES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO.

. . .
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Os apelantes, promitentes compradores (f. 21/22), 
fazem uso de processo útil e necessário, para haver a 
aquisição da propriedade, por usucapião, de imóvel 
(unidade habitacional), cujo preço se mostra pago 
(f. 21/25) e a posse decorre de justo título, dotado de 
boa-fé (art. 1.201 do Código Civil). Com efeito, não são 
carecedores da ação, por falta de interesse processual 
(art. 267, VI, Código de Processo Civil).

Por final, não cabe a aplicação da norma do § 3º 
do art. 515 do CPC. Isso porque a ação de usucapião 
somente pode ser julgada depois de cumpridos os requi-
sitos dos arts. 941/944 do Código de Processo Civil.

Com tais razões, dou provimento à apelação, para 
cassar a sentença recorrida e determinar o regular pros-
seguimento do feito.

Sem custas.

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com 
o Relator.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em 
razão de qualquer forma de composição válida.

O interesse processual, a um só tempo, haverá de 
traduzir-se numa relação de necessidade e também numa 
relação de adequação do provimento postulado, diante 
do conflito de direito material trazido à solução judicial.

Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer 
um dano em seu interesse material, não se pode dizer 
que exista o interesse processual, se aquilo que reclama 
do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar 
a temida lesão. É preciso sempre “que o pedido apresen-
tado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do 
interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto”. 
Em outras palavras: “Inadmissível, para o caso levado a 
juízo, a providência jurisdicional invocada, faltará legí-
timo interesse em propor a ação, porquanto inexiste 
pretensão objetivamente razoável que justifique a pres-
tação jurisdicional requerida. Pas d’intérêt, pas d’action”.

Falta interesse, em tal situação,

[...] porque inútil a provocação da tutela jurisdicional se ela, 
em tese, não for apta a produzir a correção arguida na inicial. 
Haverá, pois, falta de interesse processual se, descrita deter-
minada situação jurídica, a providência pleiteada não for 
adequada a essa situação. [...].
O interesse processual, em suma, exige a conjugação do 
binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa 
é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção 
da sentença de mérito. Assim, não se pode, por exemplo, 
postular declaração de validade de um contrato se o deman-
dado nunca a questionou (desnecessidade da tutela jurisdi-
cional), nem pode o credor, mesmo legítimo, propor ação de 
execução, se o título de que dispõe não é um título executivo 
na definição da lei (inadequação do remédio processual 
eleito pela parte). [...].

O Superior Tribunal de Justiça orienta:

O instrumento de promessa de compra e venda insere-se 
na categoria de justo título apto a ensejar a declaração de 
usucapião ordinária. Tal entendimento agarra-se no valor 
que o próprio Tribunal - e, de resto, a legislação civil - está 
conferindo à promessa de compra e venda. Se a jurispru-
dência tem conferido ao promitente comprador o direito à 
adjudicação compulsória do imóvel independentemente de 
registro (Súmula n. 239) e, quando registrado, o compro-
misso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de 
direito real pelo Código Civil de 2002 (art. 1.225, inciso VII), 
nada mais lógico do que considerá-lo também como ‘justo 
título’ apto a ensejar a aquisição da propriedade por usuca-
pião (REsp 941464/SC - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - 
DJe de 29.06.2012).

Usucapião extraordinária. Promessa de venda e compra. 
Transmutação da posse, de não própria para própria. 
Admissibilidade. - ‘O fato de ser possuidor direto na 
condição de promitente comprador de imóvel, em prin-
cípio, não impede que este adquira a propriedade do bem 
por usucapião, uma vez que é possível a transformação 
do caráter originário daquela posse, de não própria, para 
própria’ (REsp nº 220.200/SP). Recurso especial não conhe-
cido (REsp 143976/GO - Rel. Ministro Barros Monteiro - DJ 
de 14.06.2004, p. 221).

Intimação - Parte - Pluralidade de advogados - 
Requerimento prévio e expresso de intimação 
apenas em nome de um - Não observância - 
Prejuízo à parte - Nulidade do ato processual

Ementa: Apelação. Parte representada por mais de um 
advogado. Requerimento prévio e expresso de intimação 
apenas em nome de um. Não observância. Prejuízo à 
parte. Nulidade do ato processual. 

- Estando a parte representada por mais de um advogado, 
basta, em regra, que a intimação seja realizada em 
nome de um deles para a validade dos atos processuais. 
Todavia, havendo pedido expresso para que as intimações 
se façam em nome de determinando patrono, a sua 
não observância acarreta prejuízo à parte e, por via de 
consequência, a nulidade do ato processual.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0702.09.662039-9/001 - 
Comarca de Uberlândia - Apelante: Banco Santander 
Brasil S.A. - Apelada: Cláudia Beatriz de Almeida - 
Relator: DES. MAURÍLIO GABRIEL

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Maurílio 
Gabriel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MAURÍLIO GABRIEL - Cuida-se de ação 
monitória movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A. 
contra Cláudia Beatriz de Almeida.

Na sentença prolatada, o ilustre Juiz da causa, por 
ter havido o abandono da causa por mais de trinta dias, 
extinguiu o feito com fundamento no inciso III do art. 267 
do Código de Processo Civil.

Foram rejeitados os embargos de declaração 
ofertados pelo autor.

Inconformado, o Banco Santander (Brasil) S.A. 
interpôs recurso de apelação, esclarecendo que requereu 
expressamente “o cadastramento de seu patrono Dr. 
Antônio Chaves Abdalla OAB/MG 66.493, para 
recebimento de todas as intimações do processo, sob 
pena de nulidade das mesmas”, o que, todavia, não 
foi observado.

Pondera que a “intimação feita apenas em nome 
de outros advogados é nula, pois não garante, em sua 
plenitude, o princípio constitucional do contraditório”.

Acrescenta que, “como no presente caso não ocorreu 
intimação”, “ficou impedido, por desconhecimento, de 
exercer atos fundamentais ao exercício de seu direito de 
defesa”.

Ao final, o Banco Santander (Brasil) S.A. pugna pelo 
provimento do recurso, com a cassação da sentença e o 
prosseguimento normal do feito.

Sem contrarrazões.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço 

do recurso.
Segundo o § 1º do art. 236 do Código de Processo 

Civil, “é indispensável, sob pena de nulidade, que da 
publicação constem os nomes das partes e de seus 
advogados, suficientes para sua identificação”.

Assim, nos casos em que a parte estiver representada 
por diversos advogados, válida é, em princípio, a 
intimação efetuada em nome de qualquer um deles.

Esta regra geral não se aplica, entretanto, aos casos 
em que há pedido expresso para que as intimações se 
façam em nome de determinado advogado.

A não observância desta postulação leva à nulidade 
da intimação, se implicar prejuízos para a parte.

Estando, portanto, a parte representada por mais 
de um advogado, basta, em regra, que a intimação seja 
realizada em nome de um deles para a validade dos atos 
processuais. Todavia, havendo pedido expresso para 
que as intimações se façam em nome de determinando 
patrono, a sua não observância acarreta prejuízo à parte 
e, por via de consequência, a nulidade do ato processual.

Nesse sentido:

Processual civil. Recurso especial. Pluralidade de advogados 
constituídos nos autos. Requerimento prévio e expresso 

de intimação apenas em nome de um. Não observância. 
Nulidade. Dissídio jurisprudencial não comprovado.
1. Estando a autora representada por mais de um advogado, 
basta, em regra, que a intimação seja realizada em nome de 
um deles para a validade dos atos processuais. Todavia, em 
havendo pedido expresso para que as intimações se façam 
em nome de determinando patrono, a sua não observância 
acarreta prejuízo à parte e, por via de consequência, nulidade 
do ato processual.
2. A divergência jurisprudencial não restou demonstrada nos 
moldes do art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c o art. 255 
do RISTJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
provido (STJ - Quinta Turma, Recurso Especial nº 512.692-
SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. em 23.06.2004).

Advogado. Intimação. - Quando vários advogados constam 
da mesma procuração, a regra é bastar a intimação de 
um deles para validade dos atos e termos do processo. 
Ressalva-se a hipótese de designação de substabelecimento 
ou de requerimento para que as intimações se façam em 
nome de determinado advogado, o que não se deu na 
hipótese em exame. Recurso de habeas corpus a que se nega 
provimento (STJ - Quinta Turma, HC 1.955-GO, Rel. Min. 
Assis Toledo, p. no DJe 25.10.1993).

Não havendo designação prévia e expressa do nome do 
advogado que receberia as publicações e sendo vários os 
advogados constituídos, será válida a intimação quando 
constar da publicação o nome de apenas um deles (STJ - 
Terceira Turma, AI 406.130-SP-AgRg, Rel. Min. Menezes 
Direito, j. em 26.03.02, p. no DJU de 06.05.2002, p. 292).

No caso em exame, tentou-se, sem sucesso, a 
citação da ré no endereço fornecido na exordial, como se 
vê pela certidão exarada à f. 46.

O autor foi, então, intimado para se manifestar 
sobre esta certidão, mediante sua publicação no Diário 
Eletrônico, onde constou o nome de um único, de seu 
Advogado Frank Augusto de Oliveira (cf. f. 47).

A ausência de manifestação do autor caracterizou o 
abandono da causa por mais de trinta (30) dias e ensejou 
a extinção do processo.

Todavia, o autor o Banco Santander (Brasil) S.A., 
representado por diversos advogados (cf. procurações 
e substabelecimentos anexados às f. 6 e seguintes), 
requereu expressamente, na petição inicial, que “todas as 
intimações dos atos processuais” fossem dirigidas ao seu 
advogado “Antônio Chaves Abdalla, OAB/MG 66.493”, 
“sob pena de nulidade das mesmas” (f. 2).

Essa postulação, entretanto, não foi observada, 
pois, como já dito, constou da publicação o nome de 
outro advogado, o que conduz à nulidade da intimação 
e, por via de consequência, dos atos posteriores, inclusive 
da sentença.

Com essas considerações, dou provimento à 
apelação para, declarando nulos a intimação realizada 
(f. 47) e os atos subsequentes, cassar a sentença 
e determinar o normal prosseguimento do feito, 
intimando-se novamente o autor, por meio do advogado 
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Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2013. - Raimundo 
Messias Júnior - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RAIMUNDO MESSIAS JÚNIOR - Trata-se de 
apelação da sentença de f. 43/44, que julgou procedente 
o pedido inicial, para determinar que o Ipsemg proceda 
à inclusão de Danilo Leite de Carvalho, companheiro de 
Inês Lemes de Souza, como seu dependente para fins 
previdenciários e de serviços de saúde.

Na oportunidade, o Magistrado condenou a autar-
quia ré ao pagamento das custas processuais e de hono-
rários advocatícios arbitrados em R$ 500,00, na forma 
do art. 20, § 4º, do CPC.

Em suas razões (f. 46/52), sustenta o apelante que 
não há prova da união estável para efeito de inclusão de 
dependente junto à autarquia, uma vez que não restou 
demonstrado o requisito da convivência objetiva, visando 
à constituição de família. Aduz, ainda, que não são 
devidos honorários à Defensoria Pública, nos termos da 
Súmula 421 do STF, devendo, por fim, ser observada a 
isenção de custas.

Por determinação contida no art. 475, I, do CPC, 
a sentença comporta reexame necessário, pelo que o 
conheço de ofício.

Ausentes preliminares, passo ao exame do mérito.
A presente ação objetiva a inclusão do primeiro 

autor como dependente da segunda autora no Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

O MM. Juiz julgou procedente o pleito inicial, reco-
nheceu a união estável entre os autores e determinou à 
autarquia a inscrição de Danilo Leite de Carvalho como 
dependente de Inês Lemes de Souza.

O cerne da questão, a ser dirimido nesta Instância, 
reside em avaliar se há elementos nos autos capazes de 
sustentar a existência de união estável entre os autores. 
Em caso afirmativo, se foi correta a condenação nos ônus 
da sucumbência.

Quanto ao primeiro aspecto, nenhum reparo 
merece a sentença.

Com efeito, o documento de f. 10 é suficiente para 
externar a convivência marital e o desígnio dos reque-
rentes em manter a união estável.

Estabelecida a união estável, reconhece a 
Constituição Federal a entidade familiar proveniente da 
relação, na dicção do seu art. 226, § 3º:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 
do Estado.
[...]
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 
união estável entre o homem e a mulher como entidade fami-
liar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Por decorrência do preceito constitucional, não há 
que ser admitida qualquer discriminação em relação à 
figura da união estável.

União estável - Reconhecimento - Declaração por 
escritura pública - Documento hábil e suficiente 

para demonstração - Companheiro - Inclusão 
como dependente junto ao Ipsemg - Honorários -
 Autores patrocinados pela Defensoria Pública -
 Súmula 421 do STJ - Aplicabilidade - Custas 

processuais - Isenção legal

Ementa: Reexame necessário. Reconhecimento de união 
estável. Declaração por escritura pública. Documento 
hábil e suficiente para demonstração. Inclusão do compa-
nheiro como dependente junto ao Ipsemg. Honorários. 
Autores patrocinados pela Defensoria Pública. Aplicação 
da Súmula 421 do STJ. Vedação. Custas processuais. 
Isenção da autarquia. Sentença parcialmente reformada.

- A declaração firmada por escritura pública é documento 
capaz de demonstrar a existência da união estável.

- A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3º, reco-
nhece o caráter familiar da união estável.

- Não são devidos honorários à Defensoria Pública 
quando atua contra pessoa jurídica de direito público à 
qual pertença.

- As autarquias e fundações da União, dos Estados e dos 
Municípios estão isentos de pagamento de custas, nos 
termos da Lei Estadual nº 14.939/2003.

Sentença parcialmente reformada, no reexame necessário.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0476.10.000432-6/001 - 
Comarca de Passa-Quatro - Apelante: Ipsemg - Apelado: 
Danilo Leite de Carvalho - Relator: DES. RAIMUNDO 
MESSIAS JÚNIOR

Acórdão

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

expressamente indicado, para se manifestar sobre a 
certidão exarada à f. 46.

Custas recursais, ao final. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES TIBÚRCIO MARQUES e TIAGO PINTO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 
do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia repe-
titiva, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado 
em 16/2/11, firmou o entendimento no sentido de também 
não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria 
Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito 
público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso 
especial a que se dá parcial provimento (REsp 1102459/RJ 
- Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador 
convocado do TJRJ) - Julgado em 22.05.2012).

Por fim, em relação às custas processuais, a isenção 
está prevista na Lei Estadual nº 14.939/03.

Pelo exposto, em reexame necessário, reformo 
parcialmente a sentença, apenas para decotar da conde-
nação do Ipsemg o pagamento de honorários e das 
custas processuais, mantida a sentença quanto aos seus 
demais termos, prejudicado o recurso voluntário.

Sem custas recursais, em razão da isenção 
da requerida.

DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo com 
o Relator.

DES. AFRÂNIO VILELA - De acordo com o Relator.

Súmula - EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMARAM 
PARCIALMENTE A SENTENÇA, PREJUDICADO O 
RECURSO VOLUNTÁRIO.

. . .

Nesse contexto, a própria Lei Complementar 
nº 64/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência 
e Assistência Social dos Servidores Públicos do Estado de 
Minas Gerais, reconhece o direito dos companheiros em 
seu art. 4º, I, e §§ 4º e 5º.

Vejamos:

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;
[...]
§ 4º Considera-se companheiro a pessoa que mantenha 
união estável com o segurado, na forma da lei civil.
§ 5º A dependência econômica das pessoas de que trata o 
inciso I do caput deste artigo é presumida, e a das demais 
será comprovada.

No caso concreto, observo que os autores lograram 
comprovar a estabilidade da união, a justificar a inclusão 
do companheiro como dependente perante o Ipsemg.

De fato, incontroversa a coabitação duradoura 
e contínua, além da publicidade do relacionamento no 
meio social.

A autarquia ancora-se na falta de demonstração do 
ânimo de constituir uma família.

No entanto, desnecessária a prova, uma vez que 
a norma constitucional reconhece a entidade familiar da 
união estável.

A propósito, confira-se a decisão do TJMG:

Apelação cível. Reconhecimento de união estável. Requisitos. 
Demonstração. Inclusão do companheiro como dependente 
junto ao Ipsemg. Possibilidade. Recurso conhecido e não 
provido. I - O reconhecimento da união estável, protegida 
constitucionalmente como entidade familiar (art. 226, § 3º, 
da Carta Magna), está sujeito à presença dos seguintes requi-
sitos: diversidade de sexo, convivência more uxorio pública, 
contínua e duradoura, objetivo de constituição de família. II - 
Comprovada a união estável, deve ser deferido o pedido de 
inclusão do companheiro, junto ao Ipsemg, como dependente 
da segurada, para todos os fins de direito. III - Recurso conhe-
cido e não provido (Apelação Cível 1.0386.05.003395-
3/001 - Relator: Des. Bitencourt Marcondes - Julgado em 
12.05.2011).

No que diz respeito à sucumbência, aplica-se a 
Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Os 
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria 
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de 
direito público à qual pertença”.

Importante ressaltar que a vedação atinge os demais 
órgãos da mesma Administração, nos termos do seguinte 
julgado do STJ:

Civil e processual civil. Recurso especial. Honorários advo-
catícios. Art. 535, II, do CPC. Alegada violação. Não ocor-
rência. Art. 381 do CC. Confusão. Autarquia previdenciária. 
Previdência e Defensoria Pública estadual. Julgamento pela 
Corte Especial. Representativo da controvérsia. 1. Tendo o 
Tribunal a quo apreciado, com a devida clareza, a matéria 
relevante para a análise e o julgamento do recurso, não há 
falar em violação do art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A 

Contrato de publicidade - Formulação inapropriada 
- Boa-fé - Ausência - Nulidade declarada - Dívida 
inexistente - Protesto indevido - Título inválido - 

Dano moral - Ocorrência - Dever de indenizar

Ementa: Apelação cível. Contrato de publicidade. 
Formulação inapropriada. Ausência de boa-fé. Nulidade 
declarada. Inexistência de dívida. Protesto indevido. Dano 
moral. Dever de indenizar.

- A aplicação da teoria da aparência não se justifica 
quando a contratação é proposta e conduzida pela pres-
tadora de serviços, sem o cuidado de estabelecer nego-
ciação com os representantes legais da empresa.

- O protesto de título inválido é ilícito e impõe o dever de 
indenizar (arts. 186 e 927 do Código Civil), na medida 
em que o dano dele decorrente é notório.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0499.12.000457-1/001 - 
Comarca de Perdões - Apelante: Guia Futuro Prestação 
de Serviços e Publicidade Ltda. EPP - Apelante adesiva: 
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. - Apeladas: 
Guia Futuro Prestação de Serviços e Publicidade Ltda. EPP, 
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. - Relator: DES. 
LUIZ CARLOS GOMES DA MATA
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E 
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO.

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Luiz Carlos 
Gomes da Mata - Relator.

Notas taquigráficas

DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA - Versa o 
presente embate sobre recurso de apelação interposto por 
Guia Futuro Prestações de Serviços e Publicidade Ltda., ao 
qual aderiu a Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda., 
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Perdões, Dr. Sérgio Luiz Maia, que julgou 
parcialmente procedente o pedido inicial “para declarar a 
nulidade do contrato entre as partes e, em consequência, 
determinar o cancelamento definitivo do protesto dele 
oriundo”, julgando improcedentes os pedidos de repa-
ração por dano material e moral.

A apelante principal reclama a aplicação da teoria 
da aparência, para que se reconheça a validade do 
contrato, que diz estar assinado pela apelada; diz que os 
serviços foram prestados de forma a autorizar a aplicação 
da teoria da expedição, “bastando que o contratante 
expeça resposta de aceitação para que, neste momento, 
se aperfeiçoe o contrato”; pede que seja reconhecida a 
eficácia do contrato firmado pelas partes.

Preparo comprovado (f. 198).
Contrarrazões ao apelo principal às f. 163/168, 

pugnando pelo desprovimento do recurso.
Em apelo adesivo, a autora pugna pelo deferimento 

dos pedidos de indenização a título de danos material e 
moral, que assegura estarem comprovados.

Preparo do apelo adesivo comprovado (f. 176).
Contrarrazões da apelação adesiva às f. 252/291, 

pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Presentes todas as condições de admissibilidade, 

conheço de ambos os recursos.
Para mim, resta evidente que a apelante principal 

não agiu de boa-fé na contratação que pretendeu enta-
bular com a apelada, precário que se mostra o instru-
mento de contrato que confirma ter encaminhado, com 
a finalidade de que fosse dada aceitação a um serviço 
que alega ter proposto executar. Dele não constam, de 
forma clara, os serviços em questão, nem a indicação de 
uma efetiva negociação com os representantes legais da 
empresa supostamente contratante.

A empregada da apelada, quando ouvida em juízo, 
nega que seja sua a assinatura lançada no instrumento 
de f. 78, o que se verifica facilmente pelo confronto 
daquela lançada na ata de audiência de f. 117. Fica 

evidente o preenchimento abusivo do documento, pela 
própria apelante.

Além disso, correta a sentença quando faz observar 
que a contratação não foi entabulada com os represen-
tantes legais da empresa, nem é de se aplicar a teoria da 
aparência, tendo em vista que a iniciativa da contratação 
não foi da apelada, mas sim da apelante. A aplicação da 
teoria da aparência não se justifica quando a contratação 
é proposta e conduzida pela prestadora de serviços, sem 
o cuidado de estabelecer negociação com os represen-
tantes legais da empresa.

Portanto, o primeiro apelo não merece provimento.
Sigo confirmando a sentença, no que diz respeito ao 

pedido de reparação por dano material, que a apelante 
adesiva alega corresponder à perda de faturamento, que 
em momento algum ficou documentalmente compro-
vado. É evidente que meras afirmações das testemunhas 
em tal sentido não merecem crédito, mesmo porque não 
é crível que a figuração da apelante adesiva no guia de 
publicidade da apelada tivesse tal repercussão.

Entretanto, entendo que a sentença merece reforma 
no que diz respeito à reparação de ordem moral recla-
mada, na medida em que, afirmando ter ocorrido um 
protesto indevido, que determinou fosse cancelado em 
definitivo, deveria ter sido reconhecido o dano à imagem 
da empresa, dele decorrente.

Como já afirmei em outros julgados, o dano moral 
decorre do protesto de forma natural, visto que notórias 
suas consequências.

A propósito, inúmeros são os precedentes deste 
egrégio Tribunal, v.g.:

Dano moral. Firma individual. Protesto indevido. Prova do 
dano. Desnecessidade. Valor da condenação. Razoabilidade 
diante das circunstâncias do caso. Nas hipóteses de indeni-
zação decorrente de protesto indevido, a exigência de prova 
efetiva do dano suportado se satisfaz com a própria demons-
tração do protesto, uma vez que a indenização nestes casos 
não tem o caráter ressarcitório, sendo de cunho extrapatri-
monial. Em se tratando de firma individual, o protesto de um 
título, notadamente se indevido, constitui, por si só, fato com 
reflexos nocivos à sua imagem, uma vez que torna público o 
conhecimento da sua situação de inadimplência, suscitando 
dúvidas quanto à sua capacidade de honrar seus compro-
missos, o que implica uma série de dificuldades no âmbito 
comercial. Na fixação do valor a ser pago, o julgador deverá 
levar em conta as circunstâncias do caso e os possíveis reflexos 
delas decorrentes (TJMG - AC nº 1.0474.02.005001-6/001 
- Rel. Des. José Flávio de Almeida - DJ de 29.7.2006).

Estabelecido o dever de indenizar, pela aplicação 
conjugada das disposições dos arts. 186 e 927 do 
Código Civil, resta definir o quantum da reparação.

Atento aos princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade, considerado o período em que a autora foi 
submetida à restrição de crédito que decorre do protesto 
ilícito, fixo a indenização do dano moral verificado em 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), que reputo suficiente para 
cumprir a dupla função de compensar o ofendido e de 
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como valor da mercadoria, descontando-se o ICMS e IPI, 
se assim consta do contrato firmado.

- A formalização de negócio em nome de pessoa jurídica, 
com assinatura por quem não detém poderes de repre-
sentação, torna o negócio, em princípio, ineficaz em face 
da empresa, não podendo, porém, as partes adotarem 
tese incoerente com sua própria conduta, por aplicação 
da teoria do venire contra factum proprium, que privilegia 
a boa-fé contratual, devendo ser reconhecida a regula-
ridade do negócio jurídico se o representante legal da 
empresa firmou o distrato como testemunha.

- Incumbe à parte que alega o ônus da prova quanto 
à existência de vício de consentimento que macule o 
negócio jurídico, nos termos do art. 333, I, do CPC.

- Ausente a prova do vício de consentimento, devem ser 
reconhecidas a validade e a eficácia do distrato no qual 
foi outorgada quitação pelo negócio antes firmado, não 
sendo devidas verbas indenizatórias remanescentes ou 
aviso prévio.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.10.014070-6/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Bolonha Comércio 
e Representações Ltda. - Apelada: Ecolab Química Ltda. 
- Relatora: DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE

Acórdão

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

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2013. - Evangelina 
Castilho Duarte - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª EVANGELINA CASTILHO DUARTE - Tratam 
os autos de ação ordinária ajuizada pela apelante, ao 
argumento de ter firmado contrato de representação 
comercial com a apelada, em 1º de dezembro de 1992, 
que foi rescindido, de forma unilateral, em 7 de abril de 
2009, sendo devidas as verbas rescisórias previstas, que 
não foram pagas.

A apelante requereu a declaração de nulidade do 
distrato formalizado em 7 de abril de 2009, alegando que 
foi firmado por pessoa que não mais integrava seu quadro 
societário desde 1º de setembro de 2004, conforme alte-
ração contratual realizada nessa data. Acrescentou que o 
distrato é nulo, sobretudo no que diz respeito à quitação 
outorgada, por ser resultante de negócio jurídico defei-
tuoso, firmado em estado de necessidade, sendo aceito 
valor de indenização muito inferior ao devido, estando 
configurada a lesão a uma das partes.

Aduziu que a base de cálculo do valor da indeni-
zação contratual paga pela apelada em razão da rescisão 

Representação comercial - Corretagem - 
Prescrição quinquenal - Distrato - Poderes 

de representação - Boa-fé contratual - Venire 
contra factum proprium - Coação - Vício de 

consentimento

Ementa: Cobrança. Rescisão contratual. Contrato de 
corretagem. Complementação de comissões. Prescrição 
quinquenal. Indenização. Aviso prévio. Distrato. Nulidade. 
Ônus da prova.

- Há prescrição do direito de cobrança de diferenças de 
comissões de corretagem anteriores a cinco anos do ajui-
zamento da ação, por aplicação do art. 206, § 5º, do 
Código Civil.

- Não há irregularidade no cálculo da remuneração do 
representante sobre o valor líquido faturado, entendido 

inibir ou desestimular a repetição de situações seme-
lhantes pela empresa ofensora. Sobre tal valor devem 
incidir juros de mora desde a data do protesto indevido 
(Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbi-
tramento (Súmula 362 do STJ).

Redistribuo os ônus de sucumbência, que deverão 
ser suportados exclusivamente pela requerida; mínimo 
que reputo o decaimento da parte autora, arbitrando 
os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do 
valor da condenação (art. 20, caput e § 3º, do CPC).

Feitas tais considerações, nego provimento à 
apelação principal e dou parcial provimento à apelação 
adesiva para julgar procedente o pedido de reparação 
por dano moral, condenando a requerida a pagar à 
autora R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção mone-
tária a partir da data de julgamento deste recurso e juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data 
do protesto (12.11.2012, conforme f. 27).

Em decorrência dessa decisão, condeno a reque-
rida ao pagamento das custas processuais, inclusive as 
recursais, além de honorários advocatícios ao patrono da 
autora, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
da condenação.

Custas de ambos os recursos, pela apelante principal.
É como voto.

DES. JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA - De acordo 
com o Relator.

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - De acordo 
com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO 
PRINCIPAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
APELO ADESIVO.

. . .
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tagem devidas antes de 19 de janeiro de 2005, ao funda-
mento de que o representante pode reivindicar indeni-
zação calculada sobre comissões auferidas em todo o 
período contratual, desde que a ação seja proposta no 
prazo quinquenal previsto na Lei 4.886/65.

Ora, a pretensão da apelante refere-se não só às 
verbas indenizatórias decorrentes da rescisão unilateral 
do contrato, como também às comissões pagas a menor 
em razão do desconto dos impostos incidentes sobre o 
valor das mercadorias.

O Magistrado reconheceu a prescrição tão somente 
quanto à pretensão de cobrança das comissões pagas 
a menor, no período anterior a 19 de janeiro de 2005, 
sendo aplicável o art. 32, § 1º, da Lei 4.886/65:

Art. 32. O representante comercial adquire o direito às 
comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas. 
(Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)
§ 1° O pagamento das comissões deverá ser efetuado até 
o dia 15 do mês subseqüente ao da liquidação da fatura, 
acompanhada das respectivas cópias das notas fiscais. 
(Incluído pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

Sendo aplicável a prescrição quinquenal, prevista 
no art. 206, § 5º, do Código Civil, constata-se que a 
pretensão está, de fato, prescrita no que diz respeito à 
cobrança das diferenças de comissões de corretagem 
pagas anteriormente a 19 de janeiro de 2005.

Não houve o reconhecimento da prescrição das 
verbas indenizatórias, conforme insinua a apelante, uma 
vez que o contrato foi rescindido apenas em 2009, inexis-
tindo, pois, reparos a serem feitos na sentença.

A pretensão recursal cinge-se ao reconhecimento da 
nulidade do distrato formalizado em 7 de abril de 2009, 
bem como à cobrança das verbas indenizatórias decor-
rentes da rescisão unilateral do contrato, do aviso prévio 
e das diferenças de comissão de corretagem apuradas ao 
longo do período contratual.

O pedido de condenação da apelada ao paga-
mento das diferenças de comissão de corretagem pagas 
ao longo do contrato só pode ser examinado quanto ao 
período posterior a 19 de janeiro de 2005, em razão do 
reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores.

A apelante alega que a apelada efetuou descontos 
indevidos dos valores dos tributos incidentes sobre o valor 
das mercadorias, o que teria ensejado o cálculo errôneo 
das comissões devidas.

Entretanto, ressalte-se que o contrato firmado pelas 
partes prevê que a remuneração do representante incidirá 
sobre o valor líquido faturado, entendendo-se por valor 
líquido o valor da mercadoria, descontando-se o ICMS 
e IPI, f. 66.

Dessarte, o cálculo das comissões foi promovido 
conforme ajuste contratual.

A pretensão da apelante, quanto à cobrança das 
verbas indenizatórias e aviso prévio decorrentes da 

está equivocada, por ter considerado que o contrato 
se iniciou em 30 de agosto de 1995, e não em 1º de 
dezembro de 1992, o que resultou em indevida dimi-
nuição do quantum indenizatório.

Ressaltou ser indevido o abatimento do valor de 
tributos incidentes sobre as mercadorias para fins de 
cálculo do valor da comissão de corretagem, prática 
adotada pela apelada.

Salientou, ainda, ser devido o pagamento do 
aviso prévio, no valor de 1/3 das comissões auferidas 
pelo representante, nos três meses que antecederam a 
rescisão contratual.

Requereu a declaração de nulidade do distrato 
formalizado em 7 de abril de 2009, a condenação da 
apelada ao pagamento do valor remanescente da indeni-
zação prevista em contrato e do aviso prévio.

Requereu, outrossim, a condenação da recorrida 
à restituição dos impostos retidos nas comissões durante 
todo o período contratual.

A r. decisão recorrida, f. 990/992, reconheceu a 
prescrição da pretensão autoral quanto à cobrança das 
diferenças de comissões de corretagem percebidas antes 
de 19 de janeiro de 2005. Julgou improcedente o pedido 
de cobrança das comissões de corretagem posteriores a 
19 de janeiro de 2005 e das verbas rescisórias, conde-
nando a apelante ao pagamento de custas e honorários 
advocatícios de sucumbência.

A apelante pretende a reforma da decisão recor-
rida, rechaçando a prejudicial de prescrição, ao funda-
mento de que o representante pode reivindicar indeni-
zação calculada sobre comissões auferidas em todo o 
período contratual, desde que a ação seja proposta no 
prazo quinquenal previsto na Lei 4.886/65.

Discorre sobre a nulidade do distrato formalizado 
em 7 de abril de 2009, por ausência de poderes do 
signatário, bem como por vício de consentimento, reque-
rendo a desconsideração da quitação outorgada.

Alega que as comissões pagas ao longo do período 
contratual foram calculadas erroneamente, por ter sido 
efetuado o desconto dos valores relativos ao ICMS e IPI.

Afirma que a base de cálculo do valor da indeni-
zação contratual é equivocada, sendo desconsiderado o 
período anterior a agosto de1995.

Pugna, outrossim, pela condenação da apelada ao 
pagamento do aviso prévio, alegando que não houve 
justo motivo para a rescisão contratual.

Contrarrazões às f. 1.018/1.022, pelo não provi-
mento do recurso.

A r. sentença recorrida foi publicada em 12 de abril 
de 2012, vindo a apelação em 26 de abril de 2012, no 
prazo legal, estando acompanhada de preparo.

Estão presentes, portanto, os requisitos para conhe-
cimento do recurso.

Pretende a apelante a reforma da sentença recor-
rida, quanto à declaração de prescrição da sua pretensão 
de pagamento das diferenças das comissões de corre-
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nhecimento da eficácia e validade das relações obrigacionais 
assumidas e lisamente cumpridas, não podendo ser a parte 
surpreendida com alegações formalmente corretas, mas que 
se chocam com princípios éticos inspiradores do sistema (STJ 
- Trecho do voto do Min. Ruy Rosado de Aguiar - Relator do 
REsp 95539/SP - 4ª Turma - j. em 03.09.96).

Reconhecer o direito da apelante seria privilegiar a 
má-fé contratual e permitir que uma das partes se bene-
ficie de sua própria torpeza.

Logo, o defeito de representação na celebração do 
distrato não pode ser reconhecido para que se declare a 
nulidade do ato.

Pretende a apelante, ainda, seja declarada a nuli-
dade do distrato, que teria sido firmado com vício 
de consentimento.

Ressalte-se, porém, que não há prova de que a 
apelante tenha firmado o distrato mediante coação 
moral, conforme alega, ou mesmo da configuração da 
suposta lesão, ônus que incumbia à autora, por se tratar 
de fato constitutivo do seu direito.

Ora, se a apelante recebeu a quantia de R$ 
112.277,59 por ocasião da formalização do distrato, sem 
fazer qualquer ressalva, é porque entendeu que tal valor 
atendia às suas expectativas negociais. Caso contrário, 
poderia ter buscado a satisfação dos seus direitos pelas 
vias adequadas, sem firmar o documento naquela data.

Assim, não há prova de vício de vontade na cele-
bração do distrato.

O art. 333, I, do CPC dispõe que “O ônus da prova 
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 
direito”.

Ausente a prova do vício de consentimento, falece 
razão à apelada, devendo ser considerada válida e eficaz 
a quitação outorgada através do distrato de represen-
tação comercial de f. 59, não havendo qualquer verba 
remanescente a ser reclamada, seja a título de comple-
mentação de indenização, seja por aviso prévio.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso 
aviado por Bolonha Comércio e Representações Ltda., 
mantendo íntegra a r. decisão recorrida.

Custas recursais, pela apelante.

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA - De acordo com 
a Relatora.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

rescisão unilateral do contrato, está condicionada ao 
reconhecimento da nulidade do distrato formalizado em 
7 de abril de 2009, no qual foi outorgada plena, rasa 
e geral quitação do contrato de representação comer-
cial encerrado.

A apelante alega que o distrato é nulo, por ter sido 
firmado por pessoa que não detinha poderes para tanto, 
sendo, ainda, resultante de vício de consentimento.

De fato, constata-se que o distrato foi firmado por 
Sérgio Antônio Batista Bolonha, que já se havia desligado 
do quadro societário da apelante em 1º de setembro 
de 2004, conforme documento de f. 43/46, não tendo 
poderes para firmar qualquer documento em nome da 
sociedade empresária.

Ressalte-se que a apelada não pode alegar que não 
tinha o dever de observar tal circunstância, porquanto a 
alteração contratual que retirou Sérgio Antônio Batista 
Bolonha da sociedade recorrente foi realizada em 1º de 
setembro de 2004 e registrada na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais em 21 de setembro de 2004, 
f. 43/46, com a devida publicidade ao ato.

Em razão do descumprimento dessa obrigação, 
acabou-se por firmar negócio jurídico eivado de irregu-
laridade formal.

Assim, em princípio, o distrato não possui eficácia 
em relação à apelante.

Ocorre que o sócio Sérgio Antônio Bolognani, que 
possui poderes de representação contratual, apôs sua 
assinatura no distrato, na condição de testemunha, f. 59, 
o que demonstra não somente que tinha conhecimento 
do negócio jurídico firmado em nome da empresa, ainda 
que por pessoa que não detinha poderes, como também 
que com este consentiu.

A própria apelante reconhece a validade do negócio 
jurídico entabulado, ainda que apenas parcial, reque-
rendo o pagamento do valor remanescente da indeni-
zação resultante da rescisão contratual, o que indica que 
a parcela paga por ocasião da formalização do distrato 
foi revertida em seu favor.

Assim, não pode, agora, adotar tese incoerente com 
sua própria conduta, por aplicação da teoria do venire 
contra factum proprium, que privilegia a boa-fé contratual.

Em leitura de excerto extraído do voto de relatoria do 
ilustre Ministro Ruy Rosado de Aguiar, depreende-se que:

O direito moderno não compactua com o venire contra 
factum proprium, que se traduz como o exercício de uma 
posição jurídica em contradição com o comportamento assu-
mido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da boa-fé no direito 
civil, II/742). Havendo real contradição entre dois compor-
tamentos, significando o segundo quebra injustificada de 
confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da 
contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta poste-
rior [...]. O sistema jurídico nacional, a meu juízo, deve ser 
interpretado e aplicado de tal forma que, através dele, possa 
ser preservado o princípio da boa-fé, para permitir o reco-
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mento ao recurso para reformar a sentença, julgando-se 
procedente o pedido contido na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões às f. 181/189, 
pugnando pelo desprovimento do apelo.

Não há dúvidas de que a caracterização da respon-
sabilidade civil exige, entre outros requisitos, que a 
conduta geradora do prejuízo seja ilícita. Por ato ilícito 
entende-se a ação ou omissão contrária ao ordena-
mento jurídico.

A contratação de advogado particular para o ajui-
zamento de demanda judicial, além de não configurar 
conduta contrária ao direito, constitui uma faculdade da 
parte, que tem a opção de utilizar a Defensoria Pública, 
quando não possuir recursos financeiros.

Dessa feita, se a autora, conforme já dito, optou por 
contratar advogado na busca dos seus direitos, não pode 
agora pretender que a ré arque com tal despesa.

O fato de a apelada ter resistido ao pagamento dos 
valores pleiteados pela autora, dando ensejo à propo-
situra da ação de cobrança, não configura, por si só, 
ato ilícito.

Ora, da mesma forma que o autor entendia que lhe 
eram devidos determinados valores, a ré tinha posiciona-
mento contrário.

Portanto, a recorrida apenas se defendeu de uma 
ação que lhe foi ajuizada, o que não se pode interpretar 
como conduta ilegítima ou antijurídica, sob pena de 
se ferir o princípio constitucional do contraditório e da 
ampla defesa.

Sobre o assunto, já se manifestou este Tribunal de 
Justiça, inclusive esta 15ª Câmara Cível:

Ementa: Telefonia. Repetição do indébito. Título executivo 
extrajudicial. Opção do credor. Interesse de agir. Apreciação 
do mérito pelo tribunal. Possibilidade. Prestação de serviço. 
Teoria objetiva. Dano moral configurado. Danos materiais. 
Honorários contratuais. [...] Se o autor contratou advogado 
particular para patrocinar sua causa, ainda que sabedor da 
possibilidade de utilizar-se da assistência judiciária gratuita 
(art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988), 
obviamente se comprometeu a pagar honorários ao causí-
dico, não sendo possível responsabilizar a parte contrária 
pelo pagamento dessa verba (TJMG - Apelação Cível n° 
1.0145.05.281445-9/001 - 15ª Câmara Cível - Relator: 
Des. José Affonso da Costa Côrtes - Data da publicação: 
08.07.2008).

Ementa: Apelação cível. Administrativo e processual civil. Ação 
ordinária de ressarcimento. Câmara municipal. Personalidade 
jurídica. Ausência. Ilegitimidade. Contratação de advo-
gado particular. Reembolso de despesas. Impossibilidade. 
Responsabilidade da parte que contratou. Inteligência do 
art. 20, do CPC. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. [...] 
3. Consoante orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal de 
Justiça, ‘resta evidente que os honorários contratados pelo 
apelante com seu advogado particular não podem ser inclu-
ídos nas despesas do processo, porque estão englobadas 
na verba honorária fixada nos temos do art. 20 do CPC. A 
condenação nas despesas, embora sendo uma consequência 
secundária do processo sobre o direito substancial, não pode 
ter origem senão no processo e nos atos nele praticados, 

Indenização - Perdas e danos - Cobrança - 
Contratação de advogado particular - Reembolso 

dos honorários advocatícios - Ato ilícito - 
Não configuração

Ementa: Apelação cível. Ação de perdas e danos. 
Contratação de advogado particular. Reembolso dos 
honorários advocatícios. Ato ilícito não configurado. 
Sentença de improcedência mantida.

- A contratação de advogado particular para o ajuiza-
mento de demanda judicial, além de não configurar 
conduta contrária ao direito, constitui uma faculdade da 
parte, que tem a opção de utilizar a Defensoria Pública, 
quando não possuir recursos financeiros.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.12.030301-4/001 - 
Comarca de Juiz de Fora - Apelante: Zilmar Franco Ribeiro 
- Apelado: Bradesco Vida Previdência S.A. - Relator: DES. 
JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES

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 NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013. - José 
Affonso da Costa Côrtes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES - Tratam 
os autos de ação de cobrança de perdas e danos, inter-
posta por Zilmar Franco Ribeiro em face de Bradesco Vida 
e Previdência S.A., objetivando o recebimento de indeni-
zação, correspondente ao valor pago a título de honorá-
rios contratuais para propositura da ação que condenou 
a ré ao pagamento da complementação de aposenta-
doria da autora.

Na decisão de f. 159/164, o Juiz de primeira 
instância julgou improcedente o pleito inicial, deixando 
de impor ônus sucumbenciais à autora por litigar sob 
o pálio da justiça gratuita. Condenou a requerente ao 
pagamento das custas processuais e honorários advo-
catícios, fixados em R$ 622,00, nos termos do art. 20, 
§ 4º, CPC.

Dessa decisão recorre a autora, ora apelante 
(f. 166/179), alegando que foi necessário o ajuizamento 
de ação judicial para compelir a apelada a complementar 
a sua aposentadoria, obtendo êxito na ação. Aduz que, 
por força de contrato de prestação de serviços advocatí-
cios, realizou o pagamento de honorários aos procura-
dores constituídos. Afirma que faz jus à indenização do 
valor que desembolsou, com fulcro nos arts. 389, 395 
e 404 do Código Civil. Ao final, requer seja dado provi-
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DES. MAURÍLIO GABRIEL - De acordo com o Relator.

DES. TIBÚRCIO MARQUES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NÃO PROVERAM O RECURSO.

. . .

não sendo considerados despesas os honorários de advo-
gado. 4. Nega-se provimento a ambos os recursos (TJMG 
- Apelação Cível n° 1.0313.05.169116-7/002 - 4ª Câmara 
Cível - Relator: Des. Célio César Paduani - Data da publi-
cação: 09.02.2007).

Ementa: Ação de indenização. Imputação de delito e 
condutas contrárias à ética profissional. Envio de relatório 
à Corregedoria do INSS. Animus difamandi evidenciado. 
Danos morais. Configuração. Contratação de advogado 
particular. Dano material. Despesas com honorários contra-
tados. Processo administrativo disciplinar. Ressarcimento. 
Improcedência. [...] Inexiste previsão legal ou contratual 
capaz de obrigar a parte a suportar os gastos com advo-
gado da parte ex adversa, em virtude de processo adminis-
trativo disciplinar, mesmo porque se a parte opta pela contra-
tação de advogado, apenas a ela incumbe o pagamento 
dos honorários contratuais. [...] (TJMG - Apelação Cível n° 
1.0261.07.053631-1/001 - 17ª Câmara Cível - Relator: 
Des. Eduardo Mariné da Cunha - Data da publicação: 
23.03.2010).

Não diverge, o posicionamento adotado pelos 
tribunais pátrios:

Ementa: Civil e processual civil. Contrato particular de compra 
e venda de bem imóvel. Obrigação de fazer. Outorga de 
escritura definitiva. Valor do imóvel pago antecipadamente. 
Pacto adjeto de alienação fiduciária. Irrelevância. Contrato de 
serviços advocatícios. [...] O pedido de condenação ao paga-
mento de indenização referente à contratação de advogado, 
não pode prosperar. Trata-se de obrigação pessoal, que 
somente vincula o contratante e o causídico, não cabendo 
impor obrigação a quem não integrou a aludida relação jurí-
dica. Recurso conhecido e provido (TJDF - Apelação Cível 
nº 20080110310216 - Relatora: Des.ª Ana Maria Duarte 
Amarante Brito - 6ª Turma Cível - julgado em 14.07.2010 - 
DJ de 22.07.2010, p. 101).

Ementa: Apelações cíveis. Vícios construtivos. Competência 
da justiça estadual. Responsabilidade da seguradora. 
Locativos. Reembolso reconhecido. Consectário da neces-
sária desocupação do imóvel com risco de desmoronamento. 
Sucumbência mínima da parte autora. Redimensionamento 
da verba sucumbencial [...]. Reembolso dos honorários 
advocatícios. Descabimento. A contratação de advogado 
particular decorre da opção da parte autora, devendo ela 
suportar o referido encargo. Sucumbência redimensionada, 
em face da decadência mínima da parte autora. Apelo da 
ré desprovido. Apelo do autor provido parcialmente (TJRS - 
Apelação Cível nº 70031433881 - Quinta Câmara Cível 
- Relator: Des. Romeu Marques Ribeiro Filho - Julgado em 
24.08.2011).

Assim, resta claro que a contratação de advogado 
para patrocinar a demanda judicial foi uma escolha da 
apelante e, como tal, não pode servir de fundamento 
para impor à apelada o dever de indenizar.

Com tais considerações, nego provimento 
ao recurso, mantendo a sentença proferida em 
primeira instância.

Custas recursais, pela apelante, suspensa a exigibi-
lidade, nos termos da Lei 1.060/50.

Reintegração de posse - Imóvel municipal -
 Permissão de uso - Revogação - Poder de 

autotutela - Mudança unilateral - Ausência de 
justificação - Desprovimento do recurso

Ementa: Apelação cível. Ação de reintegração de posse. 
Imóvel municipal. Permissão de uso contratual. Prazo 
determinado. Revogação. Ausência de justificação válida. 
Impossibilidade. Apelo desprovido.

- Não obstante o poder de revisão dos atos administra-
tivos ou de autotutela por parte da Administração, não 
pode esta exercitá-los, em detrimento de situações jurí-
dicas consolidadas, salvo por motivo justo, devendo o ato 
que modifique ou revogue determinado contrato ser moti-
vado e devidamente fundamentado.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0629.08.041253-5/001 
- Comarca de São João Nepomuceno - Apelante: 
Município São João Nepomuceno - Apelado: Jarbas 
Ribeiro - Relator: DES. BRANDÃO TEIXEIRA

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, 26 de fevereiro de 2013. - Brandão 
Teixeira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Em mãos, apelação 
cível em face da r. sentença de f. 216/228, profe-
rida nos autos da ação de reintegração de posse ajui-
zada pelo Município de São João Nepomuceno contra 
Jarbas Ribeiro, que julgou improcedente o pedido inicial, 
revogou a decisão de f. 22, item I, e declarou nulo o Dec. 
1.223/2008 (f. 15/16).

Inconformado, recorreu o autor, aduzindo, em 
síntese, a irregularidade da obra realizada no imóvel, 
já que a iniciou antes de efetuar o registro do projeto 
na Prefeitura.

Argui a má-fé do apelado, uma vez que iniciou 
e incrementou as obras ao saber da revogação da 
permissão de uso. Alega o caráter precário da permissão 
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de uso de bem público, que está sujeita à discricionarie-
dade administrativa.

Esclarece que a permanência indevida e a continui-
dade das obras, mesmo após a interferência dos servi-
dores públicos municipais e notificações, demonstram, 
de maneira inequívoca, o esbulho, que se consumou em 
março de 2008. Por fim, requer o provimento do recurso, 
para condenar o apelado a devolver definitivamente o 
imóvel, bem como proceder ao desfazimento da cons-
trução, sob pena de ressarcir o apelante pelas despesas 
necessárias ao procedimento.

Contrarrazões às f. 259/265.
É o relatório.
Juízo de admissibilidade.
Conheço do recurso, pois presentes os seus pressu-

postos legais.
Mérito.
O Município de São João Nepomuceno pretende 

reintegrar-se na posse de imóvel cedido ao réu, a título 
de fruição gratuita, por meio do contrato de permissão de 
uso de f. 11/12.

Esclarece que o réu descumpriu com a obrigação 
de iniciar as edificações pactuadas no prazo máximo 
de seis meses, conforme previsto na cláusula segunda 
do permissivo. E, em vista da inércia do apelado e de 
supostas irregularidades na obra, revogou a permissão de 
uso, por meio do Decreto 1.223/2008 (f. 15/16), e noti-
ficou-o sobre o seu teor; o agravado, contudo, optou por 
permanecer no imóvel e dar continuidade às obras, o que 
evidenciaria o esbulho.

Doutrina e jurisprudência vêm entendendo que, não 
obstante o poder de revisão dos atos administrativos ou 
de autotutela por parte da Administração, não pode esta 
exercitá-los, em detrimento de situações jurídicas conso-
lidadas, salvo por motivo justo, devendo o ato que modi-
fique ou revogue determinado contrato ser motivado e 
devidamente fundamentado.

No caso dos autos, em que pese a precariedade do 
contrato de permissão, o mesmo se deu por prazo deter-
minado, o que demonstra ainda mais a necessidade de 
fundamentação de qualquer mudança unilateral.

Sobre a chamada permissão condicionada (ou 
contratual), José dos Santos Carvalho Filho ensina que:

Tendo a Lei nº 8.987/1995 atribuído à permissão a natureza 
de negócio contratual e, por outro lado, obrigando à fixação 
das regras a serem observadas pelas partes, onde há direitos 
e obrigações para ambas, verifica-se que a antiga permissão 
condicionada ou contratual é atualmente um verdadeiro 
contrato administrativo. Desse modo, não há mais que falar 
em permissão simples quando o objeto da atividade for a 
execução de serviços públicos (Manual de direito administra-
tivo. 25. ed., 2012, p. 417).

A fim de se averiguar o esbulho no caso em exame, 
é necessário inicialmente analisar se a revogação da 
permissão foi devidamente motivada, já que a tese da 
precariedade da permissão contratual com prazo deter-
minado restou afastada.

Nesse sentido, denota-se da leitura do referido 
decreto (f. 15/16) que a motivação principal para a revo-
gação da permissão se pautou na alegação de que decor-
reram mais de cinco meses sem que o permissionário 
tenha tomado providências para iniciar as construções.

Conforme dispõe a cláusula segunda do permis-
sivo contratual:

O presente instrumento de permissão de uso vigorará pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com início a partir da data da assi-
natura, porém, dependendo de circunstância, a critério da 
Sr.ª Prefeita, poderá ser prorrogada por igual período.
Caso o Permissionário não inicie a construção dentro do 
prazo estabelecido, de 6 (seis) meses, se não houver motivo 
expresso para a não construção, estará automaticamente 
extinta esta Permissão, retornando o lote objeto da mesma 
ao Permitente.

Pela leitura da referida cláusula, resta evidente que 
o réu tinha o prazo de seis meses para iniciar as obras e 
que, não o fazendo, deveria justificar-se. Como o contrato 
teve início na data de sua assinatura (05.10.2007) e o 
decreto foi publicado em 13.02.2008, constata-se que o 
apelado ainda tinha aproximadamente dois meses para 
dar início às obras.

Não obstante a revogação prematura do contrato, 
ao permissionário não lhe foi sequer oportunizada a 
possibilidade de expor seus motivos, conforme previa a 
citada cláusula.

Demais disso, não comprovou o autor interesse 
público relevante e urgente a fim de justificar o exer-
cício da autotutela no caso concreto, já que as demais 
razões são genéricas e vieram desacompanhadas de 
efetiva demonstração.

Registre-se que as alegações de supostas irregu-
laridades na construção como fundamento para a revo-
gação do contrato tampouco merece prosperar. A uma, 
porque não fazem parte do rol de motivos expostos no 
decreto; a duas, porque não foram provadas.

Dessa forma, não foram atendidos os princípios do 
contraditório e do devido processo legal. Assim, ante a 
mácula verificada no Decreto 1.223/2008, não tem ele 
eficácia para converter a situação fática em esbulho, pelo 
que correta a r. sentença primeva, que julgou improce-
dente o pleito inicial.

Conclusão.
Por todo o exposto, nego provimento ao apelo, para 

manter in totum a r. sentença.
Custas, pelo apelante, isento, na forma da lei.

DES. CAETANO LEVI LOPES - De acordo com 
o Relator.

DES.a HILDA MARIA PÔRTO DE PAULA TEIXEIRA DA 
COSTA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Doação de bem imóvel - Nulidade - União estável - 
Outorga uxória - Imprescindibilidade - Art. 1.647, 
IV, do Código Civil - Aplicabilidade - Inteligência 

do art. 1.725 do Código Civil - Regime de 
comunhão parcial de bens - Lesão ao patrimônio 
comum - Doação fraudulenta e dolosa - Anulação -

 Art. 1.649 do Código Civil - Cabimento

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de nulidade de 
doação. Prova da união estável. Doação de bem imóvel 
adquirido na constância da união. Ausência de consenti-
mento do companheiro. Nulidade do ato. Decisão refor-
mada. Provimento do recurso.

- É anulável a doação de bem imóvel, no curso da 
sociedade conjugal, sem a outorga uxória, salvo se os 
cônjuges forem casados no regime da separação abso-
luta, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.

- Comprovado que o bem imóvel objeto da doação foi 
adquirido na constância da união estável, cujo regime 
de bens é de comunhão parcial, indispensável o consen-
timento do companheiro, sob pena de anulação do 
negócio jurídico.

Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.
12.178278-3/001 - Comarca de Belo Horizonte - 
Agravante: Abenedis Afonso de Carvalho - Agravadas: 
Zelinda Dondoni, Sabrina Dondoni de Carvalho - Relator: 
DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Belo Horizonte, 13 de março de 2013. - José 
Marcos Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se 
de agravo de instrumento interposto por Abenedis Afonso 
de Carvalho da decisão, que, nos autos da ação ordi-
nária de nulidade de doação que ajuíza em desfavor de 
Zelinda Dondoni e outra, indeferiu o pedido de anteci-
pação de tutela, que visava à suspensão dos efeitos da 
doação, para garantir sua moradia e fonte de sustento.

Em razões recursais, o agravante defende fazer jus à 
meação do imóvel indevidamente doado pela agravada, 
Zelinda Dondoni, à filha do casal, pois referido imóvel 
foi adquirido na constância da união estável, portanto, 
necessária autorização do outro cônjuge para a doação.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido às 
f. 69/70-TJ.

Não houve intimação das agravadas, uma vez que 
a relação processual não fora formada no momento da 
interposição do presente recurso.

É o relatório. Passo a decidir.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

admissibilidade recursal.
O autor, ora agravante, ajuizou ação ordinária de 

nulidade de doação, em que pretende a declaração de 
nulidade da doação realizada por sua ex-companheira à 
filha do casal, sem o seu consentimento.

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para 
suspender os efeitos da doação.

O MM. Juiz a quo, na decisão agravada, indeferiu 
a antecipação da tutela, ante a inexistência de prova do 
reconhecimento da união estável do casal, imprescindível 
para se exigir, ou não, a autorização do outro cônjuge 
para a validade da doação.

Compulsando os autos deste agravo de instru-
mento, entendo que merece reforma a decisão recorrida.

Dispõe o art. 1.647, inciso IV, do Código Civil 
de 2002:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos 
cônjuges pode, sem a autorização do outro, exceto no regime 
de separação absoluta:
[...]
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, 
ou dos que possam integrar futura meação.

Como se nota, a lei exige a outorga uxória para a 
realização de ato de liberalidade, a título gratuito, de bem 
componente do patrimônio comum a ambos os cônjuges.

Apesar de controvertida, na doutrina, a aplicação à 
união estável do mencionado dispositivo legal, entendo 
que a regra acerca da necessidade de outorga uxória 
para atos de disposição de bens imóveis comuns abrange 
aqueles que vivem em união estável, pois, na dicção do 
art. 1.725 do Código Civil, “aplica-se às relações patri-
moniais, no que couber, o regime de comunhão parcial 
de bens”.

Reportando-se aos defeitos que maculam os negó-
cios jurídicos, o art. 171 do Código Civil enuncia as hipó-
teses de anulabilidade dos atos eivados de vícios, quais 
sejam: os resultantes de incapacidade relativa do agente; 
erro; dolo; coação; estado de perigo; lesão; ou fraude 
contra credores.

In casu, evidente a lesão ao patrimônio do casal, 
ante a doação fraudulenta e dolosa realizada pela compa-
nheira, de bem imóvel comum (adquirido na constância 
da união estável), sem a anuência do outro consorte.

A propósito, a lição de Washington de Barros 
Monteiro, que considera cabível a anulação do ato de 
alienação de bem imóvel praticado, sem o consentimento 
do companheiro, na constância da união estável:
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Título de crédito - Ação declaratória de anulação 
- Prova testemunhal - Indeferimento - 

Cerceamento de defesa

Ementa: Processual civil. Título cambial. Anulação. Prova 
testemunhal. Defesa. Cerceamento.

- Em ação que visa à anulação de título cambial por 
iliquidez, incorre em cerceamento de defesa a sentença que 
retira da parte o direito de produzir a prova testemunhal 
requerida, notadamente quando esta constitui elemento 
importante ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.06.244316-3/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Cogefe 
Engenharia Comércio e Empreendimentos Ltda. - 
Apelada: TM Solutions Tecnologia da Informação Ltda. 
- Relator: DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO PARA 
ANULAR A SENTENÇA.

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Guilherme 
Luciano Baeta Nunes - Relator.

Notas taquigráficas

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES - 
Trata-se de “ação declaratória de anulação de título 
cambial” ajuizada por Cogefe Engenharia Comércio 
e Empreendimentos Ltda. em face de TM Solutions 
Tecnologia da Informação Ltda.

Sustenta a autora, em suma, que recebeu uma noti-
ficação expedida pelo 2° Tabelionato de Protestos de 
Belo Horizonte, atinente ao título 002, no valor de R$ 
54.385,52, sacado pela ré, com vencimento em 22 de 
setembro de 2006; que a referida cobrança é indevida, 
pois extrapola o montante efetivamente devido; que a 
dívida teve origem em uma negociação jurídica mantida 
entre as partes no valor de R$ 108.771,04; que efetuou 
o pagamento de R$ 57.771,00, pelo que persiste um 
débito de R$ 51.000,04, e não de R$ 54.385.52, situ-
ação que retira a liquidez e exigibilidade do título.

Ao final, requer a procedência do pedido, para 
se declarar a nulidade do título e o cancelamento do 
protesto realizado.

Sendo cabíveis à união estável as regras alusivas à admi-
nistração de bens, destaca-se a proibição de alienar bem 
imóvel sem o consentimento do consorte (salvo se a escolha 
recair no regime de separação absoluta de bens), sob pena 
de anulação do ato praticado, à luz do que estabelece o 
art. 1.649 do Diploma Civil (MONTEIRO, Washington de 
Barros. Curso de direito civil. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 
2004, v. 2, p. 48).

Nesse sentido, já se posicionou esta 16ª 
Câmara Cível:

Ementa: Civil e processo civil. Ação declaratória de nulidade 
de negócio jurídico. Compromisso de compra e venda. União 
estável. Ausência de outorga uxória. Nulidade do contrato. 
Recurso provido. Somente aqueles casados pelo regime da 
separação total de bens estão dispensados da outorga uxória 
para alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Enquanto 
não ultimada a partilha de bens, a venda de imóvel adqui-
rido na constância da união estável depende da anuência 
de ambos os companheiros. Deram provimento ao apelo 
(Apelação Cível nº 1.0702.06.297056-2/003 - Relator: Des. 
Rel. Sebastião Pereira da Souza - j. em 08.07.2009 - publ. 
em 14.08.2009).

Dessa forma, a demanda que visa à anulação do 
negócio jurídico realizado por um dos companheiros de 
bem imóvel adquirido na constância da união estável, 
ao qual é indispensável a outorga uxória, se mostra 
adequada à pretensão buscada pelo autor.

In casu, a controvérsia cinge-se à existência, ou 
não, de irregularidade da doação realizada.

Em análise detida dos autos, verifica-se que, após a 
decisão agravada, o agravante colacionou cópia de duas 
ações de reconhecimento de união estável - uma proposta 
pela ora agravada e a outra pelo agravante (f. 51/61-
TJ) -, nas quais ambas as partes afirmam viver em união 
estável há mais de trinta anos, união, portanto, incontro-
versa. Assim, aplicável à relação patrimonial o regime da 
comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil).

O imóvel objeto de doação pela agravada, Sra. 
Zelinda Dondoni, foi adquirido em 06.11.1981, regis-
trado em 07.05.1982 (f. 39/42-TJ), ou seja, quando o 
casal já vivia em união estável.

Consequentemente, a doação feita somente pela 
Sra. Zelinda Dondoni não respeitou a regra do art. 1.647, 
IV, do Código Civil, que exige, para sua validade, a 
anuência do outro cônjuge ou companheiro.

Assim, tenho por inválido o ato praticado, sendo, 
portanto, passível de anulação, na forma do art. 1.649 
do Código Civil.

Com esses fundamentos, dou provimento ao 
agravo, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos 
da tutela.

Custas, ex lege.

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

DES. SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA - De acordo 
com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO.

. . .



Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 41-218, jan./mar. 2013 |        211

TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cí

ve
l

para o devido e necessário aceite”; que “a apelada não 
enviou para a apelante a duplicata emitida, não podendo 
se falar em sua devolução”.

Preparo recursal à f. 180.
Contrarrazões às f. 186/193.
Recurso próprio, tempestivo e preparado. 

Dele conheço.
Do agravo retido de f. 144/145.
Trata-se de agravo retido interposto pela autora 

em face da decisão de f. 142, que declarou saneado o 
processo e indeferiu a prova oral requerida pela autora, 
com fundamento do disposto no inciso II do art. 400 
do CPC.

Contraminuta às f. 148/152.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do agravo retido.
Argumenta a agravante, em síntese, que o julga-

mento antecipado da lide não pode prosperar; que a 
questão versada nos autos exige dilação probatória; 
que a prova oral requerida comprovaria que “não houve 
autorização, por parte da autora, para se emitir o título 
sub judice no valor ali consignado”.

Razão assiste à agravante.
Conforme se vê nas peças de contestação e recon-

venção apresentadas pela ora agravada, às f. 23/35 e 
66/75, ficou consignada a existência de um acordo entre 
as partes, no qual teria ficado acertado que a autora 
depositaria, em 30 de março de 2006, R$ 57.832,40, e, 
em 30 de abril de 2006, R$ 54.385,52, e ainda haveria 
a incidência de juros no percentual de 1,5% sobre cada 
parcela, considerando a mora havida.

Para comprovar a existência do referido acordo, a 
ré/reconvinte apresentou os documentos de f. 96/100, 
cópias de e-mails trocados entre empregados dos depar-
tamentos financeiros das empresas, referentes aos termos 
do suposto acordo.

Ocorre que, para questionar a validade do suposto 
acordo impugnando os referidos documentos (f. 96/100), 
a autora/reconvinda requereu a produção de prova oral, 
“no sentido de se ratificar a situação alhures descrita, de 
que não houve autorização, por parte da autora, para se 
emitir o título sub judice no valor ali consignado” (f. 134).

Isso não obstante, vê-se que a douta Juíza da causa 
julgou antecipadamente o feito, levando em consideração 
a prova impugnada pelo autor, nos seguintes termos:

A parte requerida logrou êxito em provar que mediante nego-
ciações extrajudiciais com prepostos da autora, restou ajus-
tado que esta adimpliria R$ 57.832,40 em 30 de março de 
2006 (50% + 1,5% {juros anteriores} + 1,5% juros anteci-
pados do restante) e R$ 54.385,52 em 30 de abril de 2006 
(vide e-mail de f. 55).

Pela regra do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 
deve ser assegurado às partes litigantes o direito ao 

Com a inicial, vieram os documentos de f. 06/15.
Citada, a ré apresentou contestação às f. 23/35, 

alegando, em resumo, que, em 19 de janeiro de 2006, 
emitiu a nota fiscal - fatura de número 015608, no valor 
de R$ 108.771,04, cujo pagamento deveria ter sido 
realizado pela autora em 22 de fevereiro de 2006; que a 
autora não efetuou o pagamento a tempo e modo; que 
ficou acertado que a autora depositaria, em 30 de março 
de 2006, R$ 57.832,40, e, em 30 de abril de 2006, 
R$ 54.385,52; que restou combinada a incidência de 
juros no percentual de 1,5% sobre cada parcela, consi-
derando a mora havida; que, mesmo após a concessão 
do benefício, a autora somente efetuou, em 05.04.2006, 
um depósito no importe de R$ 57.771,00; que entrou em 
contato diversas vezes com a autora para que houvesse 
a liquidação do débito, mas não houve êxito. Juntou os 
documentos de f. 36/64.

Às f. 66/75, a ré propôs reconvenção, requerendo 
o pagamento do débito, no montante de R$ 65.999,73, 
considerando a atualização até o mês de março de 2007.

Recebida a reconvenção (f. 108), a autora apre-
sentou contestação (f. 110/114), aduzindo, preliminar-
mente, que se mostra descabido o procedimento da 
reconvenção; que a reconvinte deveria ajuizar ação autô-
noma. No mérito, alegou, em suma, que não é possível o 
protesto de boleto bancário; que o valor levado a protesto 
não corresponde ao saldo residual devido; que não reco-
nhece a legitimidade dos subscritores dos e-mails apre-
sentados pela reconvinte.

Impugnações às f. 116/125.
Em face da decisão de f. 142, que declarou saneado 

o processo e indeferiu a prova oral requerida pela autora, 
foi interposto, por esta, o agravo retido de f. 144/145.

Pela sentença de f. 160/168, foi julgado impro-
cedente o pedido autoral e procedente a reconvenção, 
“para condenar a autora reconvinda a pagar à ré recon-
vinte a quantia de R$ 65.999,73, corrigida monetaria-
mente pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, 
a partir de abril de 2007, inclusive, acrescida de juros 
de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Em sucum-
bência, foi a autora condenada ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 
em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de 
apelação às f. 170/179. Preliminarmente, requer a apre-
ciação e julgamento do agravo retido de f. 144/145. No 
mérito, alega, em resumo, que “restou admitido expres-
samente pela apelada que o valor levado a protesto não 
corresponde ao saldo residual devido pela apelante”; que 
“a apelante não reconheceu os subscritores dos supostos 
e-mails enviados”; que a duplicata “se encontra desacom-
panhada de documentos hábeis a legitimar a cobrança 
no montante imposto pela apelada”; que “resta incontro-
verso o fato de que não houve envio do título sub judice 
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contraditório e à ampla defesa, cumprindo ao julgador 
oportunizar aos contendedores a utilização dos meios 
adequados a demonstrar os fatos que deduzem. A 
rejeição ao pedido de produção de provas deve ocorrer 
somente quando ele se apresentar, indiscutivelmente, 
desnecessário e inútil.

No caso dos autos, apesar de fortes os indícios de 
que houve a negociação retratada nos documentos de 
f. 96/100, não se pode negar à autora/reconvinda a 
oportunidade de produzir prova em sentido oposto, sendo 
certo que o pedido pela prova oral, formulado na inicial 
(f. 05), foi renovado em duas outras oportunidades (f. 114 
e 134).

Analisando os documentos apresentados nos autos, 
entendo necessária a realização da prova pretendida, 
para a averiguação dos fatos narrados na exordial, que 
são controvertidos, não soando razoável julgar proce-
dente o pedido objeto da reconvenção, levando em conta 
documentos impugnados pela reconvinda, sem que antes 
seja permitido a esta esgotar os meios de prova que o 
sistema jurídico lhe coloca à disposição.

Em resumo, incorre em cerceamento de defesa a 
sentença que retira da parte o direito de produzir a prova 
testemunhal requerida, quando esta constitui elemento 
importante ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Com essas considerações, dou provimento ao 
agravo retido, para anular a sentença de 1º grau e deter-
minar que a instrução prossiga, com a realização das 
provas pretendidas.

Julgo prejudicada a análise do mérito de ambos 
os recursos.

Custas, ao final.

DES. MOTA E SILVA - De acordo com o Relator.

DES. ARNALDO MACIEL - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO 
RETIDO E ANULARAM A SENTENÇA.

. . .

Ação monitória - Cheque nominal a terceiros - 
Ilegitimidade ativa

Ementa: Apelação cível. Ação monitória. Cheques nomi-
nais a terceiros. Ilegitimidade ativa. 

- O portador de cheque nominal a terceiro, não transmi-
tido por via de endosso, não detém legitimidade para a 
execução do título por força da regra contida no art. 17 
da Lei nº 7.357/85. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.10.026607-9/001 - 
Comarca de Divinópolis - Apelante: Eduardo Rivelly 
Rodrigues Silva - Apelado: Luiz Gustavo Leite de Freitas 
- Relator: DES. VALDEZ LEITE MACHADO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
na conformidade da ata dos julgamentos, à unanimi-
dade, em ACOLHER PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Valdez Leite 
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. VALDEZ LEITE MACHADO - Cuida-se de 
recurso de apelação interposto contra a sentença de 
f. 42-60, da lavra do MM. Juiz da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Divinópolis, proferida nos autos de uma 
ação monitória manejada por Luiz Gustavo Leite de 
Freitas, em face de Eduardo Rivelly Rodrigues Silva e outro, 
que: a) excluiu da lide a requerida Carla Fonseca Rivelly; 
b) rejeitou os embargos, constituindo título executivo a 
quantia reclamada na inicial, devendo o requerido ser 
intimado para pagamento do valor do título indicado, 
devidamente corrigido e atualizado, em 24 horas, sob 
pena de penhora. 

Consubstanciando seu inconformismo nas razões 
de f. 79-91, busca o apelante a reforma da sentença, 
arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa. No mérito, 
sustentou que os juros de mora devem ser cobrados 
somente a partir da citação e a correção monetária a 
partir do ajuizamento da ação. 

O apelado, apesar de devidamente intimado, 
deixou de apresentar resposta ao recurso. 

É o relatório em resumo.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso. 
Inicialmente, analisando a preliminar relativa à 

ilegitimidade de Luiz Gustavo Leite de Freitas para figurar 
no polo ativo da presente ação, verifico que razão assiste 
ao apelante. 

Ora, o cheque é passível de emissão “ao portador” 
ou de forma “nominal”. Quando for “ao portador”, sem 
preenchimento do campo destinado ao beneficiário, 
qualquer pessoa que estiver de posse do título ostenta 
legitimidade ativa para a execução. Contudo, no caso de 
cheque “nominal”, a legitimidade ativa para a execução 
está restrita à pessoa nominada no rosto da cártula, salvo 
hipótese de circulação por meio de endosso.

Não se trata, portanto, de título ao portador, mas 
sim de títulos nominais.

O endosso pode-se dar “em branco” ou “em preto”. 
O endosso “em branco”, simples assinatura do favorecido 
no verso do título, confere ao portador a legitimidade de 
exigir o pagamento do crédito. Já o endosso “em preto” 
consiste na assinatura do endossante junto ao nome do 
endossatário, normalmente com a expressão “pague-se 
a”. No caso de endosso “em preto”, o título só pode ser 
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executado por aquele designado pelo endossante, único 
legitimado a buscar o crédito constante das cártulas.

Acerca do tema, lição de Fábio Ulhoa Coelho:

O endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro 
caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não 
identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros 
termos, o endosso pode ser praticado por três formas dife-
rentes: 1ª) a simples assinatura do credor no verso do título; 
2ª) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a 
expressão ‘pague-se’, ou outra equivalente; 3ª) a assinatura 
do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão ‘pague-se 
a Darcy’. Nas duas primeiras, caracteriza-se o endosso em 
branco, posto não identificada a pessoa para quem o paga-
mento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi trans-
ferido. Na última forma, o endosso se considera em preto, 
porque o endossatário está plenamente identificado.

E, tratando-se de título nominal, sua cobrança 
por terceiro é possível desde que precedido de endosso, 
conforme dispõe o art. 17 da Lei nº 7.357/85: “O 
cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula 
expressa à ordem, é transmissível por via de endosso”.

Desse modo, o endosso, para legitimar terceiro à 
cobrança do cheque nominal, deve ser feito por aquele 
para o qual o título foi emitido nominalmente, o que não 
ocorreu no caso.

Na hipótese, verifica-se que os cheques juntados 
à f. 7 foram emitidos, inicialmente, de forma nominal, 
a “Capri Alimentos Ltda.” e “Columbia”, contudo não 
foi realizada qualquer espécie de endosso posterior 
nas cártulas.

Assim sendo, o mero portador de cheque, emitido 
nominalmente a terceira pessoa e que não tenha sido 
transmitido pela via do endosso, não detém legitimidade 
para a cobrança do título por força da regra contida no 
referido art. 17 da Lei nº 7.357/85.

Com efeito, impõe-se o reconhecimento da ilegiti-
midade do autor para figurar no polo ativo da presente 
ação monitória e, por conseguinte, a extinção do feito 
sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do 
art. 267 do CPC.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para 
acolher a preliminar de ilegitimidade ativa de Luiz Gustavo 
Leite de Freitas, julgando extinto o processo sem julga-
mento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 

Condeno o autor ao pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00. 

Custas recursais, pelo apelado.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EVANGELINA CASTILHO DUARTE e 
ANTÔNIO DE PÁDUA.

Súmula - ACOLHERAM PRELIMINAR E DERAM 
PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Penhora de veículos - Requerimento - Inviabilidade -
 Registro no Detran - Presunção de propriedade 

de terceiros - Ausência de provas de propriedade 
do executado

Ementa: Agravo de instrumento. Requerimento de 
penhora de veículos. Impossibilidade. Registro no Detran. 
Presunção de propriedade de terceiros. Ausência de 
provas de propriedade do executado.

- De acordo com os arts. 1.226 e 1.267 do Código 
Civil, a propriedade de bem móvel se transfere com a 
tradição. Assim, ainda que a princípio a posse dos bens 
móveis, pelo executado, possa conduzir à presunção de 
que sejam de sua propriedade, no caso, tratando-se de 
veículos, o registro perante o Detran possui presunção 
relativa de veracidade.

- Logo, considerando que o agravante afirmou que os 
veículos que pretende penhorar não estão registrados no 
nome do executado e que, ainda, não trouxe aos autos 
provas capazes de elidir a presunção de veracidade dos 
registros no Detran, não há como ser deferida a penhora 
sobre os veículos, em razão do eminente risco ao patri-
mônio de terceiros, possíveis proprietários dos veículos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.
03.096126-3/002 - Comarca de Uberlândia - Agravante: 
Juliano Félix Palhares - Agravado: Donizette Veículos Ltda. 
- Relator: DES. JOÃO CANCIO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - João 
Cancio - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JOÃO CANCIO - Trata-se de agravo de 
instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou ativo, 
interposto por Juliano Felix Palhares, contra a decisão de 
f. 29-TJ, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara 
Cível da Comarca de Uberlândia/MG, que, nos autos 
da ação ordinária de ressarcimento por perdas e danos 
que move em face de Donizete Veículos Ltda., indeferiu 
o pedido de f. 24/26-TJ do autor/agravante, de penhora 
dos veículos de f. 28-TJ, sob o fundamento de que não 
se pode penhorar bens que estão em nome de terceiros, 
uma vez que o registro no Detran é dotado de presunção 
relativa de veracidade. O douto Magistrado apontou que 
o agravante deveria comprovar a inveracidade do registro 
no Detran e que os veículos indicados são de proprie-
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dade da executada, a fim de que seja deferida a penhora 
sobre eles.

Nas suas razões recursais (f. 02/08-TJ), o agra-
vante sustentou, em síntese, a necessidade de reforma 
da decisão hostilizada, ao argumento de que ingressou 
em juízo com ação indenizatória em face do agravado, 
requerendo a condenação deste ao pagamento dos 
danos materiais advindos do pagamento de multas e 
impostos atrasados que incidiam sobre o veículo adqui-
rido pelo agravante no estabelecimento do agravado. O 
ilustre julgador de primeira instância condenou a empresa 
requerida ao pagamento de R$3.068,25 (três mil, 
sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme 
sentença de f. 20/22-TJ.

O agravante ressalta que a empresa agravada é 
uma das maiores empresas de revenda de automóveis 
da cidade de Uberlândia/MG; no entanto, até o presente 
momento, não encontrou bens passíveis de penhora que 
estejam devidamente registrados em nome do agravado.

Assevera que a posse do bem móvel faz presumir 
a sua propriedade, tendo em vista que a transferência 
dessa espécie de bem se faz pela tradição, mostrando-se 
possível a penhora em tais condições em razão de que 
muitas vezes o devedor não transfere o bem objetivando 
frustrar futura execução. 

Alega, pois, que a empresa agravada detém a posse 
dos veículos que estão em seu pátio, presumindo-se que 
são de sua propriedade, razão pela qual são plenamente 
passíveis de ser penhorados.

Com essas considerações, o agravante requer o 
provimento do presente agravo de instrumento, a fim 
de que seja reformada a decisão ora hostilizada, defe-
rindo-se a penhora dos veículos existentes na empresa 
agravada, independentemente de não estarem regis-
trados em nome da empresa requerida.

O recurso foi recebido meramente no efeito devo-
lutivo, conforme se depreende da decisão de f. 40/42-TJ.

Nas informações prestadas à f. 47-TJ, o ilustre 
Magistrado a quo informou o cumprimento, pelo agra-
vante, do disposto no art. 526 do CPC, bem como a 
manutenção da decisão agravada.

Devidamente intimado, decorreu o prazo legal 
sem que o agravado apresentasse resposta ao recurso, 
conforme certidão de f. 49-TJ.

É o relatório.
Passo a decidir.
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos 

para a sua admissibilidade, conheço do recurso de 
agravo de instrumento.

Compulsando os autos, observa-se que o autor, ora 
agravante, ajuizou a presente ação ordinária de ressar-
cimento por perdas e danos, f. 09/16-TJ, pleiteando a 
condenação do réu, ora agravado, ao pagamento da 
quantia de R$3.068,25 (três mil, sessenta e oito reais e 
vinte e cinco centavos), a título de perdas e danos.

O pedido inicial foi julgado procedente pelo douto 
Magistrado a quo, conforme sentença de f. 20/22-TJ.

Dessa feita, o agravante peticionou nos autos às 
f. 24/26-TJ, requerendo, no intuito de receber o seu 
crédito, a penhora dos veículos que, apesar de não 
estarem registrados em nome do agravado, são de sua 
propriedade, uma vez que a propriedade dos bens móveis 
é presumida pela sua posse.

Todavia, o Juiz da causa indeferiu o pedido, funda-
mentando que não se pode penhorar bens que estão 
em nome de terceiros, consistindo nesta a decisão ora 
atacada (f. 29-TJ).

Pois bem.
No caso em apreço, a irresignação do agravante 

não merece prosperar.
Como se sabe, a propriedade de bem móvel se 

transfere com a tradição. Nesse sentido, os arts. 1.226 e 
1.267 do Código Civil:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando 
constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se 
adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos 
negócios jurídicos antes da tradição.
Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmi-
tente continua a possuir pelo constituto possessório; quando 
cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se 
encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já 
está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Assim sendo, ainda que, a princípio, a posse dos 
bens móveis pelo agravado possa presumir que sejam 
de sua propriedade, no caso, tratando-se de veículos, 
conforme bem ressaltado pelo ilustre Julgador de primeira 
instância, o registro perante o Detran possui presunção 
relativa de veracidade.

Desse modo, tendo o recorrente afirmado que os 
veículos que pretende penhorar não estão registrados 
no nome do agravado, e não juntando aos autos provas 
capazes de elidir a presunção de veracidade dos registros 
no Detran, não há como ser deferida a penhora sobre os 
veículos, em razão do eminente risco ao patrimônio de 
terceiros, possíveis proprietários dos veículos.

Assim já decidiu este egrégio Tribunal:

Ementa: Agravo de instrumento. Penhora. Propriedade de 
terceiros. Teoria da aparência. Não incidência. - Penhora é 
um ato constritivo que visa garantir a execução para posterior 
expropriação de bem do patrimônio do devedor, caso seja ele 
vencido na demanda. Não pode, assim, com base na Teoria 
da Aparência, ser realizada sobre bens de terceiros, ou sobre 
bens cuja propriedade da executada não se comprovou. 
(TJMG; Agravo de Instrumento Cível 1.0335.05.000289-
8/001; Des. Rel. Tiago Pinto; j. em 26.07.2012.)

Ementa: Penhora de veículo por meio de Renajud. Propriedade. 
Tradição. Registro no Detran. Presunção de propriedade. 
Desconstituição por prova hábil em contrário. - Embora a 
propriedade de veículo automotor se adquira com a tradição, 
o Código de Trânsito Brasileiro exige o ato formal de registro 
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Acórdão

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

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Rogério 
Medeiros - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - Versam os autos 
sobre recurso de agravo de instrumento interposto por 
Tânia Lúcia Martins Bolpato contra decisão do MM. Juiz 
da 7ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, a qual 
determinou intimação à parte autora para apresentar as 
certidões vintenárias do Cartório Distribuidor em nome 
dos réus listados à f. 109, no prazo de 20 dias, nos autos 
da ação de usucapião extraordinária interposta contra 
Sylvia Colluci Ribeiro e outras. 

O insurgente, em breve relato, requer seja 
reformada decisão agravada, para decretar desnecessária 
e descabida a apresentação das certidões vintenárias 
do Cartório Distribuidor em nome das rés Emira Ribeiro 
de Carvalho, Saionara Marilac Carvalho, Pabla Ribeiro 
de Carvalho e Adriana Ribeiro de Carvalho, haja vista 
a finalidade de tais certidões se tratar de demonstrar a 
posse pacífica e mansa, pois não há falar em prova de 
posse de quem nunca a deteve.

Foi deferida a atribuição do efeito suspensivo às 
f. 168/169-TJ.

O MM. Juiz a quo informou à f. 179-TJ que manteve 
a decisão agravada e, ainda, que o insurgente cumpriu o 
disposto no art. 526 do CPC.

Presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

decisão que determinou a intimação dos autores para 
apresentar certidões vintenárias do Cartório Distribuidor.

O art. 942 do Código de Processo Civil, ao tratar 
da ação de usucapião de terras particulares, dispõe que 

O autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido 
e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele 
em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem 
como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto 
e dos eventuais interessados, observado quanto ao prazo o 

disposto no inciso IV do art. 232.

Assim, resta claro que o ordenamento jurídico não 
condiciona o processamento da ação de usucapião à 
juntada de certidão vintenária, de modo que é incabível 
tal exigência.

Usucapião - Certidões vintenárias - Juntada -
 Desnecessidade

Ementa: Agravo de instrumento. Ação de usucapião. 
Certidões vintenárias. Desnecessidade. 

- O ordenamento jurídico não condiciona o processamento 
da ação de usucapião à juntada de certidão vintenária, 
de modo que é incabível tal exigência.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0145.
10.053882-9/001 - Comarca de Juiz de Fora - 
Agravantes: Tânia Lúcia Martins Bolpato e outro, Jorge 
Antônio Bolpato - Agravadas: Sylvia Colluci Ribeiro, 
Marlene Ribeiro de Carvalho, Emira Ribeiro de Carvalho, 
Saionara Marilac Carvalho, Pabla Ribeiro de Carvalho, 
Adriana Gonçalves da Silva Carvalho - Relator: DES. 
ROGÉRIO MEDEIROS 

do recibo de transferência perante o Detran competente, no 
prazo de 30 dias (art. 134 do CTB). O registro, portanto, vale 
como presunção de domínio, que pode ser elidida por prova 
em contrário e por quem se sentir privado de sua posse ou 
propriedade por qualquer ato judicial ou extrajudicial, como, 
por exemplo, prova hábil a demonstrar a venda do carro, 
ainda que sem a devida formalização da transferência no 
Detran. - O ônus de comprovar que a propriedade do bem foi 
transferida, por mera tradição (sem registro), não imputado à 
Fazenda Pública, já que o registro público no órgão de trân-
sito possui presunção de legitimidade inerente aos atos admi-
nistrativos, cabendo ao executado desconstituí-la. (TJMG; 
Agravo de Instrumento Cível 1.0362.09.104210-5/002; 
Des. Rel. Edivaldo George dos Santos; j. em 24.07.2012.)

Ementa: Registro de propriedade junto ao Detran. Presunção 
juris tantum. Prova cabal que afaste sua presunção. 
Desincumbência. Improcedência do pedido. - A presunção 
de propriedade do veículo, advinda do registro no órgão 
competente, somente pode ser elidida mediante prova cabal 
que ateste o negócio entabulado entre as partes, ônus do 
qual se desincumbiu a parte ré. (TJMG; Apelação Cível 
1.0351.09.091550-2/001; Des. Rel. Mota e Silva; j. em 
04.12.2012.)

Com essas considerações, nego provimento ao 
agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida 
na íntegra.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES - De 
acordo com o Relator.

DES. MOTA E SILVA - De acordo com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Sobre a desnecessidade de juntada da referida 
certidão, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais:

Ementa: Apelação cível - Usucapião - Indeferimento da 
inicial - Inépcia não configurada - Certidão vintenária - 
Desnecessidade. - A petição inicial será inepta somente se 
constatada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no parágrafo único do art. 295 do Código de Processo Civil. 
A legislação processual não condiciona o processamento 
da ação de usucapião à juntada de certidão vintenária. 
Recurso provido. Sentença cassada. (Apelação Cível 
1.0024.09.645332-9/001, Rel. Des. Gutemberg da Mota e 
Silva, 10ª Câmara Cível, j. em 18.09.2012, publicação da 
súmula em 02.10.2012.) 

Ação de usucapião - Emenda da inicial - Juntada de certidão 
vintenária e relativa à situação cadastral, legal e tributária 
do imóvel usucapiendo - Desnecessidade - Inteligência do 
art. 942 do CPC - Prosseguimento do feito. - Como o art. 942 
do CPC não condiciona o julgamento do mérito da ação 
de usucapião à juntada de certidão vintenária e relativa à 
situação cadastral, legal e tributária do imóvel usucapiendo, 
deve ter o feito prosseguimento normal, independentemente 
da juntada de tais documentos. (Agravo de Instrumento Cível 
1.0024.10.279874-1/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª 
Câmara Cível, j. em 09.08.2011, publicação da súmula em 
02.09.2011.)

Agravo - Usucapião - Presença de ambos os cônjuges no polo 
ativo da demanda - Desnecessidade de certidão vintenária 
- Reserva florestal legal.  - Como a ação de usucapião é 
ação real, necessária é a participação de ambos os cônjuges 
no polo ativo da demanda. O pedido de expedição de 
certidão de existência ou inexistência de ações possessórias 
e/ou reivindicatórias envolvendo a parte autora e o imóvel 
usucapiendo não merece acolhida, porquanto exigência não 
contemplada pela legislação civil e processual civil em vigor. 
Não é no decorrer da ação de usucapião o momento oportuno 
para a especificação e demarcação da reserva florestal 
legal, mas sim após solucionada a questão da propriedade, 
devendo ser averbada à margem da inscrição de registro do 
imóvel. (Agravo de Instrumento 2.0000.00.409711-2/000, 
Rel. Des. Armando Freire, j. em 02.10.2003, publicação da 

súmula em 15.10.2003.) 

Pelo exposto, sem embargo do brilhantismo do 
Julgador primevo, dou provimento ao recurso para 
reformar a decisão agravada ao fundamento de que a 
certidão vintenária não é indispensável ao prosseguimento 
da lide.

Custas, ex lege.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ESTEVÃO LUCCHESI e VALDEZ 
LEITE MACHADO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Plano de saúde - Mensalidade - Aumento - Faixa 
etária - Limite de 50% - Repetição de indébito - 

Ausência de má-fé - Devolução de forma simples, 
e não em dobro - Dano moral - Não ocorrência - 

Mero aborrecimento

Ementa: Plano de saúde. Aumento de mensalidade 
em razão de mudança de faixa etária do consumidor. 
Limite de 50%. Repetição do indébito. Ausência de 
má-fé. Dano moral. Não configuração. Sentença 
parcialmente reformada.

- Apesar de legítimos e devidamente autorizados referidos 
aumentos, tenho que tais alterações se encontram 
em detrimento dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade em relação ao aumento dos riscos a 
que o contratante passou a estar sujeito, ao ingressar em 
outra faixa etária, devendo o Poder Judiciário intervir para 
restabelecer o equilíbrio entre as partes, protegendo, por 
óbvio, o consumidor lesado.

- A jurisprudência deste Tribunal vem-se manifestando no 
sentido de que, em casos em que a cobrança é realizada 
com base em cláusula contratual considerada abusiva, 
como no caso dos autos, mas sem a demonstração da 
ocorrência de má-fé, não se aplica o art. 42 do CDC, 
ocorrendo a devolução de forma simples, e não em dobro.

- O sentimento exacerbado de indignação não gera 
dano moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e 
incômodos, não ensejam indenização por dano moral, 
sendo certo que o simples reajuste na mensalidade, por si 
só, não se traduz em dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.10.003577-0/004 - 
Comarca de Governador Valadares - Apelante: Marlene 
Lourenço da Silveira Rodrigues - Apelada: Cassi - Caixa 
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - 
Relator: DES. ANTÔNIO DE PÁDUA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Antônio de 
Pádua - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO DE PÁDUA -Trata-se de apelação 
interposta por Marlene Lourenço da Silveira Rodrigues, 
nos autos da ação de revisão de contrato proposta contra 
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do 
Brasil - Cassi, perante a Secretaria da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Governador Valadares, inconformado com 
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a r. sentença de f. 150/155, que julgou improcedentes 
os pedidos.

Em suas razões recursais de f. 162/169, a apelante 
afirma que o reajuste aplicado é abusivo.

Defende que o simples aumento da faixa etária não 
induz, por si só, o aumento nas despesas médicas.

Ao final, requer a condenação da ré ao pagamento, 
em dobro, do valor pago indevidamente por ela.

Não houve preparo, parte que litiga sob os auspícios 
da gratuidade judiciária.

Contrarrazões nas f. 174/186.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade.
O cerne da questão posta nos autos gira em torno 

do reajuste das mensalidades do plano de saúde em 
razão da faixa etária da apelante.

Conforme já decidido no Agravo de Instrumento 
nº1.0105.10.003577-0/001, a discussão exposta nos 
autos não é tão simples quanto possa parecer e não 
pode ser dirimida apenas com a invocação de regras 
contratuais ou legais, pois estão em jogo princípios 
constitucionais colidentes.

De um lado está o princípio constitucional da 
autonomia privada, da liberdade de iniciativa, inclusive 
na área de assistência à saúde (arts. 170 e 199 da 
CF/88), bem como o direito fundamental de garantia 
do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI), e, do outro, a 
defesa do consumidor, prevista como direito fundamental 
(art. 5º, XXXII) e, ainda, como mandamento constitucional 
(art. 48 do ADCT).

Justamente em razão da necessidade de tutela dos 
consumidores idosos é que o legislador ordinário editou 
algumas regras protetoras de seus interesses, como é o 
caso da Medida Provisória nº 2.177-44, que alterou o 
art. 15 da Lei nº 9.656/98, passando assim a ser redigido: 

Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias 
estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o 
inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em razão da idade do 
consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas 
no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de 
reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas 
expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. 
Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput 
para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que 
participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do 
art. 1º, ou sucessores, há mais de dez anos.

Cumpre ressaltar que a legislação e as normas 
editadas pelo Poder Público deverão ser observadas, 
pois é sabido que a Lei 9.656/98 teve inúmeros de 
seus dispositivos sucessivamente alterados por medidas 
provisórias que, ao não serem convertidas em lei no 
prazo constitucional, eram continuamente reeditadas, 
e não restam dúvidas de que, até agosto de 1999, a 
competência para aprovar os reajustes de faixa etária era 
da Susep.

Dessa forma, mesmo considerando que o contrato 
sub judice se submeteu às regras estabelecidas pela ANS, 
não há como negar a incidência sobre esses pactos das 
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, 
as quais determinam sejam declaradas nulas as cláusulas 
abusivas e em flagrante afronta aos direitos básicos do 
consumidor. 

Por outro lado, é razoável que os aderentes de 
faixa etária de maior risco paguem uma contribuição 
um pouco superior aos de faixa etária de menor risco, 
contudo o reajuste não pode significar uma verdadeira 
“cláusula-barreira”, cuja finalidade é justamente a de 
fazer com que o contratante se exclua do plano, por não 
conseguir suportar o aumento das contribuições.

Considerando tudo isso, é necessário, agora, 
verificar se o percentual de aumento previsto nos contratos 
é razoável e proporcional ou não, e, voltando aos 
demonstrativos de aumentos por mudança de faixa etária, 
verifico que o contrato prevê aumento de 67,1143% 
quando o contratante atinge a idade de 60 anos. 

Apesar de legítimos e devidamente autorizados 
referidos aumentos, tenho que tais alterações se 
encontram em detrimento aos princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade em relação ao aumento dos riscos 
a que o contratante passou a estar sujeito, ao ingressar 
em outra faixa etária, devendo o Poder Judiciário intervir 
para restabelecer o equilíbrio entre as partes, protegendo, 
obviamente, o consumidor lesado. 

No que se refere à repetição dos valores cobrados 
indevidamente, a jurisprudência deste Tribunal vem-se 
manifestando no sentido de que, em casos em que a 
cobrança é realizada com base em cláusula contratual 
considerada abusiva, como no caso dos autos, mas sem 
a demonstração da ocorrência de má-fé, não se aplica 
o art. 42 do CDC, ocorrendo a devolução de forma 
simples, e não em dobro.

Por fim, quanto ao dano moral alegado, entendo 
que não restou configurado, a meu sentir, dano à imagem, 
à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade da 
autora, mas mero dissabor.

O sentimento exacerbado de indignação não gera 
dano moral. É que simples aborrecimentos, dissabores e 
incômodos não ensejam indenização por dano moral, 
sendo certo que o simples reajuste na mensalidade, por si 
só, não se traduz em dano moral.

Sobre o tema, é importante a lição de Pablo Stolze 
Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São 
Paulo: Saraiva, 2004, v. III, p. 85:

Superadas, portanto, todas as objeções quanto à 
reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, 
porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para 
quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano 
moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer 
melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do 
amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, 
ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, 
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escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes 
desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora 
do Direito centenas de milhares de cruzeiros.

No mesmo sentido, vêm decidindo os tribunais 
pátrios, entre os quais este e o STJ:

Ementa: Ação de indenização. Danos morais inexistentes. 
Improcedência do pedido inicial.1 - Não é todo e qualquer 
aborrecimento e chateação que enseja dano moral. Somente 
deve ser deferida indenização nas hipóteses em que 
realmente se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, 
dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e 
integridade psicológica de alguém, cabendo ao magistrado, 
com prudência e ponderação, verificar se, na espécie, 
efetivamente ocorreu dano moral, para, somente nestes casos, 
deferir indenização a esse título. ‘2 - Não enseja danos morais 
o mero recebimento de cartas de cobrança, embora a parte 
não esteja em débito com a instituição bancária cobradora’. 
(TJMG, AC 2.0000.00.511209-0/000, 9ª CCível, Rel. Des. 
Pedro Bernardes, DJ de 16.12.2005.)

O fato é que o aborrecimento do consumidor não 
induz automaticamente à indenização. Não havendo 
elementos nos autos aptos a demonstrar que a autora 
sofreu efetivo prejuízo moral, humilhação, vergonha 
ou constrangimento público, não se pode falar em 
indenização por dano moral. 

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso 
para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, 
declarando legais os reajustes realizados na mudança da 
faixa etária dos consumidores acima de 59 anos, porém, 
com limitação a 50% de aumento. Condeno a ré a restituir 
à autora, de forma simples, os valores pagos por ela 
indevidamente, valor esse devidamente acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês, contados da citação, e corrigido 
monetariamente com base na Tabela da Corregedoria do 
Estado de Minas Gerais a partir da data do desembolso, 
o que será devidamente calculado em fase de liquidação 
de sentença.

Custas processuais, inclusive recursais, meio a 
meio, devendo cada parte arcar com os honorários de 
seus respectivos advogados.

DES. ROGÉRIO MEDEIROS - De acordo com 
o Relator.

DES. ESTEVÃO LUCCHESI - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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Jurisprudência Criminal

Roubo - Simulação de posse de arma - Coação 
verbal - Grave ameaça - Desclassificação do 

crime para furto - Impossibilidade - Fixação da 
pena - Mínimo legal - Redução - Inadmissibilidade

Ementa: Penal. Roubo. Desclassificação para furto. Inad-
missibilidade. Simulação de posse de arma. Coação 
verbal. Grave ameaça caracterizada. Pena. Redução. 
Impossibilidade. Reprimenda já fixada no patamar mínimo.

- A simulação da posse de arma de fogo quando esse fato 
não é do conhecimento da vítima constitui grave ameaça 
suficientemente idônea para caracterizar o crime de 
roubo, mormente se aliada à coação verbal por parte do 
agente, não se cogitando de desclassificação da conduta 
para o crime de furto.

- Não há falar em redução de pena se já fixada a repri-
menda no patamar mínimo cominado ao tipo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0447.12.000826-6/001 
- Comarca de Nova Era - Apelante: J.L.S.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. De ofício, 
CORRIGIR ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA 
SENTENÇA. 

Belo Horizonte, 20 de março de 2013. - Júlio Cezar 
Guttierrez - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - J.L.S.S., qualifi-
cado nos autos, foi denunciado como incurso nas iras 
do art. 157, caput, e art. 147, ambos do Código Penal, 
porque, na data de 24.03.2012, por volta das 3h30min, 
no Hotel Girassol, localizado na Rua Governador Vala-
dares, nº 315, no centro de Nova Era - MG, ele teria 
subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com a 
simulação da posse de uma arma de fogo, bem como de 
coação verbal, a quantia de R$70,00 em espécie, perten-
cente ao referido estabelecimento comercial. Após a sua 
prisão, e quando do reconhecimento pela vítima T.C., ele 
ainda a teria ameaçado de morte.

Sentença exarada às f. 122/134, por via da qual 
o MM. Juiz de Direito da Comarca julgou procedente o 
pedido contido na denúncia e o condenou às penas de 4 
(quatro) anos e 1 (oito) mês de reclusão, a ser cumpridas 

no regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão 
mínima legal. 

Inconformada, recorreu a defesa (f. 147), pugnando, 
em síntese, pela desclassificação da conduta para o delito 
de furto e pela redução da pena para o patamar mínimo 
legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão 
espontânea (f. 148/153).

Em contrarrazões, pugnou o Ministério Público pelo 
conhecimento e não provimento do recurso (f. 157/161), 
ao que aquiesceu a douta Procuradoria-Geral de Justiça, 
por meio de parecer da lavra do i. Procurador Vagner 
Vartuli, que opinou, contudo, pela isenção das custas 
processuais (f. 169/171). 

É o relatório, em síntese.
Conheço do presente recurso, próprio, tempestivo e 

regularmente processado.
Não há preliminares a ser enfrentadas, pelo que 

passo ao exame do mérito.
No mérito, sem se insurgir contra as provas de 

autoria e de materialidade delitivas em si, pugna a 
combativa defensora, em síntese, pela desclassificação 
da conduta para o delito de furto, pelo reconhecimento 
da confissão espontânea e pela redução da pena para o 
patamar mínimo. 

Atenho-me, tão somente, ao primeiro pedido, já 
que falta interesse recursal quanto aos dois últimos, na 
medida em que o digno Magistrado sentenciante já reco-
nheceu devidamente a atenuante da confissão espon-
tânea, em favor do apelante, e já que as penas relativas 
a ambos os delitos, pelos quais ele foi condenado, foram 
aplicadas exatamente nos seus patamares mínimos de 4 
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o 
roubo, e 1 (um) mês de detenção para a ameaça.

Faço apenas uma ressalva para corrigir pequeno 
erro material na parte dispositiva da sentença, na qual 
o douto Sentenciante conclui a fixação da pena em 
“4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa” (f. 132), quando o correto seria 4 (quatro) 
anos de reclusão, 1 (um) mês de detenção, e 10 (dez) 
dias-multa.

Registro, outrossim, que, embora a atenuante da 
confissão espontânea somente deva ser reconhecida rela-
tivamente ao crime de roubo, como o fez o Magistrado 
a quo, a atenuante da menoridade relativa deve incidir 
sobre ambos os delitos, de roubo e de ameaça, embora 
sem reflexos nas penas-base, porque já fixadas nos seus 
patamares mínimos.

Feitas essas breves considerações, passo à análise 
do pleito desclassificatório, para afastá-lo, data venia.

A defesa sustenta a necessidade de desclassificação 
da conduta do crime de roubo para o delito de furto sob 
a alegação de que “não restou demonstrada por parte do 
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apelante a intimidação da vítima ou mesmo o emprego 
de arma de fogo”, salientando que:

sendo a violência exercida contra a coisa, in casu, consis-
tente em puxar a coisa da vítima, que a segura de outro lado, 
para impedir a subtração, a violência é contra a coisa, e não 
contra a pessoa, devendo ser operada a desclassificação 
para o crime de furto (f. 150).

Descrevem os autos que, na fatídica madrugada do 
crime, o apelante J.L.S.S., fissurado por consumir drogas, 
dirigiu-se ao Hotel Girassol, onde a vítima T.C. é recep-
cionista; e, simulando o porte de uma arma de fogo sob 
a camisa, exigiu-lhe que lhe fosse entregue dinheiro, o 
qual seria utilizado para a compra de substâncias entor-
pecentes. T., a princípio, negou possuir qualquer quantia 
em dinheiro. Contudo, após ser agredida por ele com um 
tapa na cabeça, optou por lhe entregar R$20,00 (vinte 
reais) em espécie. Posteriormente, deu pela falta de outros 
R$50,00 (cinquenta reais), tendo ficado na dúvida se os 
teria também entregado ao apelante.

Ora, dúvidas não restam de que a vítima somente 
entregou a J. o dinheiro porque se sentiu intimidada por 
ele. Conquanto ele negue que tenha simulado o porte de 
qualquer arma (f. 12 e 105/106), por óbvio que T. não lhe 
teria entregado o dinheiro de bom grado se não tivesse 
se sentido ameaçada, até porque ela tentou, a princípio, 
convencê-lo de que não o possuía, somente cedendo 
momentos depois, exatamente em razão do temor sentido 
em face da grave ameaça empregada.

Ademais, o próprio apelante admitiu, perante o 
Magistrado, que “coagiu a vítima, dizendo, ‘passa o 
dinheiro!’ em tom agressivo” (f. 106), o que basta para a 
configuração da elementar da grave ameaça. 

Ressalte-se que a utilização de arma de brinquedo, 
de arma defeituosa ou sem munição, ou ainda a simu-
lação de estar armado, quando esse fato não é do conhe-
cimento da vítima, embora não autorizem, a meu sentir, 
a incidência da majorante prevista no inciso I do § 2º do 
art. 157 do Estatuto Penal, já constituem grave ameaça, 
“suficientemente idônea para caracterizar o crime de 
roubo” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal 
comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 567).

O só fato de tais situações não ensejarem risco 
concreto à integridade física da vítima não desconstitui 
o tipo penal do roubo, uma vez que, não obstante não 
se possa falar em violência física, por óbvio que a intimi-
dação sofrida pela vítima ao supor que o agente estava 
armado se constitui na grave ameaça característica do 
delito, a qual atinge a sua integridade psíquica.

In casu, ainda que se admita como verdadeira a 
versão do réu de que não simulou o porte de qualquer 
arma, se a grave ameaça foi exercida por outros meios, 
tal fato não tem o condão de descaracterizar o crime de 
roubo, mas tão somente de impedir a incidência da refe-
rida majorante do emprego de arma, como o fez o digno 

Sentenciante, que condenou o apelante pela prática de 
um crime de roubo simples

Frise-se, por derradeiro, que não há falar em 
violência contra a coisa, já que não há sequer notícias 
de que J.L. tenha se jogado contra o caixa do estabeleci-
mento ou arrebatado a bolsa da vítima sem ameaçá-la. 
Ao contrário, o que se tem dos autos é que ele nem sequer 
encostou em qualquer objeto, tendo optado por ordenar 
à vítima que lhe entregasse o dinheiro, após ameaçá-la 
de um mal maior.

Vê-se, assim, que as declarações da vítima, 
corroboradas pela própria confissão espontânea do 
acusado, permitem a inferência quanto ao emprego de 
grave ameaça na consecução da subtração, a auto-
rizar a capitulação dos fatos pelo delito do art. 157 do 
Código Penal, pelo que rejeito, sem maiores delongas, a 
súplica desclassificatória.

Mercê de tais considerações, nego provimento ao 
apelo, mantendo, in totum, a bem-lançada sentença 
condenatória, à exceção da correção do erro mate-
rial observado na parte dispositiva do decisum nos 
termos supradelineados.

Considerando que o apelante foi defendido durante 
todo o feito pela Assistência Judiciária Municipal e, ainda, 
apresentou declaração de pobreza às f. 72, na esteira do 
parecer ministerial de cúpula, isento-o do pagamento das 
custas processuais, nos moldes do art. 10, inciso II, da Lei 
Estadual nº 14.939/03.

É como voto.
 

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES DOORGAL ANDRADA e FEITAL LEITE (JUIZ 
CONVOCADO, PORTARIA 2.859/2013).

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
DE OFÍCIO, CORRIGIRAM ERRO MATERIAL NA PARTE 
DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

. . .

Extorsão mediante sequestro - Crime formal - 
Consumação - Crime permanente - Competência - 

Prevenção

Ementa: Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. 
Crime formal. Consumação no momento da privação da 
liberdade da vítima. Competência do MM. Juiz de Direito 
da Comarca de Juiz de Fora. 

- O crime de extorsão mediante sequestro é formal e 
se consuma com a restrição da liberdade da vítima. A 
obtenção da vantagem econômica pretendida, se vier a 
acontecer, é mero exaurimento do crime.

- Apesar de a extorsão ser um crime permanente, apenas 
se usará o critério da prevenção, se houver dois juízes 
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igualmente competentes. Se o crime se iniciou e se 
consumou em uma só comarca, não há que se falar, 
portanto, em prevenção.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.002113-2/000 - 
Comarca de Juiz de Fora - Paciente: I.S.A. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Juiz Fora - Interessado: 1ª Vara Criminal da Comarca 
de Teófilo Otoni - 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, à unanimidade, 
em DENEGAR ORDEM.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013. - Denise 
Pinho da Costa Val - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - Trata-se 
de habeas corpus impetrado pela Dr.ª Vivian V. Toyama, 
advogada, em favor de I.S.A., contra ato do MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/
MG.

Alega a impetrante que I.S.A. foi preso em flagrante, 
no dia 24 de julho de 2012, pela prática, em tese, do 
crime do art. 159 do Código Penal. Todavia, estaria 
sofrendo constrangimento ilegal, pois o MM. Juiz de 
Direito da Comarca de Juiz de Fora é incompetente para 
processar e julgar o crime ora em análise, pois “trata-se 
de crime permanente, motivo pelo qual a competência 
dar-se-á pela prevenção, no caso da existência de dois 
juízos competentes”, e, uma vez analisado o pedido de 
liberdade provisória pelo Juízo da Comarca de Teófilo 
Otoni, está é a preventa para o julgamento da lide.

Alega, ainda, que a consumação do delito se deu 
na Comarca de Teófilo Otoni, pois a transferência do 
dinheiro exigido na extorsão foi feita para a conta do 
paciente, cuja agência é localizada nesta cidade.

Sustenta que fora denunciado também pelo crime de 
formação de quadrilha, delito este também permanente.

Requer, assim, a concessão da ordem “para declarar 
a incompetência do Juízo Criminal de Juiz de Fora e, 
consequentemente, remeter os autos para a Comarca de 
Teófilo Otoni”. 

Liminar indeferida às f. 20/22 pelo eminente 
Desembargador Rubens Gabriel Soares, em substituição.

Informações prestadas pela autoridade coatora, às 
f. 38/39, seguidas dos documentos de f. 40/53.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, às 
f. 55/57, subscrito pelo ilustre Procurador Dr. Heleno 
Rosa Portes, opinando pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

Sustenta a impetrante que o crime de extorsão 
mediante sequestro foi consumado na Comarca de Teófilo 
Otoni, e, portanto, esta comarca é competente e preventa 
para processar e julgar o presente feito. 

Razão não lhe assiste.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado 

como incurso nas sanções do art. 288, parágrafo único, 
art. 159, § 1º, art. 157, § 2º, I, II e V, todos do Código 
Penal brasileiro.

Extrai-se da exordial acusatória, anexada aos autos 
às f. 44/52, que, no dia 24 de julho de 2012, por volta 
das 14h, no estacionamento Parking, localizado na Rua 
Santo Antônio, nº 559, centro da cidade de Juiz de Fora, 
os denunciados E., R. e W., previamente ajustados, sob o 
comando e a orientação do ora paciente, I.S., mediante 
grave ameaça exercida com arma de fogo, sequestraram 
o irmão de I., S.M.A., com o fito de obter vantagem patri-
monial como preço do resgate.

Assim, conduziram a vítima até a sua residência, 
localizada na Rua XX, Bairro YY, ainda na cidade de Juiz 
de Fora, onde se desenrolou o delito de extorsão mediante 
sequestro. Ali, os denunciados E., R. e W. subtraí ram 
coisas alheias móveis das pessoas que se encontram na 
casa, mediante grave ameaça exercida com arma de 
fogo, bem como violência efetuada por meio de amorda-
çamento e amarra das vítimas, restringindo sua liberdade 
por considerável lapso temporal.

Durante a ação, os executores materiais exigiram da 
vítima S. a importância de R$ 350.000,00, quantia esta 
que deveria ser transferida para uma conta-corrente. No 
entanto, como o limite para a transação era apenas de 
R$ 5.000,00, S. efetuou a transferência deste valor para 
a conta de titularidade de I.S., do Banco Itaú, agência 
0172-4.

Por fim, os denunciados E., R. e W. retornaram com 
S. para o centro da cidade, deixando as demais pessoas 
que estavam na casa amordaçadas e amarradas.

Posteriormente, assim que descoberta a titularidade 
da conta para onde foi feita a transferência do dinheiro, 
pertencente a I.S., ele foi preso na Comarca de Teófilo 
Otoni, “ainda em estado de flagrância”.

Dessa forma, após sua prisão em suposto flagrante 
delito, realizada na Comarca de Teófilo Otoni, foi conce-
dida a liberdade provisória ao paciente, sob o funda-
mento de que

existem dúvidas quanto ao estado de flagrância, pois o 
simples comprovante de transferência para a conta bancária 
do réu não comprova, por si só, o flagrante, até porque o 
documento de f. 21 não comprova o saque, mas apenas o 
depósito (f. 35).

Em sequência, foi decretada a prisão preventiva 
do paciente pelo Juiz da Comarca de Juiz de Fora, e o 
paciente, denunciado, como visto alhures.

Alega a defesa que o crime de extorsão é perma-
nente e, portanto, se consumou no local onde está situada 
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a agência para onde foi feita a transferência do dinheiro, 
ou seja, em Teófilo Otoni, e, portanto, esta comarca 
seria a preventa para o julgamento do delito, pois ali foi 
deferida ao réu a liberdade provisória, tornando aquele 
Juízo prevento.

Primeiramente, cumpre registrar que a competência 
será determinada, como regra, no lugar da infração, 
considerado este onde a infração se consumar, no caso 
de crime tentado, pelo lugar em que for praticado o 
último ato da execução (art. 70, CPP).

Nesse compasso, trago à colação as lições do 
Professor Eugênio Pacelli de Oliveira:

Enquanto o nosso Código Penal e também a Lei nº 9.099/95, 
dos Juizados Especiais Criminais, consideram o lugar da 
infração tanto o lugar onde se praticou a conduta quanto 
onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, 
adotando a teoria da ubiquidade (que reúne a teoria da ativi-
dade - lugar da conduta - e do resultado), o nosso Código de 
Processo Penal adotou a teoria do resultado, que considera 
o lugar da infração o local onde se consumou o crime ou 
onde deveria ter se consumado, na hipótese de crime tentado 
(art. 70, CPP). (Curso de processo penal.16. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 258/258.)

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio 
Tribunal de Justiça: 

Conflito negativo de competência. Posse de armas de fogo e 
munição. Consumação. Competência. Local da apreensão. 
Prevenção. Inocorrência. - 1. Nos termos da lei processual 
penal (art. 70 do CPP), a competência para o processamento 
e julgamento do feito é o do juiz do local da infração, em 
tese, cometida, ou seja, o lugar da consumação do delito. 
2. A prevenção é regra subsidiária, que só deve ser apli-
cada nas hipóteses em que dois juízes se mostrarem igual-
mente competentes. Sendo determinado o local da consu-
mação, não há falar-se em aplicação do instituto. (Conflito 
de Jurisdição 1.0000.11.050861-1/000, Rel. Des. Fortuna 
Grion, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 21.11.2011, 
publicação da súmula em 12.03.2012.)

O delito previsto no art. 159, § 1º, do Código 
Penal brasileiro é delito formal, em que se pune a mera 
atividade de sequestrar a pessoa, com a finalidade de 
obter o resgate. Ou seja, embora o agente não consiga 
a vantagem almejada, o delito já se consuma com a 
restrição da liberdade da vítima. 

Assim, o pagamento do resgate ou a obtenção 
da vantagem ilícita são meros exaurimentos do crime, 
porquanto o delito já se consumou anteriormente.

Pouco importa, dessa forma, onde estava situada a 
agência para onde foi feita a transferência do dinheiro.

Sobre o tema, é a lição de Luiz Regis Prado:

5. Consumação e tentativa: a extorsão mediante sequestro é 
delito permanente, protraindo-se no tempo o seu momento 
consumativo, e de mera atividade, vale dizer, realizado o ato 
de sequestrar a pessoa e detê-la, está consumado o crime, 
independentemente da obtenção da vantagem, tendo em vista 
que se trata de delito de intenção. A obtenção da vantagem 
é irrelevante para considerar-se consumado o delito, cons-

tituindo-se em mero exaurimento, podendo ser analisado 
como circunstância judicial no momento da fixação da pena 
(art. 59, CP). A tentativa é possível, pois o agente pode ter 
frustrada sua ação de sequestrar, isto é, quando está reali-
zando os atos tendentes à privação da liberdade do sujeito 
passivo, tem a ação interrompida por circunstâncias alheias 
a sua vontade (in Comentários ao Código Penal. 7. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 548). 

Nesse sentido, já decidiu o colendo Superior 
Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro com resul-
tado morte. Pretensão de desclassificação para homi-
cídio tentado. Impropriedade da via eleita. Elementos dos 
autos que apontam, com clareza, a prática de delito contra 
o patrimônio.
1. O delito previsto no art. 159 do Código Penal é crime 
complexo, que ofende ao mesmo tempo o patrimônio e a 
liberdade da vítima. Em sua forma qualificada - com resul-
tado morte - fere ainda um terceiro bem jurídico, a vida, 
razão por que é punido de forma mais rigorosa.
2. Na hipótese, a combativa defesa busca seja afastado o 
crime contra o patrimônio e reconhecida a prática do homi-
cídio, delito esse de competência do júri; em consequência, 
pede-se a anulação do processo-crime com a remessa dos 
autos ao juízo competente.
3. ‘A extorsão mediante sequestro, como crime formal ou de 
consumação antecipada, opera-se com a simples privação 
da liberdade de locomoção da vítima, por tempo juridica-
mente relevante. Ainda que o sequestrado não tenha sido 
conduzido ao local de destino, o crime está consumado’ 
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal interpretado. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 1.476).
4. No caso, tem-se que a vítima foi surpreendida em um 
quarto de hotel, chegando a ser algemada para viabilizar o 
seu transporte para o local do cativeiro, não restando dúvidas 
acerca da consumação do delito.
5. ‘A extorsão mediante sequestro, qualificada pelo resul-
tado morte, não se descaracteriza quando a morte do próprio 
sequestrado ocorre, como no caso, ‘no próprio momento 
de sua apreensão’ (RHC-1.846/GO, Relator Ministro Assis 
Toledo, DJ de 20.4.92).
6. A pretensão formulada na inicial, de desclassificação da 
acusação de extorsão mediante sequestro com resultado 
morte para homicídio, por demandar inevitável incursão 
no conjunto fático-probatório, não se compatibiliza com a 
via eleita.
7. De mais a mais, deve ser relembrado que a condenação 
foi confirmada tanto na apelação quanto em sede revisional 
(duas vezes).
8. Ordem denegada. (HC 113.978/SP, Rel. Ministro Og 
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16.09.2010, DJe de 
04.10.2010.)

O nosso egrégio Tribunal de Justiça vem-se posicio-
nando na mesma direção:

Apelação. Extorsão mediante sequestro. Insuficiência de 
provas em relação ao corréu. Absolvição. Consumação. 
Desnecessidade de obtenção da indevida vantagem econô-
mica. Tempo juridicamente relevante. Desistência volun-
tária. Descaracterização. - Deve ser absolvido o corréu se 
não há prova cabal de sua participação no crime de extorsão 
mediante sequestro, inclusive em relação ao elemento subje-
tivo do injusto. Em relação aos demais acusados, deve ser 
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Homicídio culposo - Absolvição - Apelação 
- Assistente da acusação - Legitimidade - 

Tempestividade - Conhecimento - Dispensa 
de testemunhas - Cerceamento de defesa - 

Nulidade - Não ocorrência - Art. 411, § 2º, do 
CPP - Mérito - Queda de escada - Traumatismo 
craniano - Morte - Vítima que assumiu o risco 

voluntariamente - Culpa da ré - Dúvida invencível - 
Princípio do in dubio pro reo - Aplicabilidade

Ementa: Apelação criminal. Homicídio culposo. 
Preliminares. Nulidade. Ilegitimidade do assistente de 
acusação em recorrer. Não ocorrência. Cerceamento 
de defesa. Dispensa de testemunhas. Rejeição. Mérito. 
Condenação. Imprudência não comprovada. Absolvição 
mantida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

- A legitimidade do assistente de acusação para apelar, 
quando inexistente recurso do Ministério Público, é ampla, 
podendo impugnar tanto a sentença absolutória quanto 
a condenatória, visando ao aumento da pena imposta, 
já que sua atuação justifica-se pelo desejo legítimo de 
buscar justiça, e não apenas eventual reparação cível. 
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

- O indeferimento da oitiva de uma testemunha não confi-
gura nulidade, uma vez que, em observância ao art. 411, 
§ 2º, do CPP, o juiz pode indeferir as provas consideradas 
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

mantida a condenação quando lastreada na prova testemu-
nhal e documental produzida nos autos. O crime do art. 159 
não exige, para sua consumação, a obtenção da indevida 
vantagem econômica pretendida, bastando que a vítima 
tenha sua liberdade de locomoção cerceada por tempo 
juridicamente relevante. Consumado o crime do art. 159 
do codex, não há que se falar em desistência voluntária 
com desclassificação para o subsidiário delito do art. 148 
do Código Penal. (Apelação Criminal 1.0470.06.034712-
2/001, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 5ª Câmara 
Criminal, julgamento em 07.07.2009, publicação da súmula 
em 20.07.2009.) 

O critério da prevenção é subsidiário e somente é 
reconhecido quando, em se tratando de crimes perma-
nentes, estes forem praticados em território de duas ou 
mais jurisdições, ou seja, quaisquer das jurisdições que 
tenham conhecido da matéria, proferindo decisão em 
primeiro lugar, estará preventa para o conhecimento da 
ação penal, conforme dispõe o art. 71 do CPP:

Art. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, 
praticada em território de duas ou mais jurisdições, a compe-
tência firmar-se-á pela prevenção.

O caso dos autos, contudo, não é de prevenção, 
uma vez que o delito não se iniciou nem se findou na 
Comarca de Teófilo Otoni. O simples fato de ali ter sido 
lavrado um auto de prisão em flagrante, cuja prisão 
foi “relaxada” pelo MM. Juiz daquela comarca, por 
entender que não houve situação flagrancial, não induz 
à prevenção, porque não há que se falar em juízes igual-
mente competentes.

Peço vênia para ressaltar trecho do parecer do il. 
Procurador de Justiça, Dr. Heleno Rosa Portes, que com 
maestria dissertou sobre o tema:

Conforme bem colocado no parecer e na sentença de 
f. 40/43, o crime de extorsão mediante sequestro é crime 
formal e não exige consiga o autor auferir a vantagem patri-
monial indevida, bastando, para sua consumação, apenas a 
ocorrência do constrangimento contra a vítima.
No caso, verificando-se que o constrangimento ocorreu em 
Juiz de Fora, local onde o paciente e corréus ameaçaram 
e restringiram a liberdade do sequestrado, ali o local onde 
o delito se consumou, pouco importando que o dinheiro 
exigido quando do sequestro tenha sido depositado em conta 
bancária do sequestrador mantido em outra localidade.
O que importa, pois, é identificar com clareza o local onde 
se deu o constrangimento, e não onde se deu o pagamento 
da vantagem, valendo notar, no caso, que também o paga-
mento ocorreu em Juiz de Fora, porque ali efetuado o depó-
sito do resgate, de nenhuma importância significando o local 
onde situada a agência bancária na qual o sequestrador 
mantinha conta.

Assim, razão não assiste ao impetrante quando alega 
que o delito se consumou no momento da transação dos 
valores monetários e que, pelo fato de o paciente possuir 
uma conta bancária na Comarca de Teófilo Otoni, seria 
ela competente para processar e julgar o presente feito, 
pois, como já visto alhures, o crime previsto no art. 159 

do CPB se consuma no momento do sequestro da vítima, 
que ocorreu na Comarca de Juiz de Fora/MG.

Por fim, os demais crimes narrados na denúncia, 
quais sejam os previstos no art. 288 e art. 157, § 2º, I, 
II e V, ambos do Código Penal, são conexos ao crime de 
extorsão mediante sequestro, ou seja, estão interligados e 
devem, em prol da celeridade do feito e para evitar deci-
sões contraditórias, ser julgados perante o MM. Juiz de 
Direito da Comarca de Juiz de Fora.

Em face do exposto, denego a ordem impetrada.
Sem custas.
É como voto.

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - De acordo com a 
Relatora

DES. FURTADO DE MENDONÇA - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - HABEAS CORPUS DENEGADO.

. . .
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Inicialmente, analiso a preliminar arguida pela 
defesa em sede de contrarrazões, visto que pleiteia o 
não conhecimento do recurso do assistente de acusação, 
sendo, portanto, prejudicial à apreciação do mérito.

Aduz a ilustre defesa a ilegitimidade do assistente da 
acusação para interpor o presente recurso contra a decisão 
absolutória, sob o fundamento de que pretende “tomar o 
lugar” do titular da ação penal pública incondicionada.

Data venia, razão não assiste à defesa.
Inegável é o entendimento de que compete ao 

Ministério Público promover a ação penal pública, nos 
termos do art. 129, I, da Constituição Federal, não 
podendo a ação penal prosseguir por meio de recurso do 
assistente de acusação.

No entanto, o art. 598 do Código de Processo Penal 
estabelece que o ofendido, ou qualquer das pessoas 
enumeradas no art. 31 do mesmo diploma legal, poderá 
interpor apelação da sentença, se o Ministério Público 
não o fizer no prazo legal.

No caso em comento, em coerência com o posicio-
namento tomado na audiência de instrução e julgamento, 
quando o juiz decidiu pela absolvição da acusada, o 
Promotor de Justiça não recorreu da referida decisão.

Diante disso, o assistente de acusação recorreu 
para buscar cassar a decisão, o que se deu por legí-
timo interesse.

Nesse sentido, colaciono entendimento do colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

Processo penal. Crime de apropriação indébita. Recurso 
de apelação pelo assistente de acusação. Legitimidade. 
Sentença condenatória apenas em parte. Existência de inte-
resse recursal. Não conhecimento do recurso pelo Tribunal 
a quo, ilegalidade configurada. Recurso provido. - O assis-
tente de acusação é parte legítima para a interposição dos 
recursos em geral, sendo o interesse recursal aferido em face 
da sucumbência. Havendo absolvição, ainda que parcial, ou 
sendo possível o agravamento da pena imposta ao acusado, 
o assistente de acusação possui efetivo interesse recursal, em 
busca da verdade substancial, com reflexos na amplitude da 
condenação ou no quantum da pena. Recurso provido para 
reformar a decisão proferida pelo Terceiro Grupo Criminal do 
Tribunal a quo e determinar que o referido órgão colegiado 
aprecie o mérito da matéria a ele devolvida por meio de 
embargos infringentes (STJ - REsp 605302/RS - 5ª T. - Relator: 
Min. Arnaldo Esteves Lima - DJ de 07.11.2005, p. 339).

Habeas corpus. Recurso de apelação do assistente de 
acusação. Pena aumentada. Alegação de ilegitimidade. 
Inocorrência. Ordem denegada. - De acordo com a jurispru-
dência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, o assis-
tente de acusação tem, diante das prerrogativas proces-
suais, legitimidade para recorrer da sentença, inclusive para 
o fim de agravamento da pena imposta. Ordem denegada, 
e cassada a liminar deferida (HC 27971-RJ - 5ª T. - Relator: 
Min. José Arnaldo da Fonseca - DJ de 13.10.2003, p. 388).

Do mesmo modo, leciona Mirabete:

Nos termos do art. 598, na ausência de recurso do Ministério 
Público, o assistente pode apelar, não só pleiteando a 

- Não tendo sido cabalmente demonstrado que a recor-
rida agiu de forma imprudente, infringindo dever obje-
tivo de cuidado, impossível a condenação pelo delito de 
homicídio culposo, já que a dúvida deve ser resolvida em 
benefício da mesma.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0026.10.004437-4/001 - 
Comarca de Andradas - Apelante: Assistente de acusa-
ção - Apelados: E.C.B., Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Vítima: C.M.C. - Relator: DES. FURTADO 
DE MENDONÇA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2013. - Furtado de 
Mendonça - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FURTADO DE MENDONÇA - Trata-se 
de recurso de apelação interposto pelo assistente de 
acusação, em face da r. sentença de f. 120/126, que 
absolveu a ré E.C.B. do delito previsto no art. 121, § 3º, 
do Código Penal.

Narra a denúncia que, no 28 de abril de 2010, na 
Rua Professor Acir da Costa Pereira, nº 44, Bairro Vila 
Santa Cecília, na Comarca de Andradas/MG, a acusada 
causou culposamente a morte da vítima C.M.C., por ter 
lhe dado ordem de realização de um serviço, sem lhe 
fornecer equipamentos de segurança, motivo pelo qual 
a vítima, ao subir a escada de seis metros de altura para 
limpar um vidro, caiu no chão, sofrendo traumatismo 
craniano encefálico e, em seguida, vindo a falecer.

Intimações regulares, f. 125/126 e 128-v.
Em razões recursais (f. 130/141), o apelante 

requer, preliminarmente, a nulidade do processo desde 
a audiência de instrução e julgamento, sob o argu-
mento de que houve cerceamento de defesa, uma vez 
que não se procedeu à oitiva das testemunhas arroladas 
pela acusação. No mérito, pugna pela condenação da 
acusada, nos termos da denúncia.

Contrarrazões da defesa às f. 143/159, pugnando 
pelo não conhecimento do recurso, alegando, prelimi-
narmente, a ilegitimidade do assistente de acusação para 
interpor o apelo. No caso de conhecimento, requer o 
desprovimento do recurso.

Contrarrazões ministeriais às f. 160/162, pleite-
ando a manutenção da sentença hostilizada.

O d. Procurador de Justiça, Marco Antônio Lopes de 
Almeida, f. 169/173, manifesta-se pelo conhecimento e 
desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.
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No pertinente ao delito de homicídio culposo, 
a materialidade resta sobejamente demonstrada pela 
certidão de óbito (f. 13), pelo relatório de necropsia 
(f. 20/22) e pelo laudo do local do homicídio (f. 63), bem 
como pela prova oral colhida.

Conforme se verifica, pretendem o assistente de 
acusação e os parentes da vítima a condenação de E.C.B. 
pelo crime de homicídio culposo, por negligência.

Após detido exame dos autos, data venia, entendo 
que a solução adotada pelo douto Sentenciante a quo se 
mostrou acertada.

Segundo a denúncia, a apelada, no dia 28.04.2010, 
ordenou que C.M.C. subisse uma escada para efetuar um 
serviço de limpeza doméstica, sem lhe proporcionar equi-
pamentos de segurança, dando causa à morte da vítima, 
após esta cair no chão e sofrer traumatismo craniano.

A acusada E.C.B., em ambas as fases do processo, 
negou ter dado ordem para que a vítima limpasse o refe-
rido local (f. 89), vejamos:

[...] que, no momento do fato, estava dormindo e acordou 
com os gritos de sua empregada ‘Du’, que lhe disse que C. 
havia caído da escada; [...] que C. tinha o hábito de subir 
a escada para realizar as faxinas, porém nunca pediu que 
a mesma subisse em locais arriscados; que, conforme ficou 
sabendo através de C. e L., vizinhas de C., esta subia o 
telhado de sua casa para limpar a caixa d’água, e não tinha 
medo de altura [...] (f. 54/56).

[...] que a interroganda não mandou qualquer pessoa 
limpar tal beiral; [...] que era a testemunha D. que repas-
sava as ordens para a vítima; que, em 2006, no período em 
que D. ficou afastada em virtude de acidente, a vítima fazia 
faxina a cada 15 dias na casa da interroganda, sendo que, 
naquela ocasião, a interroganda deu ‘orientações gerais’, 
mas nenhuma específica a respeito do beiral que aparece na 
foto de f. 89; [...] (f. 124).

Em consonância com os depoimentos da acusada, 
temos as alegações da única testemunha presencial, 
também sua funcionária, D.F.S., que afirmou que a 
própria vítima tomara a iniciativa de subir a escada para 
limpar o local, mesmo após a testemunha tê-la advertido, 
diversas vezes, de que seria perigoso.

[...] que, na hora do ocorrido, C. havia limpado o beiral da 
laje usando uma vassoura; que tal beiral tem um acabamento 
em madeira, onde se encaixam as telhas da casa; que, após 
limpar tal beiral com a vassoura, C. achou que não tinha 
ficado bom, [e] pegou uma bucha e uma escada para que 
alcançasse o local, que fica cerca de seis metros do chão, 
mais a altura da escada, que C. havia subido; que a decla-
rante afirma ter dito para C. que não precisava, porém, como 
C. quis fazer o serviço, permaneceu segurando tal escada 
para a mesma, sendo que se recorda que, antes que esta 
subisse, ainda pediu que ela tomasse cuidado e que não 
subisse até o alto da escada (f. 52).

[...] que o acidente ocorreu por volta de 8h da manhã, sendo 
que a ré ainda estava dormindo, pois trabalha de madru-
gada; que a própria vítima tomou a iniciativa de limpar um 
‘pedacinho da laje’, mas a depoente a advertiu de que era 

reforma da sentença absolutória, como também para agravar 
a pena de sentença condenatória, não havendo possibilidade 
de uma interposição restritiva desse dispositivo (Código de 
Processo Penal interpretado, p. 1.289).

Por fim, em que pese não tenha o Ministério Público 
apresentado recurso, o assistente da acusação, tendo 
legitimidade e interesse de recorrer, o fez tempestiva-
mente, razão pela qual rejeito a preliminar e conheço 
do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos 
de admissibilidade.

Passo, portanto, à análise do recurso aviado pelo 
assistente de acusação, o qual, preliminarmente, plei-
teia a anulação do processo a partir da audiência de 
instrução e julgamento, sob o argumento de que houve 
cerceamento de defesa, pelo fato de as testemunhas arro-
ladas pela acusação terem sido dispensadas.

Entendo que razão não assiste ao apelante. 
Conforme consta no termo de audiência, os assistentes 
de acusação, de fato, não concordaram com a dispensa 
das testemunhas. No entanto, conforme bem salientou o 
MM. Juiz a quo, “os assistentes somente se habilitaram 
na presente data e não arrolaram testemunhas” (f. 123). 
Como o apelante é parte acessória, não tem o direito 
processual de ouvir as referidas testemunhas, uma vez 
que o órgão acusador as dispensou.

Ademais, o indeferimento da oitiva de testemunhas 
não configura nulidade, uma vez que o juiz pode inde-
ferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou 
protelatórias, em observância ao art. 411, § 2º, do CPP, 
in verbis:

Art. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada 
de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das teste-
munhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 
bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e 
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em 
seguida, o acusado e procedendo-se ao debate.
[...]
§ 2º As provas serão produzidas em uma só audiência, 
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, imperti-
nentes ou protelatórias.

Por fim, na dicção do art. 563 do CPP, nenhum ato 
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo 
para a acusação ou para a defesa. Não basta a simples 
arguição de prejuízo, indispensável sua efetiva compro-
vação, ao que não se procedeu.

De fato,

Em tema de nulidade no processo penal, é dogma funda-
mental a assertiva de que não se declara nulidade de ato se 
dele não resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa 
ou se não houver influído na apuração da verdade substan-
cial ou na decisão da causa (RSTJ 140/576).

Por tudo isso, rejeito as prefaciais arguidas.
Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame 

meritório.
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modificaria a situação de ausência de culpa por parte 
da acusada.

Desse modo, constato que as provas realmente são 
frágeis e não demonstram, com a devida certeza, a culpa 
da acusada.

Dessarte, havendo invencível dúvida no que tange à 
culpa da increpada na concretização de evento danoso, 
a absolvição é mesmo a solução que se impõe, apli-
cando-se o princípio in dubio pro reo.

Ante tais considerações, rejeito as preliminares 
arguidas e nego provimento ao recurso.

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - De acordo 
com o Relator.

DES.ª DENISE PINHO DA COSTA VAL - De acordo 
com o Relator.

Súmula - REJEITADAS AS PRELIMINARES E RECURSO 
NÃO PROVIDO.

. . .

perigoso, sendo que a vítima então atendeu a orientação da 
depoente e passou a limpar com a vassoura; que a vítima 
achou que, só com a vassoura, o serviço não ficaria bom, 
e, por isso, resolveu subir uma escada ‘de trabalho’ para 
limpar o local com bucha; que a depoente, diversas vezes, 
advertiu a vítima para não subir a escada, pois era perigoso; 
que a vítima era ‘teimosa’ e insistiu, inclusive solicitando que 
a depoente segurasse a escada; [...] que não houve deter-
minação expressa da ré para que a vítima ou a depoente 
limpassem aquele local; que, aliás, aquele local nunca tinha 
sido limpado antes, e, por isso, estava ‘meio emboloradinho’; 
que foi a própria vítima que teve a iniciativa de limpar aquele 
local; que ‘ela (vítima) tinha mania de limpeza, e, como a 
sujeira não saiu com a vassoura, [...] foi limpar com a bucha’ 
(f. 121/123).

A partir do depoimento supra, verifica-se que a 
testemunha narra, com riqueza de detalhes, a forma 
como ocorreu o acidente, afirmando, por mais de uma 
vez, que a vítima assumiu o risco de sua atitude volunta-
riamente, porquanto não recebera ordens para limpar o 
local. Ao contrário, a testemunha corroborou a alegação 
da acusada de que esta estava dormindo no momento em 
que tudo aconteceu, não sendo possível, portanto, que 
tivesse delegado ordens às empregadas. Ainda, conforme 
afirma D.F.S., o local nunca tinha sido limpado antes, 
o que demonstra que a acusada não se importava em 
manter limpo o referido local.

No que tange ao inconformismo do apelante de 
que só foi ouvida uma testemunha em audiência, D.F.S., 
entendo que razão não lhe assiste, pelo fato de essa 
testemunha - arrolada tanto pela acusação, como pela 
defesa - ter sido a única pessoa que presenciou os fatos 
e, portanto, pôde narrar efetivamente como ocorreu o 
acidente. As demais testemunhas, ouvidas na fase poli-
cial, nada informaram acerca da forma como os fatos 
se deram, prestando declarações meramente informativas 
e tendenciosas, uma vez que a maioria delas é parente 
da vítima.

Ademais, cabe ao Magistrado decidir quais os 
depoimentos são relevantes para a apuração do caso e 
quais são suficientes para formar o seu convencimento, 
podendo dispensar algumas testemunhas, caso entenda 
que não contribuirão para a elucidação dos fatos e julga-
mento da causa, conforme procedeu in casu.

Quanto à alegação da d. defesa de que a teste-
munha D. depôs em falso, com o intuito de absolver a 
patroa, nem sequer merece maiores considerações, pois 
tal interesse não restou comprovado, ônus que incumbia 
à defesa, do qual esta não se desincumbiu.

Do mesmo modo, não há como dar guarida à 
alegação de que o Juiz agiu de forma tendenciosa ao 
absolver a acusada, pois ausente a efetiva comprovação.

Por fim, quanto à alegação de que a acusada não 
prestou a devida assistência e solidariedade à família da 
vítima, após o acidente, entendo que tal fato não restou 
comprovado nos autos. E, mesmo que assim fosse, não 
seria apto a dar ensejo a uma condenação, pois não 

Estelionato - Privilégio - Impossibilidade - Prisão 
em flagrante da acusada - Apreensão das 

mercadorias objeto do delito - Prejuízo - Aferição 
no momento da consumação - Penas alternativas - 

Substituição por sursis - Inviabilidade - Art. 77, 
III, do CP - Pena-base - Fixação exacerbada - 

Redução - Necessidade

Ementa: Penal. Estelionato. Privilégio. Restituição da res. 
Ausência de prejuízo. Inadmissão. Ressarcimento em 
decorrência da ação da polícia. Prejuízo. Aferição no 
momento da consumação. Penas alternativas. Substituição 
por sursis. Impossibilidade. Inteligência do art. 77, III, do 
CP. Pena-base fixada de forma exacerbada. Redução. 
Necessidade. Recurso provido em parte.

- A figura do estelionato privilegiado não se caracte-
riza pelo ressarcimento ou restituição da coisa, pois o 
pequeno valor do prejuízo dever ser aferido no momento 
da consumação do crime.

- Não se concede o benefício do sursis quando cabível 
a substituição da pena corporal por medida restritiva 
de direitos, segundo a inteligência do art. 77, III, do 
Código Penal.

- É de ser reduzida a pena-base fixada acima do mínimo 
legal se as circunstâncias judiciais são, em sua totalidade, 
favoráveis à acusada. 

Recurso provido em parte.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0625.10.006864-6/001 
- Comarca de São João del-Rei - Apelante: I.J.T.C. - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relator: DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2013. - Agostinho 
Gomes de Azevedo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - 
Trata-se de recurso de apelação interposto por I.J.T.C., 
em face da sentença de f. 129/137, que a condenou - 
como incursa nas sanções do art. 171, caput, do Código 
Penal - à pena total de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de 
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime aberto, e, 
ao final, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 10 
de junho de 2010, por volta das 11h45, na loja Vitor 
Calçados, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 140, 
Centro, na Cidade de São João del-Rei, teria a apelante, 
com o propósito de obter para si vantagem ilícita em 
prejuízo alheio, mediante meio fraudulento, efetuado a 
compra de calçados em nome de terceiro, ou seja, de 
M.C.A.

A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2010 
(f. 43).

A acusada I.J.T.C. foi regularmente citada (f. 58), 
tendo apresentado resposta à acusação às f. 63/64. 

Designada a audiência de instrução e julgamento, 
foram ouvidas 6 (seis) testemunhas (f. 94/100). Depois, 
interrogou-se a acusada (f. 101/102).

O Ministério Público apresentou alegações finais às 
f. 115/118; e a defesa, às f. 120/127.

A sentença foi publicada em cartório em 17 de 
junho de 2011 (f. 138). 

Inconformada, apelou a defesa (f. 139), preten-
dendo, em síntese: a) o reconhecimento da causa espe-
cial de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 171 
do Código Penal; b) a redução da pena-base aplicada; e 
c) a suspensão condicional da pena (f. 146/150). 

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau 
pugnou pelo não provimento do recurso (f. 152/157).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, 
pugnou pelo provimento parcial do recurso (f. 167/170).

É o relatório.
Conheço do recurso, visto que presentes os pressu-

postos de sua admissibilidade.
Não tendo sido arguidas preliminares, nem vislum-

brando vício na prestação jurisdicional, passo ao exame 
do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada 
nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito de 
f. 4/10, pelo boletim de ocorrência de f. 11/14 e pelo 
auto de apreensão de f. 17.

A autoria delitiva, por sua vez, também se encontra 
devidamente demonstrada nos autos - em especial 
diante declarações da vítima (f. 94), firmemente corro-
borada pela prova testemunhal (f. 95/98). Tanto é assim 
que a defesa não traz a tese de negativa de autoria nas 
razões recursais.

Data venia, vejo que labora em evidente equívoco o 
ilustre defensor. Em verdade, o nobre causídico pretende 
o reconhecimento, em favor da apelante, da causa espe-
cial de diminuição de pena, conhecida por estelionato 
privilegiado (art. 171, § 1º, do CP), cujo dispositivo legal 
faz expressa remissão ao art. 155, § 2º, do Código Penal, 
nos seguintes termos:

§ 1º Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o 
prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no 
art. 155, § 2º.

Creio que a utilização da expressão “art. 155, § 2º” 
induziu a erro o defensor, que, equivocadamente, data 
máxima venia, entendeu por bem pedir a desclassificação 
do fato para o delito previsto no art. 155 do Código Penal.

Portanto, recorre a defesa para ver reconhecido o 
privilégio, nos termos do art. 171, § 1º, do CP, ao argu-
mento de que a vítima não experimentou prejuízo algum, 
em razão da devolução dos bens obtidos com o delito. 

Entendo, contudo, que a figura do estelionato privi-
legiado não se caracteriza pelo ressarcimento ou resti-
tuição da coisa, pois o pequeno valor do prejuízo dever 
ser aferido no momento da consumação do crime.

Evidente que a inexistência absoluta de prejuízo 
decorreu da pronta ação da polícia, que logrou êxito em 
prender a acusada em flagrante delito. Nesses casos, tem 
a jurisprudência afastado o privilégio, com base no argu-
mento da inexistência de prejuízo, até porque se consi-
dera o prejuízo no momento da consumação, não em 
momento posterior. Nesse sentido:

Embora o agente seja primário, não há como reconhecer a 
figura do estelionato privilegiado se não ocorreu o ressarci-
mento do dano, mas sim apreensão pela polícia dos bens 
obtidos fraudulentamente (RT 741/611).

Em se tratando de estelionato, a apreensão dos objetos 
adquiridos e sua devolução à vítima não caracterizam o 
pequeno prejuízo ou a forma privilegiada, se o ressarcimento 
não revela espontaneidade (JUTACRIM 87/32).

Assim, no estelionato, o momento próprio para a 
avaliação do prejuízo causado à vítima é o da consu-
mação do delito, pois, do contrário, eventual ressarci-
mento posterior sempre significaria a incidência do privi-
légio, descaracterizando, assim, a figura do caput do 
art. 171 do CP.
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Nesse sentido é a lição de Júlio Fabbrini Mirabete 
(em Manual de direito penal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
1992, 2º volume, p. 278):

Tratando-se de delito instantâneo, que se consuma com 
a lesão patrimonial, é no momento da consumação que 
se deve averiguar o prejuízo para o efeito de aplicar-se ou 
não a minorante como já se decidiu inclusive no STF (RTJ 
102/1.162; RT 442/90, 547/355).

É também o magistério de Rogério Sanches Cunha:

[...] a maioria fala em valor que não suplante um salário 
mínimo (a ser apurado na data da consumação) (Curso de 
direito penal. 4. ed., 2012, p. 340). 

Portanto, o efetivo valor do prejuízo, para os efeitos 
do § 1º do art. 171 do CP, é o sofrido pela vítima no 
momento em que o crime se perfaz. A recuperação 
das mercadorias objeto do delito não altera o valor do 
prejuízo que se verificou na consumação do crime.

Por tudo isso, não reconheço, em favor da acusada, 
a causa especial de diminuição de pena prevista no § 1º 
do art. 171 do Código Penal, uma vez que os produtos, 
objeto do delito, foram avaliados em R$965,50 (nove-
centos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), 
valor este bem superior ao do salário mínimo vigente à 
época do delito, não podendo, portanto, ser considerado 
de pequeno valor o prejuízo.

A defesa, também, pretende a concessão da 
suspensão condicional da sua pena, no lugar das penas 
restritivas de direitos. Todavia, é absolutamente improce-
dente por força do que dispõe o art. 77 do Código Penal. 
Nos termos do dispositivo:

Art. 77 - 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 circuns-
tâncias autorizem a concessão do benefício; 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no 
art. 44 deste Código. [...]

Depreende-se da redação do artigo que a possi-
bilidade de substituição da pena, conforme prevista no 
art. 44 do Código Penal, afasta, de plano, a suspensão 
condicional da pena, desde que a referida substituição 
seja a medida mais indicada ou cabível para o caso.

Sobre o tema, ensina Cezar Roberto Bitencourt a 
respeito dos pressupostos objetivos para a concessão do 
benefício do art. 77 do Código Penal:

Deverá o magistrado também verificar se, no caso concreto, 
não é indicada ou cabível pena restritiva de direitos. Da 
conjugação dos arts. 44 e 77, III, ambos do Código Penal, 
conclui-se que a aplicabilidade de penas restritivas de direitos 
afasta automaticamente a possibilidade de suspensão condi-
cional da pena.

O legislador brasileiro partiu do raciocínio de que as penas 
restritivas de direitos são de ‘menor rigor repressivo’. E em 
regra até são, diante da nova regulamentação do sursis 
exigindo o cumprimento de penas restritivas de direitos no 
primeiro ano do prazo (art. 78, § 1º, do CP), como uma das 
condições obrigatórias à suspensão. Porém, nem sempre a 
espécie de pena restritiva de direitos aplicada em substituição 
à privativa de liberdade é mais benéfica (Tratado de direito 
penal. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 1, p. 683). 

Nada obstante o argumento aduzido pela defesa 
da apelante de que ela preenche os requisitos do art. 77 
do Código Penal, verifico não ser o caso, porque cabível 
a substituição.

Todavia, no que se refere à pena, a decisão reclama 
alteração. 

É que, ao contrário do que entendeu o douto 
Sentenciante, todas as circunstâncias judiciais se mostram 
favoráveis à acusada, devendo a pena-base, portanto, ser 
fixada no mínimo legal. Vejamos: 

A culpabilidade não é elevada, estando dentro dos 
padrões de normalidade. 

Quanto aos antecedentes, conforme se vê na CAC 
de f. 110/111, a acusada não registra nenhuma conde-
nação definitiva, de modo que, por isso, tal circunstância 
judicial deve ser sopesada em benefício da acusada. 

Do mesmo modo, a conduta social e a persona-
lidade favorecem a apelante, não havendo nos autos 
elementos suficientes para aferi-las. 

Já os motivos são ínsitos ao tipo penal, enquanto 
as circunstâncias do crime nada apresentam de extraor-
dinário. 

Por fim, as consequências do delito não se mostram 
graves, uma vez que os objetos subtraídos foram restituí dos 
à vítima, e o comportamento da vítima não influenciou a 
ação da acusada. 

Dessa forma, redimensiono a pena-base para o 
mínimo legal e, ausentes outras circunstâncias a consi-
derar, concretizo a reprimenda da apelante em 1 (um) 
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da 
pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. 

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do 
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de 
serviços à comunidade, cujas condições serão definidas 
no Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória a 
ser designada. 

Mediante tais considerações, dou parcial provi-
mento ao recurso para reduzir a pena da apelante para 
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) 
dias-multa, no valor unitário, substituindo a pena priva-
tiva de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente 
em prestação de serviços à comunidade. 

Custas, pela apelante.
É como voto.
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estão presentes os requisitos da prisão preventiva; que o 
paciente possui condições favoráveis à soltura e, por fim, 
extensão do benefício da liberdade provisória concedida 
ao corréu L.M.O.B. Requer, ainda, a aplicação de 
medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida à f. 141.
Informações prestadas pela autoridade coatora 

(f. 145/147), acompanhadas dos documentos de 
f. 148/157.

Parecer da PGJ de f. 159/166, opinando pela 
denegação da ordem. 

É o relatório.
Passo ao voto.
Inicialmente, no que tange à discussão que 

o impetrante pretende trazer aos autos acerca da 
ilegitimidade do Ministério Público para conduzir 
inquérito, não encontra guarida, não havendo, pois, 
embasamento legal para a alegada nulidade das 
investigações realizadas pelo Parquet, já que não lhe é 
vedado fazê-las. 

A competência exclusiva da polícia judiciária diz 
respeito apenas à realização de inquéritos, sendo a tarefa 
investigativa autorizada, também, ao Ministério Público, 
conforme dispõe o art. 129, inciso IX, da Constituição da 
República. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, 
desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe 
vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de 
entidades públicas.

Nesse sentido vem entendendo este egrégio 
Tribunal, conforme se vê no seguinte aresto:

Habeas corpus. Art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91 e 
quadrilha. Procedimento investigatório criminal instaurado e 
conduzido pelo Ministério Público. Possibilidade. Ilegalidade 
das escutas telefônicas. Ausência de fundamentação. Violação 
dos arts. 5º da Lei 9.296/96 e 93, IX, da CR/88. Inocorrência. 
Prisão temporária convertida em custódia preventiva. Decisão 
fundamentada. Prova da materialidade e indícios suficientes 
da autoria delitiva. Presença dos pressupostos do art. 312 do 
CPP. Necessidade de garantia da ordem pública. Aplicação de 
medidas cautelares diversas da prisão. Inadequadas. Prisão 
domiciliar. Inviabilidade. Princípio da presunção de inocência 
e prisão processual. Compatibilidade. Condições pessoais 
favoráveis. Insuficiência. Ausência de constrangimento 
ilegal. Cassada a liminar. Ordem denegada. - 1. Admitida, 
implicitamente, pela Constituição Federal de 1988, a qual, 
em momento algum, restringiu a investigação preliminar 
à polícia civil, bem como fulcrada em farta legislação 
infraconstitucional e regulamentada pela Resolução nº 13/06 
do Conselho Nacional do Ministério Público, a investigação 
criminal realizada diretamente pelo Parquet encontra guarida 
em nosso ordenamento jurídico. (HC 1.0000.12.091489-
0/000, 6ª Câmara Criminal, Des. Rubens Gabriel Soares, p. 
em 14.11.2012).

Associação para o tráfico - Investigação 
preliminar - Ministério Público - Prerrogativa - 

Prisão preventiva - Manutenção - Necessidade - 
Garantia da ordem pública - Constrangimento 

ilegal - Inexistência

Ementa: Habeas corpus. Associação para o tráfico. 
Investigação preliminar conduzida pelo Ministério 
Público. Necessidade de garantia da ordem pública. 
Constrangimento ilegal não configurado. Art. 580 CPP. 
Inaplicabilidade ao caso.

- O Parquet tem a prerrogativa da investigação preliminar 
visto que a Constituição da República, em seu art. 129, 
inciso IX, amplia a sua esfera de atuação. 

- A gravidade do delito em questão evidencia a 
necessidade da prisão preventiva, fundamentando-se na 
garantia da ordem pública.

- Não havendo identidade de situação fático-processual 
entre os pacientes, não deve o benefício ser estendido ao 
outro, visto que ausentes os requisitos do art. 580 do CPP.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.009333-9/000 - 
Comarca de Porteirinha - Paciente: G.S.F. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da Comarca de Porteirinha - 
Interessados: L.M.O.B. e outros - Relatora: DES.ª KÁRIN 
EMMERICH 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 26 de março de 2013. - Kárin 
Emmerich - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª KÁRIN EMMERICH - Trata-se de habeas 
corpus com pedido de liminar, impetrado pelo procurador 
Enio Ribeiro de Faria, em favor de G.S.F., preso 
preventivamente, no dia 22 de janeiro de 2013, pelo 
cometimento, em tese, dos delitos previstos nos arts. 33 e 
35 da Lei 11.343/06.

Aduz, em suma, que o Ministério Público não 
pode conduzir procedimentos investigatórios; que não 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES DUARTE DE PAULA e MARCÍLIO 
EUSTÁQUIO SANTOS.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame 
aprofundado da prova. (HC 76557/RJ, Relator Ministro 
Marco Aurélio, j. em 04.08.1998, 2ª Turma.)

Acrescente ao acima exposto que ninguém melhor 
que o juiz da causa, que tem contato direto com o indiciado 
e conhecimento de toda a operação que foi deflagrada 
no Norte do Estado contra o tráfico de drogas, durante a 
qual o paciente foi preso, para perceber a realidade dos 
fatos que estão sob seu exame.

Por derradeiro, em relação ao pedido de extensão 
do benefício da liberdade provisória, concedida ao corréu 
L.M.O.B., vislumbra-se que, havendo circunstâncias 
pessoais diversas - in casu, há indícios suficientes de 
autoria em relação ao paciente, ausentes os pressupostos 
do art. 580 do CPP.

Por todo o exposto, a manutenção da prisão 
cautelar é medida que se impõe, nos termos dos arts. 
312 e 313, ambos do CPP, e são inaplicáveis as medidas 
cautelares de que trata a Lei 12.403/2011, pois, diante 
da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, 
apresentam-se inócuas ao caso em comento.

Diante do exposto, denego a ordem.
Sem custas.

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com 
a Relatora.

DES. ALBERTO DEODATO NETO - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - DENEGARAM A ORDEM.

. . .

Relativamente ao pedido de soltura do paciente, 
tenho que é medida não cabível. 

Isso porque, verificando as informações prestadas 
pela MM. Juíza primeva, autoridade coatora (f. 145/147), 
constata-se que não há nenhuma ilegalidade na prisão 
do paciente.

Demais disso, a prova da materialidade, os indícios 
suficientes da autoria e a gravidade concreta do crime 
cometido, em tese, pelo paciente, são elementos que 
sugerem a prática habitual e organizada do tráfico de 
drogas, conforme dos autos se depreende.

Outrossim, conforme entendimento do douto 
Procurador de Justiça, em seu parecer de f. 159/166, há 
necessidade de mantença da prisão cautelar do agente 
para a garantia da ordem pública, fundamentada na 
gravidade concreta do delito de associação para o tráfico. 

Dessa feita, a manutenção da prisão do paciente 
é sim uma questão de ordem pública, como entendeu a 
Magistrada primeva, e não uma medida injusta e ilegal, 
como alega o impetrante, muito menos poderia ser 
considerada como constrangimento ilegal.

Ademais, tais circunstâncias, aliadas ao considerável 
potencial de disseminação da droga, recomendam a 
continuidade da segregação cautelar do paciente.

Nesse sentido:

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Nulidade do processo. 
Suposto cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prisão 
preventiva. Pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP 
nitidamente presentes. Ausência de constrangimento ilegal. 
Denegado o habeas corpus. - Não há falar em cerceamento 
de defesa quando o processo está seguindo o seu trâmite 
regular e, em momento algum, o paciente ficou desamparado 
de advogado, tendo lhe sido nomeado defensor dativo para a 
apresentação de defesa preliminar. - Sendo o tráfico de drogas, 
hodiernamente, o crime de maior preocupação das políticas 
de segurança pública, existindo nos autos fortes indícios de 
autoria e estando comprovada a materialidade delitiva, a 
prisão preventiva, medida de exceção, se faz necessária para 
garantia da ordem e da saúde pública, mormente diante 
do suposto envolvimento do paciente com uma associação 
criminosa voltada para o comércio ilícito do crack, droga 
com um dos mais elevados poderes nocivo e viciante. - Não 
se trata de manter o paciente preso apenas em decorrência 
da gravidade abstrata do delito, mas de tratar com cautela 
os acusados de crimes responsáveis por consequências 
intensamente negativas na sociedade, conforme previsto 
no art. 282, II, do CPP, com a modificação trazida pela Lei 
nº 12.403/11. - O princípio da presunção da inocência não 
influi na análise da necessidade da manutenção da prisão 
cautelar, mas apenas impede a antecipação dos efeitos 
da sentença. (HC 1.0000.13.002491-2/000, 1ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. em 26.02.2013.)

Assim, a alegação do impetrante de que o paciente 
não praticara o crime que lhe é imputado e que possui 
condições pessoais favoráveis à soltura, a meu sentir, 
procura simplesmente elidir a prisão cautelar com 
argumentos fáticos que demandam exame aprofundado 
de provas, o que não é permitido na via estreita do habeas 
corpus, conforme acima já esposado.

Segundo a jurisprudência do Pretório Excelso, 

Apelação criminal - Prestação pecuniária - 
Reserva à entidade privada com destinação social - 

Alteração do destinatário - Fundo penitenciário 
estadual - Impossibilidade 

Ementa: Apelação criminal. Recurso ministerial. Alteração 
do destinatário dos recursos provenientes da prestação 
pecuniária. Impossibilidade. Entidade privada com 
destinação social. Art. 43, inciso I, do Código Penal. 
Recurso desprovido.

- Nos termos do art. 43, I, do Código Penal, a prestação 
pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a 
seus dependentes ou a entidade pública ou privada com 
destinação social, não sendo viável sua reserva ao Fundo 
Penitenciário, destinatário somente da pena de multa.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0699.11.010151-5/001 - 
Comarca de Ubá - Apelante: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais - Apelado: Eric Vitor Teixeira de Oliveira 
- Relator: DES. ADILSON LAMOUNIER
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Acórdão

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

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2013. - Adilson 
Lamounier - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ADILSON LAMOUNIER - Trata-se de apelação 
criminal interposta por Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais em face da sentença de f. 95/100, por meio 
da qual o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Ubá 
julgou procedente a denúncia, condenando o recorrido 
Eric Vitor Teixeira de Oliveira como incurso nas sanções 
do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) 
ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída pela 
pena de prestação pecuniária e multa.

Em suas razões recursais às f. 103/106, pleiteia 
o Parquet que os recursos financeiros provenientes da 
sentença sejam recolhidos ao Fundo Penitenciário Estadual 
e não à entidade privada determinada na sentença, nos 
termos do art. 3º da Lei Estadual 11.402/94.

Às f. 109/120, contrarrazões recursais, requerendo 
a defesa o desprovimento do recurso, com a manutenção 
da sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do 
recurso ministerial (f. 188/189).

É o relatório.
Decido.
Conheço do recurso, visto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.
Conforme relatado, pleiteia o Parquet a alteração 

da destinação dos recursos financeiros provenientes da 
pena de prestação pecuniária fixada na sentença, para 
que sejam recolhidos ao Fundo Penitenciário Estadual, e 
não à entidade privada.

Razão não assiste à acusação.
O art. 45, § 1º, do Código Penal determina que

a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à 
vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada 
com destinação social de importância fixada pelo juiz, não 
inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos 
e sessenta) salários mínimos.

Pela simples leitura do citado dispositivo, infere-se 
que a destinação dos valores recolhidos a título de 
prestação pecuniária será à vítima ou seus dependentes; 
e, na ausência destes, a entidade pública ou privada com 
destinação social.

Cumpre registrar que o Fundo Penitenciário Estadual 
não é uma entidade pública ou privada com destinação 

social, mas sim um órgão de administração dos recursos 
financeiros destinados ao sistema penitenciário do Estado.

Registro ainda que somente a pena de multa com 
natureza diversa da prestação pecuniária é que deve ser 
destinada ao Fundo Penitenciário, nos termos do caput do 
art. 49 do Código Penal.

Acerca da destinação da prestação pecuniária 
ensina Cezar Roberto Bitencourt:

Preferencialmente o montante da condenação, nesta 
sanção, destina-se à vítima ou a seus dependentes. Só, 
excepcionalmente, em duas hipóteses, o resultado dessa 
condenação em prestação pecuniária poderá ter outro 
destinatário: (a) se não houver dano a reparar ou (b) não 
houver vítima imediata ou seus dependentes. Nesses casos, 
e somente nesses casos, o montante da condenação 
destinar-se-á a entidade pública ou privada com destinação 
social. 
A excepcionalidade dessa possível destinação secundária 
prende-se ao caráter indenizatório que referida sanção traz 
na sua finalidade última. Por isso, primeiro, deverá reparar 
o dano ou prejuízo causado à vítima ou seus dependentes, e 
somente na ausência destes (vítima/dependentes) ou daqueles 
(dano ou prejuízo) o produto resultante da condenação 
poderá destinar-se a entidade pública ou privada (Tratado de 
direito penal: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, 
v. 1, p. 604).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal permite a 
destinação da prestação pecuniária a entidades públicas 
ou privadas com destinação social, quando não houver 
vítima imediata, bem como não tiver ocorrido dano a 
se reparar, estando a lei estadual em dissonância com a 
lei penal.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

Ementa: Apelação criminal. Prestação pecuniária. Destinação 
a entidade privada com destinação social. Possibilidade. - 
1. Nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, a pena 
de prestação pecuniária, aplicada em substituição à pena 
privativa de liberdade, não havendo vítimas a indenizar, nem 
danos a serem reparados, pode a referida pena ser destinada 
a entidade pública ou entidade privada com destinação 
social. 2. Recurso ministerial desprovido (Apelação Criminal 
1.0699.10.009731-9/001, Rel. Des. Antônio Armando dos 
Anjos, 3ª Câmara Criminal, j. em 30.10.2012, publicação 
da súmula em 08.11.2012).

Ementa: Apelação criminal. Furto simples. Pena corporal 
substituída por pena restritiva de direito. Alteração do 
destinatário da prestação pecuniária. Inviabilidade. Recurso 
ministerial não provido. - 1. Sendo a pena corporal substituída 
por pena restritiva de direitos, e fixado, pelo d. magistrado 
a quo, como destinatário da referida prestação pecuniária 
entidade Municipal, conforme determinado no § 1º do art. 45 
do Código Penal, não há que se falar em alteração do seu 
destinatário. 2. Recurso ministerial não provido (Apelação 
Criminal 1.0699.09.100970-3/001, Rel. Des. Marcílio 
Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. em 09.10.2012, 
publicação da súmula em 19.10.2012).

Ementa: Apelação criminal - Destinação da prestação 
pecuniária - Observância do art. 45, § 1º, do CP - Recurso 
não provido. - A prestação pecuniária, espécie de pena 
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Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013. - Eduardo 
Brum - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO BRUM - S.A.L., já qualificado 
nos autos, foi denunciado perante o Juízo da Comarca 
de Guapé como incurso nas sanções do art. 299 do 
Código Penal.

Consta da exordial acusatória que, no dia 
04.07.2007, na secretaria do Juízo daquela comarca, o 
réu declarou, nos autos de nº 0281.02.1597-3 (processo 
criminal), que não possuía condições financeiras para 
arcar com o pagamento das custas, despesas judiciais 
e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento 
próprio e da família, o que não condiz com a verdade, 
uma vez que o mesmo tem posses e boa condição 
financeira, fazendo, assim, inserir em documento público 
declaração falsa ou diversa do que devia ser escrito, com 
o fim de criar obrigação para o Estado de arcar com as 
custas judiciais, bem como ser defendido gratuitamente 
por advogado dativo sem ter esse direito.

Encerrada a instrução criminal, o MM. Juiz de Direito 
julgou improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o 
réu da conduta prevista no art. 299, caput, do Código 
Penal, nos moldes do art. 386, III, do Código de Processo 
Penal (f. 112/115).

Irresignado, interpôs o Parquet recurso de apelação, 
pugnando pela condenação do acusado nas iras do 
art. 299 do Código Penal (f. 119/121).

O increpado foi pessoalmente intimado da r. 
sentença (f. 122).

A defesa apresentou suas contrarrazões (f. 125/132).
Nesta instância, o parecer da douta Procura-

doria-Geral de Justiça é pelo conhecimento e provimento 
do recurso (f. 140/142). 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos.
A materialidade delitiva está evidenciada pela 

declaração de f. 06 e certidões do cartório de registro de 
imóveis de f. 17/18.

A autoria, ao menos da declaração de ser pobre 
no sentido legal, é induvidosa, ao analisar as provas 
colacionadas nos autos, mormente as testemunhais. 

Cinge-se o pleito ministerial ao reconhecimento 
da atipicidade ao caso em debate, visto que este foi o 
entendimento esposado em primeira instância.

Todavia, rogando vênia ao nobre representante do 
Ministério Público, razão está com o digno Magistrado, o 
qual, neste caso, reconheceu a atipicidade da conduta. 

Conforme bem anotado pelo insigne Ministro Jorge 
Mussi quando do julgamento HC/STJ nº 105.592/RJ:

Falsidade ideológica - Declaração de pobreza 
para obtenção dos benefícios da justiça gratuita 

- Presunção relativa de veracidade - Possibilidade 
de prova em contrário - Conceito de documento 

previsto no art. 299 do CP - Não enquadramento - 
Delito não configurado - Conduta atípica

Ementa: Apelação criminal. Falsidade ideológica. 
Declaração de pobreza para obtenção do benefício da 
justiça gratuita. Conduta atípica. Delito não caracterizado. 
Recurso não provido.

- A declaração de pobreza com o intuito de obter 
os benefícios da justiça gratuita goza de presunção 
relativa, passível, portanto, de prova em contrário, não 
se enquadrando no conceito de documento previsto no 
art. 299 do Estatuto Repressivo.

- Assim, a conduta de quem se declara falsamente pobre, 
visando à aludida benesse ou se utiliza de tal documento 
para instruir pleito de assistência judiciária gratuita, não 
se subsume naquelas descritas nos citados tipos penais 
(Precedentes do STF, STJ e TJMG).

Recurso não provido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0281.07.011333-3/001 
- Comarca de Guapé - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: S.A.L. - Relator: 
DES. EDUARDO BRUM 

restritiva de direito, tem como possíveis destinatários a vítima, 
os dependentes desta ou qualquer entidade pública ou 
privada com destinação social, consoante o art. 45, § 1º, 
do CP (Apelação Criminal 1.0699.10.013968-1/001, Rel. 
Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. em 
28.08.2012, publicação da súmula em 12.09.2012).

In casu, o réu praticou o delito de tráfico de drogas 
previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo vítima 
certa e, tampouco, prejuízo a ser reparado, portanto, 
como bem determinou o Sentenciante, a prestação 
pecuniária pode ser destinada a entidade privada com 
destinação social, no caso à Amarc (Associação Municipal 
de Assistência e Recuperação dos Condenados).

Ante tais considerações, nego provimento ao 
recurso ministerial.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES EDUARDO MACHADO e JÚLIO 
CÉSAR LORENS.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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em si mesma, goza de presunção juris tantum, sujeita, 
portanto, a comprovação posterior, realizada, de ofício, pelo 
magistrado, ou mediante impugnação, nos termos da própria 
lei de regência (Precedente do STF: HC 85.976/MT, Segunda 
Turma, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, DJU de 24.02.2006). Recurso 
ordinário provido (STJ - Quinta Turma - RHC 23121/SP - Rel. 
Des. Felix Fischer - j. em 02.10.2008 - DJe de 10.11.2008).

Habeas corpus - Falsidade ideológica - Declaração de pobreza 
- Possibilidade de posterior apreciação judicial - Fato atípico 
- Trancamento de inquérito policial - Cabimento - Ausência 
de justa causa - Ordem concedida. - Por não haver qualquer 
perigo ao bem jurídico tutelado, dada a possibilidade de 
posterior apreciação judicial acerca de sua veracidade, a 
declaração de pobreza para obtenção dos benefícios da 
justiça gratuita não pode ser considerada documento para 
os fins de falsidade ideológica, revelando-se o fato atípico. - 
Concede-se a ordem para o fim de trancar o inquérito policial 
se restou evidenciado que não existe justa causa para o 
prosseguimento da investigação e instauração da ação penal 
(TJMG - 6ª Câmara Criminal - HC nº 1.0000.10.074690-
8/000 - Rel. Des. Catta Preta - j. em 15.03.2011 - DJe de 
31.03.2011).

Dessarte, convenço-me de que a declaração de 
miserabilidade apresentada com o intuito de obter os 
benefícios da justiça gratuita, por si só, não constitui 
crime, nem mesmo em tese.

Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo 
a r. sentença que absolveu o réu pela atipicidade, na 
esteira do art. 386, III, do Código Penal.

Custas, na forma da lei. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ e DOORGAL
ANDRADA.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

[...] o conceito de pobreza deve ser analisado no caso concreto, 
não existindo um padrão máximo de renda que possa garantir 
ao declarante o benefício da assistência judiciária, sendo 
certo apenas que a lei considera necessitado ‘todo aquele 
cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas 
do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família’, conforme dispõe o artigo 2º, 
parágrafo único, da Lei nº 1.060/50. Assim, a verificação da 
situação de necessitado deve passar pela avaliação da renda 
auferida pelo declarante, bem como dos custos com o seu 
sustento ou de sua família, números que podem variar em 
cada caso concreto, e culminar na emissão de juízos de valor 
distintos em razão de fatores socioeconômicos regionais.
Desta forma, justamente por ser passível de impugnação pela 
parte contrária e de verificação pelo magistrado, a declaração 
de pobreza em processo judicial na qual tal situação não é 
reconhecida, por si só, não se trata de conduta subsumível ao 
tipo previsto no artigo 299 do Código Penal.

No mesmo sentido, a doutrina de Guilherme de 
Souza Nucci:

Declaração de pobreza para obter benefícios da justiça 
gratuita: não pode ser considerada documento para fins deste 
artigo, pois é possível produzir prova a respeito do estado 
de miserabilidade de quem pleiteia o benefício da assistência 
judiciária. O juiz pode, à vista das provas colhidas, indeferir 
o pedido, sendo, pois, irrelevante a declaração de pobreza 
apresentada (in Código Penal comentado. 8. ed. rev. atual. 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1.017).

Em igual norte, a lição de José Silva Júnior e 
Guilherme Madeira Dezem, em obra coordenada por 
Alberto Silva Franco e Rui Stoco:

A declaração sujeita a confirmação posterior não encerra 
potencialidade lesiva para a caracterização do crime de 
falsidade ideológica. Com efeito, se há a possibilidade 
de confirmação pelo magistrado, não há que se falar em 
falsidade (in Código Penal e sua interpretação jurisprudencial. 
8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.401).

Por fim, transcrevo o posicionamento majoritário de 
nossos tribunais:

Falsidade ideológica. Declaração de pobreza para fins de 
gratuidade judiciária. - Declaração passível de averiguação 
ulterior não constitui documento para fins penais. - HC 
deferido para trancar a ação penal (STF - Segunda Turma - 
HC 85976/MT - Rel.ª Min.ª Ellen Gracie - j. em 13.12.2005 
- DJU de 24.02.2006, p. 51).

Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inquérito 
policial. Trancamento. Falsidade ideológica. Declaração 
de pobreza para obtenção do benefício da gratuidade 
judiciária. Situação não autorizada pela Lei nº 1.060/50. 
Atipicidade da conduta. Constrangimento ilegal evidenciado. 
- I - Conquanto, a teor da jurisprudência desta Corte, seja 
o trancamento do inquérito policial medida excepcional, a 
hipótese delineada nos presentes autos autoriza que se obste, 
na origem, o prosseguimento das investigações, dada a 
flagrante atipicidade da conduta atribuída ao recorrente. II - 
A conduta daquele que declara pobreza, fora das hipóteses 
legais previstas na Lei nº 1.060/50, com o fito de obter o 
benefício da gratuidade judiciária, per se, não se amolda ao 
delito tipificado no art. 299 do CP, uma vez que a declaração, 

Incêndio qualificado - Desclassificação - Dano - 
Queixa-crime - Decadência

Ementa: Apelação criminal. Incêndio qualificado. Preli-
minar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamen-
tação. Não ocorrência. Rejeição. Mérito. Autoria e 
materialidade devidamente comprovadas. Desclassifi-
cação para o delito de dano simples com decretação da 
extinção da punibilidade pela decadência do direito de 
queixa. Recurso parcialmente provido. 

- O incêndio só se configura diante da existência de 
perigo comum. Quando tal não acontece, o fato de atear 
fogo em uma propriedade ou local determinado, provo-
cando a destruição de parte do patrimônio lá existente, 
caracteriza o dano previsto no art. 163 do Código Penal, 
que não poderá ser apreciado, nos termos do art. 167 do 
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Código Penal, ante a ausência de queixa-crime formali-
zada pelo ofendido no prazo legal. 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0040.03.015765-1/001 - 
Comarca de Araxá - Apelante: F.A.M. - Apelado: Ministé-
rio Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: C.M.C. 
- Relatora: DES.ª MÁRCIA MILANEZ 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, em 
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO, 
DECRETANDO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBI-
LIDADE, PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA.

Belo Horizonte, 12 de março de 2013. - Márcia 
Milanez - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - F.A.M. e R.B.M., quali-
ficados nos autos, foram denunciados pela prática da 
conduta delitiva tipificada no art. 250, § 1º, alínea h, na 
forma do art. 29, ambos do Código Penal, porquanto, no 
dia 14 de fevereiro de 2003, por volta das 15h, na zona 
rural de Araxá, especificamente na Fazenda Cruzeiro, 
agindo em concurso, atearam fogo, expondo a perigo 
a integridade física e o patrimônio de outrem, causando 
danos em extensa área de pastagem.

Concluída a instrução probatória, o i. Magistrado 
a quo proferiu a sentença de f. 123/131, por meio da 
qual julgou parcialmente procedente o pedido contido 
na denúncia para absolver o acusado R., nos termos do 
art. 386, IV, do Código de Processo Penal; e condenar 
F. como incurso nas sanções do art. 250, § 1º, inciso II, 
h, c/c art. 65, I, ambos do Código Penal, a cumprir 4 
(quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e ao paga-
mento de 10 (dez) dias-multa, no seu valor mínimo, sendo 
a pena corporal ao final substituída por duas restritivas 
de direitos, a teor do art. 44 do Estatuto Penal, consis-
tentes em prestação de serviços comunitários e prestação 
pecuniária de 3 (três) salários mínimos.

Inconformado, recorreu o sentenciado F., arguindo, 
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência 
de fundamentação. No mérito, requer a absolvição, ao 
argumento de que não há provas da autoria e do nexo 
causal entre a conduta praticada e o incêndio ocorrido. 
Alternativamente, requer a desclassificação do crime para 
o do art. 41 da Lei 9.605/98 (f. 142/145).

Respondido o apelo (f. 146/150), subiram os autos, 
e, nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça mani-
festou-se por seu desprovimento (f. 158/164).

É, em síntese, o relatório. 
Conheço do recurso, presentes os requisitos obje-

tivos e subjetivos de admissibilidade.

A título de preliminar, argui a d. defesa do recor-
rente a nulidade da sentença, por ausência de fundamen-
tação. 

Analisando a decisão combatida, verifico que não 
assiste razão ao apelante. 

Com efeito, da análise da decisão hostilizada, 
depreendem-se os motivos de convencimento do douto 
Julgador acerca da ocorrência do crime pelo qual restou 
condenado o acusado. A fundamentação utilizada pelo 
insigne Magistrado obedeceu fielmente ao preceito cons-
titucional contido no art. 93, IX, da Carta Magna, inexis-
tindo qualquer vício hábil a macular a sentença, que 
atendeu ao princípio do livre convencimento do julgador, 
devidamente motivado nas provas dos autos (art. 155 do 
Código de Processo Penal). 

O i. Sentenciante, após examinar a prova produzida 
(f. 125/126), expôs as razões de fato e de direito pelas 
quais condenou o réu, possibilitando-lhe saber o que 
atacar em eventual recurso. Sendo assim, estando exami-
nado o quadro probatório e demonstradas, claramente, as 
razões de seu convencimento, como ocorreu na espécie, 
não se pode falar em ausência de fundamentação.

Isso posto, rejeito a preliminar arguida.
No mérito, restou comprovado nos autos que, 

no dia 14 de fevereiro de 2003, por volta das 15h, na 
Fazenda Cruzeiro, zona rural de Araxá, o apelante causou 
incêndio em uma área de aproximadamente 90 hectares.

Dúvida não há quanto à materialidade, suficiente-
mente provada pelo laudo pericial de f. 33/37, sendo 
incontroversa, de igual modo, a autoria, assumida pelo 
ora apelante, nas oportunidades em que foi ouvido, 
estando a confissão confortada pela prova testemunhal 
produzida. F., desde suas primeiras declarações prestadas 
na delegacia, confirmou que “ateou fogo na pastagem da 
fazenda” e que quando voltavam para casa “foi jogando 
palitos de fósforos pelas pastagens” (f. 30/31 e 80). 

O corréu absolvido R. referiu que, no momento em 
que voltavam, parou o carro para colher limões, momento 
em que o apelante ateou fogo em “um capinzal” (f. 81).

Por sua vez, a testemunha M.S.S. disse que viu um 
veículo nas proximidades da lagoa na fazenda e que um 
de seus ocupantes ateava fogo nas pastagens. Afirmou 
ainda ter observado que, “enquanto iam embora, iam 
parando e ateando fogo ao longo do caminho, nas 
matas que serpenteiam a estrada vicinal que dá acesso à 
fazenda...” (f. 112).

O laudo acostado às f. 33/37, como já mencio-
nado, comprova a materialidade, tendo sido constatado 
pelos peritos que “todas as áreas atingidas eram paralelas 
a estradas rurais que cortavam a propriedade, elemento 
indicativo de que o autor transitava pelas vias concomi-
tantemente ao início das queimadas”. 

Há, portanto, comprovação cabal do nexo entre a 
conduta confessadamente praticada pelo apelante e o 
resultado danoso.
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Resta, pois, verificar se o fato narrado na denúncia 
e pelo qual o apelante foi condenado encontra tipificação 
nas disposições do art. 250, § 1º, h, do Código Penal.

Causar incêndio é provocar, motivar, produzir 
combustão. Todavia, acrescenta a lei: expondo a perigo 
a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. 
Constitui, pois, condição indeclinável que haja perigo no 
fogo, pois o incêndio, em sua significação penal, é tão 
somente o fogo que, por sua expressividade ou condi-
ções, ocasiona risco efetivo a pessoas ou coisas. Deve 
haver perigo concreto, e não presumido, para número 
indeterminado de pessoas ou bens, pois “é indispensável 
a efetiva situação de perigo para a vida, a incolumidade 
física ou o patrimônio de outrem” (FRAGOSO, H. Lições 
de direito penal. Parte Especial. 1965, v. Ill, p. 772). 

Portanto, não basta que o agente tenha ateado 
fogo em uma propriedade ou local determinado, provo-
cando a destruição de parte do patrimônio lá existente. 
Tal infração penal pressupõe a existência de perigo efetivo 
ou concreto para pessoas ou coisas indeterminadas. Sem 
essa potencialidade de dano comum, não se pode falar 
em delito de incêndio, embora se admita a existência de 
outro crime.

É como ensina Damásio de Jesus:

O incêndio deve expor a perigo a vida, a integridade física 
ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas 
(perigo comum). Se o fogo não tiver nenhuma potencialidade 
lesiva à vida, à integridade física ou ao patrimônio de um 
número indeterminado de pessoas, o delito não estará carac-
terizado, podendo configurar-se o dano, se presentes as suas 
elementares. (Código Penal anotado. 8. ed. Saraiva, 1998, 
p. 738.)

Segundo Nelson Hungria, o crime em exame pode 
ser assim definido: 

é a voluntária causação de fogo relevante, que, inves-
tindo uma coisa individuada, subsiste por si mesmo e pode 
propagar-se, expondo a perigo coisas outras ou pessoas, não 
determinadas ou indetermináveis de antemão. A exigência 
do perigo efetivo ou concreto (que deve ser comum, como 
acentua a epígrafe da subclasse a que pertence o crime em 
exame) é expressa no artigo 250, que assim dispõe: ‘Causar 
incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o 
patrimônio de outrem’, etc. Antes de tudo, a coisa a que se 
põe fogo deve achar-se em lugar no qual o incêndio possa 
difundir-se, ameaçando coisas outras ou pessoas, indetermi-
nadamente. (Comentários. v. IX, p. 23/25.)

No caso, o incêndio ocorreu na zona rural, em área 
de aproximadamente 90 hectares, destinada a pastagem. 
Pelo que se infere das fotografias de f. 35/37, no local, 
não há residências ou aglomerado de pessoas, não 
havendo, assim, comprovação de que o crime colocou 
em risco uma coletividade, pelo que não há falar em 
crime de incêndio. 

Em casos semelhantes, decidiram nossos tribunais:

O fogo posto constitui crime de incêndio desde que haja 
perigo comum; o só fato de incêndio não é constitutivo 

desse crime, residindo nessa circunstância a distinção entre o 
crime de incêndio e o de dano. Há dano, portanto, quando 
o incêndio não gera perigo comum para os bens; o perigo 
comum mede-se objetivamente para pessoa e bens e o crime 
considera-se consumado desde que seu autor perde a possi-
bilidade de dominar o fogo, de controlá-lo, pelos progressos 
feitos. (TJSP - AC - Rel. Thrasybulo de Albuquerque - RT 
189/32.)

Fogo ateado por vingança em canavial que, entretanto, não 
se propagou para as propriedades vizinhas. Desclassificação 
para dano qualificado, também descrito na denúncia. (TJSP 
- AC - Rel. Adalberto Spagnuyolo - RT 533/331 e RJTJSP 
82/378.)

Também este Tribunal de Justiça já decidiu nesse 
sentido:

Incêndio. Crime. Descaracterização. Crime de dano. Ação 
penal. Ministério Público. Incompetência para a iniciativa 
da ação penal. - Não há crime de incêndio se o fogo não 
teve potencialidade para expor a perigo a vida, a integri-
dade física ou o patrimônio de um indeterminado número 
de pessoas. - Se o agente simplesmente destrói, inutiliza ou 
deteriora coisa alheia, cometendo o fato típico fundamental 
do crime de dano, a ação penal é exclusivamente privada, 
que se procede mediante queixa. É nulo o processo iniciado 
pelo Ministério Público. (Jurisprudência Mineira 129/266, Rel. 
Gudesteu Biber.)

Incêndio. Crime contra a incolumidade pública. - Para que o 
fogo colocado pelo acusado em pastagem de propriedade 
alheia pudesse configurar o crime em espécie, seria neces-
sário que houvesse perigo para a vida, integridade física ou 
patrimônio de um indeterminado número de pessoas. Não 
tendo ocorrido perigo comum, fica afastado o delito de 
incêndio imputado ao réu. (TJMG - AC 1.0000.00.213583-
8/000 - Rel. Des. Mercêdo Moreira.)

Portanto, não restando comprovado que o delito 
colocou em risco uma coletividade, não havendo prova 
do perigo comum, há de se desclassificar o crime em 
testilha para aquele previsto no art. 163 do Código Penal 
- crime de dano -, que não poderá ser apreciado, nos 
termos do art. 167 do Código Penal, ante a ausência de 
queixa-crime formalizada pelo ofendido no prazo legal.

Ressalte-se a impossibilidade de se operar a desclas-
sificação para o crime do art. 41 da Lei 9.605/98, como 
pretendido pela i. defesa, por não se tratar, na espécie, 
de provocar incêndio em mata ou floresta, também não 
se configurando o crime de dano qualificado, previsto no 
art. 163, parágrafo único, II, ausente a elementar “com 
emprego de substância inflamável ou explosiva”. 

Com tais considerações, dou provimento parcial ao 
recurso, para desclassificar o delito previsto no art. 250, 
§ 1º, II, h, do Código Penal, imputado a F.A.M., para 
aquele do art. 163, caput, do Código Penal, decretando, 
de ofício, a extinção da punibilidade, pela decadência do 
direito de queixa. 

Custas, na forma da lei.
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f. 11, que determinou a retificação do levantamento de 
penas do agravado por não ser hediondo o delito de 
tráfico privilegiado de droga (f. 02-09). 

Aduz o agravante, em resumo, que o reconhecimento 
do privilégio do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 não 
afasta o caráter hediondo do delito de tráfico de drogas 
(idem).

A defesa pede, em contrarrazões, o desprovimento 
do pleito, mantendo o Juiz a quo a decisão fustigada, 
manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo 
provimento do recurso (f. 16-23, 24 e 40-45).

É o breve relato.
II - Da admissibilidade. 
Conheço do recurso já que presentes estão os 

pressupostos para sua admissão.
III - Das preliminares.
Inexiste na espécie qualquer nulidade, tampouco 

causa de extinção da punibilidade.
IV - Do mérito. 
Cuida a espécie de agravo em execução almejando 

o agravante a modificação da decisão fustigada para que 
seja reconhecido o caráter hediondo do delito de tráfico 
privilegiado de droga.

Resume-se a questão à análise da possibilidade 
de reforma da decisão que determinou a retificação do 
levantamento de penas do agravado.

Do pedido de reforma da decisão que determinou a 
retificação do levantamento de penas do agravado. 

O Parquet pede a reforma da decisão, de f. 11, 
que determinou a retificação do levantamento de penas 
do agravado.

Razão lhe assiste.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 

§ 4º, da Lei 11.343/2006 apenas abranda a punição 
do agente quando for ele primário, portador de bons 
antecedentes e não se dedicar à atividade criminosa.

As figuras delitivas não consideradas hediondas são 
aquelas dispostas no art. 33, §§ 2º e 3º, da Lei de Drogas.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre o tema, 
in verbis:

[...] o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição 
de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, 
sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da 
sua conduta como incursa no art. 33, caput e § 1º, que 
são consideradas similares a infrações penais hediondas, 
conforme se pode observar pelas proibições enumeradas no 
art. 44 da Lei 11.343/06 [...] (in Leis penais e processuais 
penais comentadas. 4. ed. rev. atual. e amp. São Paulo: RT, 
2009, p. 361). 

O crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, 
dessa forma, é hediondo nos termos do art. 2º, § 1º, da 
Lei 8.072/90.

O art. 66 da LEP ademais não atribui ao juiz da 
execução a competência para modificar a sentença 
proferida no processo de conhecimento, exceto nos casos 

Agravo em execução penal - Tráfico de 
drogas - Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - 
Levantamento de penas - Retificação - Crime 

comum - Inadmissibilidade - Crime equiparado a 
hediondo - Vara de Execuções Criminais - 

Juízo incompetente

Ementa oficial: Agravo em execução. Retificação do 
levantamento de pena. Tráfico privilegiado. Delito 
equiparado a hediondo. Recurso provido.

- A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/2006 apenas abranda a punição do 
agente quando for ele primário, de bons antecedentes e 
não se dedicar à atividade criminosa, sendo mantido o 
caráter hediondo do delito.

- Sendo o delito de tráfico privilegiado de droga 
equiparado a hediondo, não há como fazer constar 
“crime comum” no levantamento de penas. 

Recurso provido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0433.11.032265-
1/001 - Comarca de Montes Claros - Agravante: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Agravado: 
Marcos Ricardo Rodrigues da Silva - Relator: DES. PEDRO 
VERGARA

Acórdão

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

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2013. - Pedro 
Vergara - Relator.

Notas taquigráficas

DES. PEDRO VERGARA - I. Do relatório. 
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo 

Ministério Público objetivando a reforma da decisão de 

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - De acordo com 
a Relatora.

DES. FURTADO DE MENDONÇA - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM 
PARCIAL PROVIMENTO, DECRETANDO, DE OFÍCIO, A 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA DECADÊNCIA DO 
DIREITO DE QUEIXA.

. . .
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de lei posterior que favoreça o condenado, o que não se 
verifica na espécie. 

Ao juiz da execução cabe efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal, não tendo ele poderes para 
rever a qualquer momento o que foi decidido na fase de 
conhecimento, sob pena de violar coisa julgada. 

Necessária é, destarte, a retificação do levantamento 
de penas do agravado para que conste o delito de tráfico 
privilegiado de droga como hediondo.

V - Do provimento. 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, 

determinando a retificação do levantamento de penas do 
agravado para que conste o delito de tráfico privilegiado 
de droga como hediondo. 

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM- 
BARGADORES ADILSON LAMOUNIER e EDUARDO
 MACHADO.

Súmula - DERAM PROVIMENTO.

. . .

Constrangimento ilegal - Desclassificação -
 Crime de ameaça - Inviabilidade - Tentativa - 

Reconhecimento - Impossibilidade - Arma de fogo 
de uso permitido - Porte ilegal - Abolitio criminis -
 Inaplicabilidade - Penas - Decote - Art. 146, § 1º, 
do CP - Necessidade - Pena de multa - Redução -

 Necessidade - Pena privativa de liberdade - 
Substituição por restritiva de direitos -

 Impossibilidade - Delito cometido com grave 
ameaça - Suspensão condicional do processo - 

Descabimento - Requisitos - Ausência

Ementa: Apelação criminal. Constrangimento ilegal. 
Desclassificação para o delito de ameaça. Impossi-
bilidade. Reconhecimento da tentativa. Inviabilidade. 
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Abolitio 
criminis. Inaplicabilidade. Condenação mantida. Penas. 
Decote da causa de aumento inserta no art. 146, § 1º, 
do CP. Necessidade. Non bis in idem. Redução da pena 
de multa. Necessidade. Substituição da pena privativa 
de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. 
Delito cometido com grave ameaça à pessoa. Suspensão 
condicional do processo. Não cabimento. Requisitos não 
preenchidos. Recurso não provido. De ofício, afastada a 
causa de aumento de pena do emprego de arma e redu-
zida a pena de multa. 

- Não há falar em desclassificação da conduta para o 
delito de ameaça, se o acusado constrangeu a vítima a 

praticar conduta proibida, amoldando-se, assim, ao tipo 
penal do delito de constrangimento ilegal. 

- Consumado o delito de constrangimento ilegal no 
momento em que o agente consegue intimidar a vítima, 
lesionando assim o bem jurídico tutelado pela norma, 
qual seja a liberdade pessoal do ofendido. 

- A descriminalização prevista nos arts. 30 a 32 do Esta-
tuto do Desarmamento, que diz respeito aos ‘possuidores 
e proprietários de armas de fogo’, tornou atípica somente 
a figura da posse irregular de arma de fogo, não se 
podendo confundir posse com porte, pois a última figura 
em nenhum momento teve a vigência suspensa. 

- Necessário o decote da majorante da arma de fogo se 
o agente já está sendo punido pelo porte ilegal de arma 
de fogo em local público, sendo que a incidência da refe-
rida causa de aumento de pena ocasionaria bis in idem. 

- A pena de multa deve ser fixada em conformidade com 
a pena corporal. 

- Incabível a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos se o delito foi cometido com grave 
ameaça à pessoa. 

- A suspensão condicional do processo só é cabível aos 
crimes cuja pena mínima seja inferior ou igual a um ano.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0461.09.063343-3/001 - 
Comarca de Ouro Preto - Apelante: H.S.S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
H.M.R. - Relator: DES. RUBENS GABRIEL SOARES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, 
DECOTAR A CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA 
DO EMPREGO DE ARMA E REDUZIR A PENA DE MULTA.

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013. - Rubens 
Gabriel Soares - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - H.S.S., devida-
mente qualificado e representado nos autos, foi denun-
ciado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 
10.826/03 c/c art. 146, § 1º, do Código Penal.

Isso porque, conforme a denúncia, no dia 23 de 
setembro de 2009, por volta das 23h20, policiais mili-
tares compareceram à farmácia Drogalife, localizada 
à Rua Alagoas, Bairro Antônio Dias, na Comarca de 
Ouro Preto-MG, devido ao fato de que o denunciado 
estaria constrangendo o atendente H.M. a vender medi-
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camento de uso controlado com inobservância das 
cautelas pertinentes.

O atendente relata que H. pediu o medicamento 
denominado Rivotril e que, por tratar-se de medicamento 
controlado, solicitou a receita azul; porém, ele entregou a 
receita branca, fato que impediu o atendente de fornecer 
o medicamento solicitado. Tendo em vista a negativa de 
H., o denunciado sacou de uma arma, exigindo a entrega 
do medicamento, ameaçando todos que se encontravam 
dentro do estabelecimento.

Narrou-se que o denunciado, então, empreendeu 
fuga do local, porém foi localizado pela polícia em sua 
residência, tendo sido encontradas munições e armas 
(f. 02/03).

A denúncia foi recebida em 4 de fevereiro de 2010 
(f. 34/35), a defesa prévia foi apresentada às f. 39/57. 
Após a instrução processual, com oitiva de testemunha, 
vítima e informantes (f 93/96), interrogatório (f. 97/98) 
e alegações finais das partes (f. 101/105 e 107/112), 
a MM. Juíza, julgando procedente a peça acusatória, 
condenou H.S.S. como incurso nas sanções do art. 146, 
§ 1º, do CP c/c art. 14 da Lei 10.826/03 à pena de dois 
(2) anos de reclusão e seis (6) meses de detenção, em 
regime aberto, e pagamento de quarenta (40) dias-multa, 
à razão mínima (f. 116/129).

Inconformada, a Defesa recorre à f. 132, buscando, 
em sede de razões, a desclassificação da conduta do 
acusado para o delito de ameaça ou o reconhecimento 
de que o constrangimento legal não se consumou. Soli-
citou, também, a suspensão condicional do processo e o 
reconhecimento de que a conduta é atípica, em face do 
previsto no art. 30 da Lei 10.826/2003. Por fim, requereu 
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos (f. 145/148).

Contrarrazões ministeriais às f. 149/153.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou 

pelo conhecimento e posterior desprovimento do recurso 
(f. 159/165).

É o relatório.
Conheço do recurso, porque presentes os pressu-

postos recursais de admissibilidade.
Não há questões preliminares a enfrentar, nem 

nulidades que devam ser declaradas de ofício, pelo que 
passo ao exame do mérito recursal.

Inicialmente, registre-se que o apelante se encontra 
em liberdade desde o dia 24 de setembro de 2009, 
ocasião em que a autoridade policial deixou de ratificar 
a prisão em flagrante delito do apelante, tendo estado, 
desde então, em liberdade durante todo o curso do 
processo. 

A materialidade dos delitos restou consubstanciada 
por meio do auto de prisão em flagrante delito (f. 06/11), 
boletim de ocorrência (f. 14/17), auto de apreensão 
(f. 19), e do Exame de Eficiência nº 360/09 (f. 21/23).

A autoria, do mesmo modo, restou cabalmente 
comprovada no processo, não sendo sequer alvo de 

inconformismo pela defesa, porquanto as palavras do 
próprio réu em juízo (f. 97/98), assumindo que apontou 
a arma para o balconista da farmácia, aliadas às demais 
provas orais produzidas, informam que o apelante 
praticou a conduta narrada na exordial acusatória.

De outra senda, requer a defesa a desclassificação 
da conduta de H. do delito de constrangimento ilegal 
com emprego de arma, inserto no art. 146, § 1º, do CP 
para o delito de ameaça, previsto no art. 147 do CP. Eis o 
teor dos dispositivos legais mencionados: 

Constrangimento ilegal

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro 
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 
permite, ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Aumento de pena
§ 1º - As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro, 
quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três 
pessoas, ou há emprego de armas.

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, 
ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto 
e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante represen-
tação. 

Inicialmente, registre-se que a controvérsia se cinge 
à tipicidade da conduta atribuída ao acusado na inicial.

Com todo respeito, razão não assiste à defesa, 
porquanto a prova produzida ao longo do processo 
demonstra que a conduta praticada pelo apelante se 
subsume ao tipo penal do art. 146, § 1º, do CP, concre-
tizando a conduta de constrangimento ilegal mediante 
emprego de arma. 

Ouvida na fase de inquérito, a vítima H.M.R. 
relatou que o increpado chegou à farmácia e solicitou 
um medicamento de uso controlado denominado Rivo-
tril; contudo, o apelante não possuía a receita devida, o 
que impediu o balconista de fornecer o referido remédio. 
Nesse cenário, o apelante, alterado, ordenou que o 
ofendido lhe vendesse o medicamento, mediante grave 
ameaça com emprego de arma que apontava também 
para funcionários e clientes, verbis:

[...] que na data de ontem por volta das 23h estava de serviço 
na farmácia Drogalife; que então o Sr. H.S.S. pedira por um 
remédio de nome Rivotril 2 mg; que, por tratar-se de medica-
mento controlado, solicitou a receita azul, porém ele entregou 
a receita branca, a qual não confere direito ao medicamento, 
fato que impediu o declarante de fornecer o medicamento 
solicitado; que então o autor sacou de uma arma, exigindo 
a entrega do medicamento; que o autor disse ao decla-
rante para vender o medicamento, senão daria um tiro nele 
ao mesmo tempo em que apontava a arma para clientes e 
funcionários; que ameaçou retornar ao estabelecimento no 
dia de hoje, caso o declarante chamasse a polícia, e dava 
tiros em todos que lá estivessem [...] (sic. f. 09).
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Em juízo, f. 94, houve a confirmação desses dizeres.
A versão trazida pela vítima foi corroborada pelas 

declarações prestadas pelo policial militar Antônio Márcio 
Barbosa Ormundo, condutor do APFD, a saber:

que na data de ontem, por volta das 23h, receberam denúncia 
via Sala de Operações da Unidade de que estaria aconte-
cendo um roubo à farmácia Drogalife; que então juntamente 
com a equipe dirigiram-se até o local onde a vítima os infor-
maram que o autor H.S.S. pedira por um remédio de nome 
Rivotril 2 mg; que, contudo, o autor não apresentou receita, 
fato que culminou com a negativa de fornecer o medicamento 
solicitado; que então o autor sacou de uma arma exigindo 
a entrega do medicamento; que segundo a vítima a arma 
tratava-se de uma pistola bereta; que a vítima então dirigiu-se 
até a prateleira para pegar o medicamento, em função da 
ameaça sofrida, mas ao voltar para entregar o remédio notou 
que o autor havia evadido do local [...] (sic, f. 06).

Perante o juízo, f. 93, o depoimento foi integral-
mente ratificado.

No mesmo diapasão foi o depoimento de O.A.A., 
prestado na fase inquisitória:

[...] que presta serviço de motoboy para a farmácia Droga-
life e, na data de ontem, por volta das 23 h, o Sr. H.S.S. veio 
pedir ao balconista H. por um remédio de nome Rivotril 2 
mg; que, por tratar-se de medicamento controlado, o balco-
nista solicitou a receita azul, porém o Sr. H. entregou uma 
receita de cor branca a qual não confere direito ao medi-
camento, fato que impediu o balconista de fornecer o medi-
camento solicitado; que então o autor sacou de uma arma 
exigindo a entrega do medicamento; que o autor disse ao 
balconista para vender o medicamento senão daria um tiro 
nele, ao mesmo tempo em que apontava a arma para clientes 
e funcionários [...] (sic, f. 10).

O problema posto pela defesa, a meu ver, é de 
simples solução, porquanto basta a leitura dos depoi-
mentos colhidos para verificar que o apelante proferiu as 
ameaças com emprego de arma a fim de que o balco-
nista lhe vendesse o medicamento controlado, o qual só 
podia ser fornecido mediante a apresentação da receita 
médica específica, ou seja, o acusado constrangeu a 
vítima a praticar conduta proibida, amoldando-se, assim, 
ao tipo penal do delito de constrangimento ilegal.

Também não há falar em mera tentativa. Isso 
porque o crime de constrangimento ilegal se consuma no 
momento em que o ofendido faz ou deixa de fazer aquilo 
a que foi constrangido. 

Ora, a prova oral constante dos autos é inequívoca 
ao evidenciar que o balconista da farmácia se rendeu às 
ameaças proferidas pelo apelante, sendo que, com temor, 
se dirigiu ao interior do estabelecimento a fim de pegar 
o medicamento para entregá-lo ao agente. Dessa forma, 
há de se verificar que o apelante, mesmo que não tenha 
se apoderado do remédio por ter decidido ir embora do 
local, conseguiu intimidar a vítima, lesionando assim o 
bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a liberdade 
pessoal do ofendido. 

Por todo o exposto, rejeito os pedidos de desclas-
sificação da conduta e reconhecimento da modalidade 
tentada do delito. 

Requer a defesa, outrossim, no que tange ao delito 
esculpido no art. 14 da Lei 10.826/2003 - porte ilegal 
de arma de fogo de uso proibido -, o reconhecimento 
da atipicidade em face da abolitio criminis, disposta no 
art. 30 do Estatuto do Desarmamento e no art. 20 da Lei 
11.922/0, verbis:

Lei 10.826/03:

Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo 
de uso permitido ainda não registrada deverão solicitar seu 
registro até o dia 31 de dezembro de 2008, mediante apre-
sentação de documento de identificação pessoal e compro-
vante de residência fixa, acompanhados de nota fiscal de 
compra ou comprovação da origem lícita da posse, pelos 
meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada 
na qual constem as características da arma e a sua condição 
de proprietário, ficando este dispensado do pagamento de 
taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos 
incisos I a III do caput do art. 4º desta Lei. 
Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo poderá 
obter, no Departamento de Polícia Federal, certificado de 
registro provisório, expedido na forma do § 4º do art. 5º 
desta Lei. 
[...]
Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de fogo 
poderão entregá-la, espontaneamente, mediante recibo, e, 
presumindo-se de boa-fé, serão indenizados, na forma do 
regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse 
irregular da referida arma.
Parágrafo único. (Revogado). 

Lei 11.922/09:

Art. 20. Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os 
prazos de que tratam o § 3º do art. 5º e o art. 30, ambos da 
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Com efeito, o art. 32 da Lei 10.826/03 concedeu 
prazo para que os cidadãos entregassem suas armas de 
fogo não registradas à Polícia Federal. 

Entretanto, o referido art. 32 não autorizou o porte 
de arma de fogo nem suspendeu a vigência das normas 
incriminadoras contidas no diploma legal. Autorizou, 
apenas e tão somente, a posse e o “porte” destinado à 
entrega da arma à Polícia Federal. 

O delito de porte ilegal de arma, definido no art. 14 
da Lei 10.826/03, não teve sua tipicidade “suspensa” ou 
adiada, por força da norma exarada no art. 32 da citada 
lei. Assim, se o agente portava arma de fogo em local 
público, sua conduta é típica.

Ora, não se pode confundir posse com porte, pois 
a última figura em nenhum momento teve a vigência 
suspensa pela Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarma-
mento). O art. 32 da Lei nº 10.826/2003 em nada afeta 
a tipicidade da conduta de quem porta arma de fogo em 
local público sem autorização legal. 

De acordo com as provas colacionadas aos autos, 
vê-se que a ação do recorrente ultrapassou aquela de 
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simplesmente ter em sua residência, ou em seu local de 
trabalho, uma arma de fogo. Na verdade, o acusado 
carregava consigo a referida arma em local público, 
como demonstrado alhures.

Nesse sentido vem decidindo o Superior Tribunal 
de Justiça:

Habeas corpus liberatório. Porte ilegal de arma de fogo de 
uso restrito. Prisão em flagrante em 25.11.08. Inocorrência 
de abolitio criminis. Conduta não abrangida pelos arts. 30 e 
32 da Lei 10.826/03, com redação da Lei 11.706/08. Prece-
dentes do STJ. Indeferimento de liberdade provisória. Decisão 
fundamentada. Garantia da ordem pública. Periculosidade 
dos agentes. Apreensão de verdadeiro arsenal, inclusive 
submetralhadoras. Ligação com o tráfico de drogas. Primeiro 
paciente que responde a vários processos criminais, inclu-
sive com condenação por homicídio. Constrangimento ilegal 
não configurado. Excesso de prazo. Supressão de instância. 
Parecer do MPF pelo conhecimento parcial e, na parte conhe-
cida, pela denegação da ordem. HC conhecido em parte 
e, nessa parte, denegada a ordem. - 1. Esta Corte firmou 
o entendimento de ser atípica a conduta apenas no concer-
nente ao crime de posse irregular de arma de fogo, tanto de 
uso permitido (art. 12) quanto de uso restrito (art. 16), no 
período estabelecido nos arts. 30 e 32 da Lei 10.826/03, 
posteriormente alterado pela Lei 11.706/08, que permitiu a 
entrega das armas à Polícia Federal mediante indenização ou 
a sua regularização. A conduta de portar arma de fogo sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar, que ensejou a prisão do paciente, continuou 
típica e não foi abrangida pela descriminalização temporária. 
[...] 4. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, 
denegada a ordem, em consonância com o parecer ministe-
rial (HC 134.216/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 
Quinta Turma, j. em 29.09.2009, DJe de 16.11.2009).

Habeas corpus. Porte de arma. Abolitio criminis. Lei 
10.826/03. Hipótese não prevista. - Segundo reiterado 
entendimento desta Corte, a benesse instituída pelo art. 32 
da Lei 10.826/03 não alcança a hipótese do cometimento 
do crime de porte de arma de fogo. Ordem denegada (HC 
56.179/SP, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 
Turma, j. em 16.09.2008, DJe de 06.10.2008).

Na esteira desse entendimento, este sodalício 
Tribunal de Justiça vem-se posicionando:

Apelação criminal. Porte de arma. Conduta não abar-
cada pela abolitio criminis temporária. Tipicidade. Conde-
nação mantida. Erro de proibição. Inocorrência. - A conduta 
prevista no delito de posse de arma de fogo consiste na 
guarda da referida no interior da residência ou do trabalho 
do próprio agente, e no de porte, por sua vez, incide quando 
a arma é levada para fora destes ambientes. - A descrimina-
lização prevista nos arts. 30 a 32 do Estatuto do Desarma-
mento, que diz respeito aos ‘possuidores e proprietários de 
armas de fogo’, tornou atípica somente a figura da posse 
irregular de arma de fogo. - A simples alegação do desco-
nhecimento de que fato de portar arma de fogo se trata de 
conduta ilícita, não exime o agente de sua responsabilidade 
criminal, sendo necessário comprovar que ele não possui 
condições de conhecer e entender o caráter antijurídico de 
seu ato (Apelação Criminal 1.0151.09.029637-8/001. Rel. 
Des. Alberto Deodato Neto. Publicação: 30.03.2010).

Penal. Porte ilegal de arma de fogo. Art. 14 da Lei 
nº 10.826/03. Preliminar de intempestividade recursal. 
Rejeição. Atipicidade de conduta. Impossibilidade. Recurso 
desprovido. - A apresentação extemporânea das razões recur-
sais não obsta o conhecimento do recurso, desde que mani-
festada a intenção de apelar no quinquídio legal. - Somente 
as condutas relacionadas à posse de arma de fogo foram 
abrangidas pela abolitio criminis temporalis, conforme arts. 
30 a 32 da Lei nº 10.826/03, benefício esse que não foi 
estendido para o delito de porte ilegal de arma de fogo 
estatuído no art. 14 da citada legislação, consoante enten-
dimentos doutrinário e jurisprudencial pacíficos (Apelação 
Criminal 1.0418.06.001380-6/001. Rel. Des. Júlio Cezar 
Guttierrez. Publicação: 13.04.2009).

Habeas corpus. Porte ilegal de arma. Vacatio legis temporalis. 
Inaplicabilidade. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem 
denegada. - A abolitio criminis temporária trazida pelo Esta-
tuto de Desarmamento só é aplicável aos crimes de posse 
ilegal de arma ou munição, e não ao porte ilegal (Apelação 
Criminal 1.0000.08.481143-9/000. Rel.ª Des.ª Maria 
Celeste Porto. Publicação: 13.10.2008).

Diante das considerações apresentadas, não há 
falar em extinção da punibilidade da conduta praticada 
pelo recorrente em face da abolitio criminis.

Quanto às penas, acredito que estão a merecer 
pequeno reparo. 

Para o delito de constrangimento ilegal, na primeira 
fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo 
legal para a espécie delitiva, qual seja três (3) meses de 
detenção. Considerando-se ausentes causas agravantes 
e atenuantes, mas presente a causa especial de aumento 
do art. 146, § 1º, do CP (emprego de arma), a repri-
menda restou concretizada no patamar de seis (6) meses 
de detenção, mais pagamento de vinte (20) dias multa, à 
razão mínima.

Para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido, a pena reclusiva foi fixada no patamar mínimo 
- considerando-se favorável o conjunto das circunstâncias 
judiciais do art. 59 do CP - dois (2) anos de reclusão e a 
pena de multa foi fixada em vinte (20) dias-multa, à razão 
mínima. E, considerando ausentes outras causas de osci-
lação da reprimenda, concretizou-a naquele quantum. 

Por fim, procedeu ao reconhecimento do concurso 
material de crimes, concretizando as penas em dois (2) 
anos de reclusão e seis (6) meses de detenção, mais o 
pagamento de quarenta (40) dias-multa, à razão mínima.

Ocorre que não concordo com a incidência do § 1º 
do art. 146 do CP (“As penas aplicam-se cumulativa-
mente e em dobro, quando, para a execução do crime, se 
reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas”) 
na terceira fase da dosimetria do crime de constrangi-
mento ilegal; isso porque o apelante já está sendo punido 
pelo porte ilegal de arma de fogo em local público, sendo 
que a incidência da referida causa de aumento de pena 
ocasionaria bis in idem.

Dessa feita, procedo ao decote da majorante, 
concretizando a pena para o delito de constrangimento 
ilegal no patamar de três meses de detenção. 
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exames, afasta a possibilidade de configuração de crime 
de sonegação fiscal, que pressupõe a utilização inten-
cional de engodo para ludibriar o Fisco.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.06.069954-3/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelados: E.L.C. (terceiro), 
L.C.A.R. (quinto), M.E.C.A. e (segundo), M.T.Z.A. (quar-
to), B.L.N. (primeiro) - Corréus: M.T.B., A.A.P. - Relator: 
DES. RENATO MARTINS JACOB 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013. - Renato 
Martins Jacob - Relator.

Notas taquigráficas

DES. RENATO MARTINS JACOB - O Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais interpõe recurso de 
apelação contra a respeitável sentença que absolveu 
B.L.N., M.E.C.A., E.L.C., M.T.Z.A. e L.C.A.R., da impu-
tação da prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e 
V, da Lei 8.137/90, com fulcro no art. 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal (f. 1.364/1.366). 

O apelante alega que a materialidade e autoria 
restaram comprovadas e que, ao contrário do que 
entendeu o douto Sentenciante, os acusados não promo-
veram o pagamento do débito tributário, e somente a 
quitação integral seria capaz de extinguir a punibili-
dade. Noutro plano, assevera que o dolo também estaria 
evidenciado, por serem os réus sócios administradores 
e somente eles “possuíam conhecimento e poder de 
comando sobre qualquer operação praticada no âmbito 
da empresa” (f. 1.390/1.393).

Contrarrazões apresentadas (f. 1.396/1.414).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se 

a pugnar pela baixa dos autos em diligência, para que 
se processe o presente apelo como recurso em sentido 
estrito e, “em juízo de retratação, reexamine a questão 
sob enfoque e, sendo o caso, julgue o mérito das imputa-
ções assacadas na exordial” (f. 1.431/1.434).

A denúncia foi recebida, em 18.11.2010 (f. 927), 
e a sentença absolutória foi prolatada, em 18.05.2012 
(f. 1.366).

I - Preliminar de conversão do julgamento 
em diligência:

Inicialmente, não vejo como acolher o pedido de 
conversão do julgamento em diligência, não havendo 
nenhuma irregularidade no processamento do recurso.

Nas entrelinhas de seu valioso parecer, a Procura-
doria-Geral de Justiça vislumbrou uma impropriedade 
na via recursal eleita pelo órgão acusatório, entendendo 

Crime contra a ordem tributária - Sonegação fiscal - 
ISS - Sócios - Corréus - Responsabilidade penal 

subjetiva - Dolo - Ausência de prova - 
Absolvição mantida

Ementa: Apelação criminal. Crimes contra a ordem tribu-
tária. Art. 1º, incisos I, II e V, da Lei 8.137/90. Dolo. 
Ausência. 

- A falta de provas de que os réus efetivamente concor-
reram para a supressão ou redução do ISSQN devido 
pela clínica de que são sócios, somada às evidências 
de que houve apenas um equívoco de interpretação da 
legislação tributária por parte da médica que realizou os 

Também quanto à pena de multa fixada para o 
delito de porte de arma, verifica-se que está a merecer 
reparo, a fim de guardar proporcionalidade com a pena 
corporal, que foi fixada no mínimo legal. Assim, fixo a 
pena de multa no mínimo legal de dez (10) dias-multa. 

Em que pesem os delitos terem sido cometidos 
mediante uma só ação, o que caracterizaria o concurso 
formal, a soma das reprimendas por esse método exce-
deria o que seria cabível pela regra do concurso material 
(art. 69, parágrafo único, CP). Assim sendo, mantenho 
o concurso material, concretizando as penas em dois 
(2) anos de reclusão e três (3) meses de detenção, mais 
pagamento de dez (10) dias-multa, à razão mínima.

Impossível a substituição da pena privativa de liber-
dade por restritiva de direitos, haja vista o fato de que a 
conduta foi praticada mediante grave ameaça à pessoa 
(a teor do disposto no art. 44, I, do CP). Também inca-
bível o sursis, diante do quantum de pena (art. 77 do CP). 

O regime de cumprimento da pena privativa de 
liberdade deve permanecer no aberto, observado o 
disposto no art. 33, § 2º, alínea c, c/c § 3º do Código 
Penal. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, de 
ofício, decoto a causa especial de aumento de pena do 
emprego de arma e reduzo a pena de multa, concreti-
zando a reprimenda do apelante em dois (2) anos de 
reclusão e três (3) meses de detenção, em regime aberto, 
mais pagamento de dez (10) dias-multa, à razão mínima.

Custas, na forma da lei.
É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES FURTADO DE MENDONÇA e JAUBERT 
CARNEIRO JAQUES.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, 
AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO 
EMPREGO DE ARMA E REDUZIDA A PENA DE MULTA.

. . .
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Valendo-me das sintéticas palavras de Luiz Régis 
Prado

agente do delito é aquele que realiza a ação ou omissão 
descrita no tipo objetivo (contribuinte ou responsável) ou 
determina, ordena ou prescreve a terceiro que atue em seu 
nome. As regras da autoria e da participação são plenamente 
aplicáveis. Ainda que o agente não venha a determinar a 
prática da referida conduta, mas tenha dela conhecimento e 
a utilize para supressão ou redução de tributo, é sujeito ativo 
do delito (Direito penal econômico. 4. ed., RT, p. 275).

É de suma importância anotar, todavia, que valem 
para os crimes tributários as mesmas garantias constitu-
cionais devidas a outros crimes, dentre elas, a da respon-
sabilização penal subjetiva, sendo absolutamente impres-
cindível a comprovação do dolo do agente, sem o qual 
não há falar em condenação.

E mais. Para a caracterização do crime tributário, 
não basta a identificação fria de que algum tributo supri-
mido (eliminado, cancelado, extinto, impedido que 
apareça) ou reduzido (diminuído, restringido o quantum 
debeatur), pois isso pode ocorrer por erros de cálculo, 
falhas humanas e mecânicas, etc. 

Faz-se imprescindível a demonstração de que o 
agente direcionou sua conduta visando àquele fim espe-
cífico, mediante engodo, faltando com a boa-fé. Sem o 
dolo, o máximo que se tem é um ilícito administrativo, 
irrelevante para fins penais, sendo repugnante cogitar em 
prisão por simples dívida de valor.

Por oportuno, trago a lume as lições da ilustre Prof.ª 
Misabel Abreu Machado Derzi:

Assim, a desonestidade passível de incriminação não se apre-
senta pelo não pagamento do tributo, mas pelo engodo, 
embuste, pelo ludíbrio a que a Fazenda Pública é conduzida 
por meio dessas ações, dificultando-se, ou, às vezes, impos-
sibilitando-se a descoberta do débito do contribuinte crimi-
noso. Com lucidez e precisão, escreveu Roberto Lyra: ‘trata-se 
de iludir, de fraudar. É inconfundível. A incriminação pelo não 
pagamento em si importaria o regresso à arqueologia absolu-
tista. Prisão por dívida [...] (Aspectos controvertidos dos delitos 
contra a ordem tributária, in Direito penal. RT, 2010, v. VIII, 
p. 444).

Justamente por isso, o Supremo Tribunal Federal 
tem sido implacável no reconhecimento da inépcia 
de denúncias que se limitam a apontar a condição de 
“sócio-administrador” para se pretender a condenação 
por crime tributário, sem individualizar em que consistiu a 
contribuição do agente para a prática delituosa. 

Vejamos um ilustrativo precedente daquele Pretório 
Excelso:

Crime de descaminho. Peça acusatória que não descreve 
quanto ao paciente, sócio-administrador de sociedade 
empresária, qualquer conduta específica que o vincule, 
concretamente, aos eventos delituosos. Inépcia da denúncia. 
- A mera invocação da condição de sócio ou de adminis-
trador de sociedade empresária, sem a correspondente e 
objetiva descrição de determinado comportamento típico que 

se tratar de hipótese de recurso em sentido estrito, fale-
cendo-lhe razão, rogata venia.

Da leitura perfunctória da sentença, percebe-se 
que o douto Juízo a quo não extinguiu a punibilidade 
dos denunciados; na verdade, ele enfrentou o meritum 
causae, examinando todas as provas colhidas ao longo 
da instrução e, enfim, julgou improcedente a denúncia 
“nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP” (f. 1.366).

Como razão de decidir, o nobre Sentenciante até fez 
menção aos pagamentos dos débitos - “pagamento do 
principal” e “consectários devidos” -, mas apenas como 
reforço da conclusão de que não havia dolo por parte 
dos acusados.

Torna-se, então, despropositada a pretensão da 
Procuradoria-Geral de Justiça de converter o julgamento 
em diligência, para adequar o processamento do recurso, 
já que a apelação é a via recursal adequada, à luz do 
art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em vista disso, rejeito a preliminar e conheço do 
recurso, porque presentes os pressupostos intrínsecos e 
extrínsecos de admissibilidade.

II - Mérito:
Segundo a denúncia (f. 02/04), no período entre 

janeiro de 1999 a dezembro de 2002, de forma conti-
nuada, os apelados, na administração da empresa [...], 
em Belo Horizonte/MG, omitiram receita passível de 
operações tributáveis, obtendo a redução da carga tribu-
tária devida ao Município a título de ISSQN.

Narra a peça acusatória que a empresa, sob 
administração dos réus, deixou de emitir nota fiscal de 
diversos serviços prestados, acarretando a redução de 
R$31.090,24 (trinta e um mil noventa reais e vinte e 
quatro centavos), incluídos os acessórios.

Pois bem. Antes de adentrar o mérito propriamente 
dito, peço vênia para tecer algumas considerações.

Em crimes tributários, não é raro que os sonega-
dores se utilizem de complexos subterfúgios, lançando 
mão de intrincadas manobras contábeis, para criar uma 
falsa imagem da realidade para a administração tribu-
tária, e, assim, alcançarem o objetivo final de suprimir ou 
reduzir determinado tributo devido.

Nesses expedientes fraudulentos, é comum a utili-
zação de interpostas pessoas, razão pela qual o legis-
lador estabeleceu no art. 11 da Lei 8.137/90 que “quem, 
de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurí-
dica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide 
nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpa-
bilidade”, num acréscimo quase redundante da regra 
contida no art. 29 do Código Penal.

Isso é, ainda que o agente sonegador se valha de 
pessoas jurídicas para a alcunhada “burla fiscal” (ou 
“burla tributária”), há possibilidade de sua responsabili-
zação criminal pessoal, por ser ele o agente do delito, 
sendo punível ainda quando não determine o ato fraudu-
lento, mas que dele tenha conhecimento e o utilize.
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É o que se apura dos interrogatórios policiais 
(f. 747/748, 756/757, 895/896, 897/898, 899/900, 
911/912) e judiciais (f. 1.322/1.326-v).

Tudo está a indicar que os réus apelados - médicos 
angiologistas - apenas indicavam seus pacientes 
particulares e conveniados para realizarem exames na 
Clínica [...], por acreditarem na qualidade dos serviços 
ali prestados, buscando maior segurança em seus diag-
nósticos. 

Ocorre que, em muitos casos, o plano de saúde 
do paciente não era conveniado com a clínica (por 
exemplo, a Unimed), razão pela qual a guia de serviço 
era emitida em favor da médica M.T.B. - médica espe-
cialista em cardiologia, ecocardiografia e duplex scan - 
que trabalhava dentro da clínica e que, na prática, era 
quem conduzia o exame. Valendo-se do maquinário da 
empresa, mas recebendo pelo convênio do paciente, o 
exame era realizado, como se tratasse de um “trabalho 
autônomo”.

Nesses casos, a própria médica admitiu que

o pagamento feito através da Unimed era depositado direto 
na conta da declarante e esta depois repassava setenta por 
cento do valor para a [...] e ficava com trinta por cento pelos 
serviços prestados (f. 757). 

Ao que parece, aí se encontra o cerne da celeuma: 
como o pagamento era feito por um convênio direto 
da referida médica, interpretou-se não ser necessária 
a emissão de notas fiscais e o recolhimento de ISSQN, 
por não haver relação jurídico-tributária, não se tratando 
da prestação de serviço de convênio entre a clínica de 
exames e o plano de saúde.

Equívocos à parte, o fato é que agora não mais 
se discute que o ISSQN era devido, ainda que o paga-
mento fosse feito em razão do convênio da médica, 
se, na prática, os exames foram executados na sede e 
com os aparelhos disponíveis na clínica. Trata-se de 
questão já exaurida tanto na via administrativa quanto 
na via judicial (processo nº 01.051320.03.52, da Junta 
de Recursos Fiscais, f. 712/713 e 714/716, e acórdão 
nº 1.0024.05.703647-7/001, Rel. Desembargador 
Almeida Melo, f. 855/856, respectivamente).

Longe de vislumbrar aí alguma má-fé, parece-me 
que houve apenas um erro na interpretação da norma 
tributária, erro que, diga-se de passagem, nem pode ser 
atribuído diretamente aos apelados B.L.N., M.E.C.A., 
E.L.C., M.T.Z.A. e L.C.A.R., pois não há nenhuma 
evidência concreta de que, ao encaminharem seus 
pacientes para realizarem exames na referida clínica, 
adotar-se-ia o procedimento acima mencionado (ou seja, 
a guia de exame ser emitida em favor da médica que 
realizou os exames e não em nome da própria clínica).

E, como não se presume o dolo, a absolvição 
é imperiosa.

Não posso deixar de consignar, assim como fez o 
douto Sentenciante, que o fato de imediatamente terem 
realizado o depósito judicial de R$66.377,56 é um fator 

o vincule, concretamente, à prática criminosa, não constitui 
fator suficiente apto a legitimar a formulação de acusação 
estatal ou a autorizar a prolação de decreto judicial conde-
natório. - A circunstância objetiva de alguém ser meramente 
sócio ou de exercer cargo de direção ou de administração 
em sociedade empresária não se revela suficiente, só por si, 
para autorizar qualquer presunção de culpa (inexistente em 
nosso sistema jurídico-penal) e, menos ainda, para justificar, 
como efeito derivado dessa particular qualificação formal, a 
correspondente persecução criminal. - Não existe, no orde-
namento positivo brasileiro, ainda que se trate de práticas 
configuradoras de macrodelinquência ou caracterizadoras 
de delinquência econômica, a possibilidade constitucional 
de incidência da responsabilidade penal objetiva. Preva-
lece, sempre, em sede criminal, como princípio dominante 
do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com 
culpa (nullum crimen sine culpa), absolutamente incompa-
tível com a velha concepção medieval do versari in re illicita, 
banida do domínio do direito penal da culpa. Precedentes. 
(STF, HC 88875/AM, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe-051 
de 09.03.2012.)

No caso em exame, a rigor, a denúncia não escla-
rece qual comportamento vincula objetivamente os réus/
apelados à prática supostamente delitiva, o que, como 
visto ut supra, não se pode deduzir apenas da titulação de 
“sócio-administrador” de cada denunciado.

Isso já seria o bastante para o insucesso da ação 
penal. Todavia, como os réus não se sentiram prejudi-
cados no direito de defesa, não é de se reconhecer a 
inépcia, até porque, em um hercúleo esforço interpreta-
tivo, é possível extrair do trecho - “logrou-se apurar que 
a empresa, sob a administração dos denunciados, omitiu 
informações às autoridades fazendárias [...]” - que o 
Ministério Público imputa a eles o fato de terem ciência da 
fraude e, no desempenho dos poderes inerentes à admi-
nistração, terem ordenado a burla fiscal no cotidiano 
da empresa.

Não foi o que restou demonstrado ao longo da 
instrução probatória, data venia.

O que se comprovou, inclusive com a oitiva de 
funcionários, foi que os serviços de contabilidade fiscal 
eram terceirizados, sendo que a testemunha A.C.L.A. 
ainda esclareceu que “não pode afirmar, mas acredita 
que nenhum dos sócios orientou a empresa de contabili-
dade a realizar qualquer manobra contábil no sentido de 
diminuir a carga tributária” (f. 1.321).

Além disso, demonstrou-se que, embora figurassem 
como administradores no contrato social, na prática, os 
apelados não tinham ingerência nas atividades cotidianas 
da clínica [...], tratando-se de médicos que passavam 
toda a jornada de trabalho em seus respectivos empregos 
públicos ou particulares, longe das dependências da 
empresa; quando muito, apenas recebiam em seus 
consultórios documentos administrativos, pagamentos e 
compras para assinar, sendo que somente a codenun-
ciada M.T.B. (contra quem o processo está suspenso) 
efetivamente trabalhava naquele local.
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que, sem dúvida, confirma a ausência de dolo por parte 
dos acusados, pois, se a intenção da burla fosse o não 
recolhimento do imposto, também não se disponibiliza-
riam a depositá-lo espontaneamente e no exato valor da 
guia de recolhimento expedida pela Secretaria Municipal 
de Arrecadações (f. 892, 893 e 894).

Independentemente da discussão se o débito fiscal 
foi integralmente quitado - o que não é tarefa do juízo 
criminal -, o fato é que, sob o ponto de vista criminal, 
não há provas de que  houve dolo parte dos réus (espe-
cialmente dos apelados, que apenas encaminharam seus 
pacientes para realizarem exames na clínica), não confi-
gurando, pois, nenhum ilícito penal.

Noutras palavras, ainda que persista algum saldo 
devedor, as evidências mais fortes são de que tudo não 
passa de simples dívida de valor - por erros na inter-
pretação da lei fiscal - o que está longe de configurar 
algum crime.

Nesse ponto, subscrevo a lição de Alexandre de 
Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio:

[...] para a tipificação de crime de sonegação fiscal não basta 
tão-somente que o agente pratique ou tente praticar qual-
quer das condutas descritas nos incisos I a V do art. 1º da 
Lei nº 8.137/90, tornando-se absolutamente necessário que 
sua conduta efetiva e intencional suprima ou reduza tributo 
ou contribuição social e qualquer acessório. Caso isso não 
ocorra, sua conduta será atípica em relação aos delitos de 
sonegação fiscal, podendo configurar outra infração penal 
prevista na legislação ou ainda mero ilícito administrativo.

Portanto, a Lei nº 8.137/90 não pune a simples recusa ao 
pagamento total ou parcial do tributo por parte do contri-
buinte que, amparado em entendimento doutrinário e juris-
prudencial contrário ao entendimento do Fisco, discute admi-
nistrativa ou judicialmente o acerto do tributo. Há, obrigato-
riamente, na conduta do agente, a necessidade de utilização 
de fraude penal (Legislação penal especial. 10. ed., Atlas, 
p. 73)

Forçoso concluir que os argumentos recursais não 
tisnam, nem de longe, os robustos fundamentos inscul-
pidos na sentença de f. 1.364/1.366, que merece, pois, 
ser integralmente confirmada. 

III - Conclusão:
Mercê de tais considerações, rejeito a preliminar e 

nego provimento ao recurso.
Custas recursais, pelo Estado.

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - De acordo 
com o Relator.

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Roubo majorado - Crime tentado - Caracterização 
- Desistência voluntária - Não ocorrência - 

Desclassificação do crime para tentativa de 
constrangimento ilegal - Impossibilidade - 

Resistência - Não configuração - Fixação da pena -
 Circunstâncias judiciais - Desfavorecimento 

ao réu - Pena-base - Majoração - Redutor 
da tentativa - Ausência de fundamentação - 

Aplicação da fração no grau máximo

Ementa: Apelação criminal. Roubo. Desclassificação. 
Impossibilidade. Desistência voluntária. Não incidência. 
Tentativa configurada. Patamar redutor da tentativa. Au-
sência de fundamentação. Majoração. Necessidade. 
Recurso defensivo parcialmente provido. Reanálise das 
circunstâncias judiciais. Pena-base majorada. Crime de 
resistência. Absolvição mantida. Recurso ministerial par-
cialmente provido. 

- Somente se configura a desistência voluntária quando o 
agente começa a praticar os atos executórios, mas os in-
terrompe por sua própria vontade, deixando de acarretar, 
por conseguinte, a consumação do delito, e não quando 
esta é impedida por circunstâncias alheias à sua vontade, 
o que caracteriza a tentativa. 

- Ausente fundamentação na fixação do patamar redutor 
da tentativa, deve ele ser aplicado em seu grau máximo. 

- Havendo reanálise das circunstâncias judiciais de forma 
desfavorável ao réu, a pena-base merece ser majorada. 

- Somente se configura o delito de resistência (CP, art. 
329) quando o acusado emprega violência ou grave 
ameaça, não sendo a simples tentativa de fuga suficiente 
para caracterizar o crime em comento.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.12.084369-3/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelantes: 1º) Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais; 2º) M.L.S. - Apela-
dos: M.L.S., Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- 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 PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Belo Horizonte, 5 de março de 2013. - Júlio César 
Lorens - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - 1 - Relatório.
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Perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca 
de Belo Horizonte/MG, M.L.S., alhures qualificado, foi 
denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso I, c/c 
art. 14, inciso II, e art. 329, todos do CP.

Noticia a denúncia de f. 01d/02d que, no dia 
1º.04.12, por volta das 05h10min, o denunciado tentou 
subtrair, para si, mediante grave ameaça consistente na 
utilização de arma branca, bens e valores das vítimas 
J.R.S. e E.M.E., não obtendo êxito por circunstâncias 
alheias à sua vontade.

Narra, ainda, a inicial, que o acusado também se 
opôs à execução legal (sua prisão) mediante violência 
e grave ameaça a funcionários competentes para 
executá-lo, os policiais.

Após o regular trâmite, foi proferida sentença 
(f. 120/131), para absolver o réu da imputação relativa 
ao art. 329 do CP, bem como condená-lo nas sanções 
do art. 157, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP, 
às penas de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial 
semiaberto, e 8 (oito) dias-multa, no valor unitário de 
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Inconformado, a tempo e modo, apelou o Minis-
tério Público (f. 150). Em suas razões (f. 151/158), busca 
a majoração da pena-base e a condenação do réu nas 
sanções do art. 329, c/c art. 163, parágrafo único, inciso 
III, na forma do art. 69, todos do CP.

A defesa também recorreu (f. 159), pleiteando, em 
suas razões (f. 160/166), o reconhecimento da desistência 
voluntária e consequente desclassificação da conduta do 
réu para o crime de tentativa de constrangimento ilegal, 
bem como a aplicação do patamar máximo de redução 
pela tentativa.

Contrarrazões apresentadas, a defesa pugnou 
pelo desprovimento do recurso ministerial (f. 167/180), 
enquanto o Parquet pleiteou o não provimento do apelo 
defensivo (f. 181/185).

Nesta instância (f. 195/197), a douta Procura-
doria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo 
ministerial e pelo parcial provimento do recurso defensivo.

É o relatório.
2 - Juízo de admissibilidade.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço dos recursos.
3 - Fundamentação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença 

que condenou o réu pela prática do crime de roubo 
majorado pelo emprego de arma.

Inexistindo questionamentos preliminares e não 
vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nuli-
dade que deva ser declarada de ofício, passo ao exame 
do mérito recursal.

E, no mérito, examinarei de forma individualizada 
cada um dos apelos.

Recurso defensivo.
Como visto, a defesa busca o reconhecimento da 

desistência voluntária e consequente desclassificação da 

conduta do réu para o crime de tentativa de constrangi-
mento ilegal, bem como a aplicação do patamar máximo 
de redução pela tentativa.

Inicialmente, analisarei o pleito desclassificatório 
apresentado com fulcro na desistência voluntária.

Acerca do tema, o art. 15 do CP preceitua que

o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na 
execução ou impede que o resultado se produza só responde 
pelos atos já praticados.

Dessarte, somente se configura a desistência volun-
tária quando o agente começa a praticar os atos executó-
rios, mas os interrompe por sua própria vontade, deixando 
de acarretar, por conseguinte, a consumação do delito.

In casu, as vítimas foram abordadas pelo réu, o qual, 
portando uma faca, anunciou o assalto e determinou 
que entrassem em um matagal. Porém, uma das vítimas 
escorregou, oportunidade em que a outra empurrou o 
apelante, impedindo sua ação, senão vejamos:

[...] que o acusado veio rolando pelo barranco e caiu na 
frente da declarante e de seu marido; que o acusado anun-
ciou o assalto; que a declarante percebeu que o acusado ia 
tirar a faca e escorregou e caiu; que o marido da declarante 
empurrou o acusado; que o acusado voltou para o mato, de 
onde tinha saído; que o marido da declarante foi até o posto 
policial [...] (E.M.J. - f. 92).

[...] que passaram por um barranco e viram alguma coisa 
rolando; [...] que o acusado se levantou e tentou agarrar a 
sua esposa; que a esposa do declarante escorregou; que o 
acusado estava muito drogado; que o acusado mandou o 
declarante e sua esposa entrarem para o mato, que era um 
assalto; que, quando o acusado tentou pegar sua esposa, o 
declarante o empurrou [...] (J.R.S. - f. 91).

Assim, constata-se que a consumação não foi 
impedida pela desistência do acusado, mas sim por uma 
circunstância alheia à sua vontade, qual seja a reação de 
uma das vítimas, que empurrou o réu.

Assim, o ato praticado pelo agente se amolda à 
tentativa (art. 14, II, CP), e não à desistência voluntária 
(art. 15, CP).

A propósito, registre-se a seguinte decisão deste 
Tribunal:

[...] II. Afasta-se a tese de desistência voluntária quando 
a execução do roubo tentado não prosseguiu por conta 
de fatores externos à vontade dos agentes [...] (TJMG, Ap. 
Crim. 1.0024.05.583555-7/001, Rel.ª Des.ª Jane Silva, j.: 
06.10.09).

Comprovada a ocorrência da tentativa, e não da 
desistência voluntária, prejudicado o pedido de desclassi-
ficação para constrangimento ilegal.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 14, 
inciso II, do CP, com razão a defesa em seu pedido de 
alteração do patamar de redução.

Isso porque o Magistrado primevo, na terceira fase 
de individualização da reprimenda, adotou a fração redu-
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tora de 1/2 (metade) sem apresentar qualquer motivação 
que justificasse a escolha desse quantum, o que, a meu 
ver, impõe a aplicação da fração em seu grau máximo, 
qual seja: 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado. Autoria e 
materialidade comprovadas. Condenação mantida. Pena. 
Redução. Possibilidade. Aplicação do percentual mínimo rela-
tivo à tentativa sem a devida fundamentação. - Afigurando-se 
sólidas e induvidosas a autoria e a materialidade, impõe-se a 
confirmação do decreto condenatório. Aplica-se o percentual 
máximo de redução da pena, em razão da tentativa, quando 
o magistrado utiliza a fração mínima sem a devida funda-
mentação. (TJMG, Ap. Crim. 1.0183.10.011774-0/001, Rel. 
Des. Herbert Carneiro, j.: 11.05.11.)

Em consequência, há de se readequar a repri-
menda, o que será feito quando da análise do pedido de 
majoração da pena realizado pelo Parquet.

Recurso ministerial.
Já o Órgão Ministerial pleiteia a majoração da 

pena-base do crime de roubo e a condenação do réu nas 
sanções do art. 329, c/c art. 163, parágrafo único, inciso 
III, na forma do art. 69, todos do CP.

Inicialmente, antes de adentrar na análise do mérito 
recursal, registro a constatação de erro material nas 
razões do Parquet.

Certo é que, muito embora não se tenha manifes-
tado acerca do crime de dano na denúncia, nas alega-
ções finais e nem sequer no corpo das razões do recurso, 
requereu, na conclusão de sua apelação, a condenação 
do réu como incurso no art. 163, parágrafo único, inciso 
III, do CP, o que, por se tratar de claro erro material, deixo 
de examinar.

Com relação à condenação do réu pelo crime 
de resistência, após detido exame dos autos, veri-
fico que razão não lhe assiste, devendo ser mantida a 
sentença absolutória.

Isso porque, como bem asseverou o d. Sentenciante, 
“o real intento do acusado era de fugir da abordagem 
policial” (f. 128) com a finalidade de não ser preso em 
flagrante delito. A propósito, registre-se:

[...] que, quando a policial algemava o acusado, ele tentou 
correr e depois que foi seguro, o acusado tentou se livrar [...] 
(Policial N.C. - f. 94).

[...] que, depois que a vítima reconheceu o acusado, a polícia 
foi algemá-lo; que o acusado reagiu, dizendo que não 
seria algemado e nem preso; [...] a polícia, na tentativa de 
algemá-lo, teve de usar de força [...] (Policial A.J.S. - f. 93).

[...] a polícia cercou o quarteirão, detendo o acusado; que o 
acusado saiu beirando os prédios, pelo mato, e foi preso no 
outro quarteirão; que a polícia foi até a casa do declarante 
para buscá-lo; que o declarante reconheceu o acusado; que 
a polícia, neste momento, deu voz de prisão ao acusado; que 
o acusado resistiu à prisão [...] (J.R.S. - f. 91).

Acerca do crime de resistência o art. 329 do CP 
dispõe o seguinte:

Art. 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a 
quem lhe esteja prestando auxílio: pena - detenção, de dois 
meses a dois anos.

No caso sub judice, não houve violência ou ameaça 
aos policiais no momento da prisão, mas sim uma tenta-
tiva de fuga, o que, por si só, não caracteriza o delito tipi-
ficado no dispositivo em comento.

A esse respeito, leia-se:

Tráfico. Desclassificação. Art. 28 da Lei 11.343/06. Possi-
bilidade. Crime de resistência. Art. 329 do CP. Fuga. Não 
caracterização. Absolvição. - Restando dúvida a respeito da 
propriedade e destino da droga e tendo o acusado assu-
mido a condição de usuário, imperiosa a desclassificação do 
delito. A tentativa de fuga, mesmo que de forma truculenta, 
no momento da abordagem policial, não caracteriza o crime 
de resistência, pois a manutenção do estado de liberdade 
é ínsita a todo e qualquer ser humano. (TJMG, Ap. Crim. 
1.0024.08.127406-0/001, Rel. Des. Paulo Cezar Dias, j.: 
31.08.10.) 

Nesse momento, vale ressaltar que as ameaças 
proferidas pelo réu aos policiais ocorreram já na dele-
gacia, após a execução da prisão do apelante, consoante 
se infere dos seguintes depoimentos: “que na delegacia 
o acusado estava alterado, ameaçando os policiais” 
(f. 93) e “que dentro da delegacia foi que o acusado 
proferiu ameaças” (f. 94). Entretanto, o Ministério Público 
não requereu a condenação pelo delito de ameaça em 
nenhum momento, malgrado os policiais tenham repre-
sentado contra o réu (f. 02/03).

Com tais considerações, a manutenção da absol-
vição do réu pelo crime de resistência é medida que 
se impõe.

Por fim, passo ao exame da individualização da 
reprimenda do crime de roubo.

Na primeira fase de aplicação, a pena-base foi 
estabelecida no mínimo legal, contudo o Parquet busca 
sua majoração, ao argumento de que todas as circuns-
tâncias judiciais são negativas.

Todavia, a culpabilidade, compreendida como juízo 
de reprovabilidade da conduta do agente, é normal para 
a espécie, não tendo ultrapassado os elementos próprios 
do tipo penal, assim como os motivos, consequências e 
circunstâncias do crime.

Quanto à personalidade e conduta social, inexistem 
elementos nos autos para se aferi-las.

O comportamento da vítima não pode, em qual-
quer caso, ser desfavoravelmente considerado.

Já com relação aos antecedentes, estes são desfa-
voráveis, visto que a CAC de f. 45/47 demonstra que 
o apelante ostenta condenação com trânsito em julgado 
anterior ao delito em apuração, além daquela a ser consi-
derada para a configuração da reincidência.
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dias, expondo sua integridade física e sua saúde a perigo, 
privando-a de alimentos, medicamentos, higiene e outros 
cuidados indispensáveis, o que, inclusive, culminou em 
sua morte, é de rigor sua condenação pela prática do 
delito previsto no art. 99, § 2º, da Lei 10.741/03.

- A ausência de motivos do crime não pode ser interpre-
tada desfavoravelmente ao condenado quando da fixação 
da pena-base, mas sim como circunstância neutra, que 
não influencia nas sanções.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0625.09.093651-3/001 - 
Comarca de São João del-Rei - Apelante: P.M.S.- Apela-
do: Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Víti-
ma: M.M.S. - Relator: DES. CÁSSIO SALOMÉ 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMEN-
TO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Cássio Sa-
lomé - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CÁSSIO SALOMÉ - Recurso de apelação inter-
posto por P.M.S.contra a sentença de f. 418/424 que a 
condenou, como incursa nas sanções do art. 99, § 2º, da 
Lei nº 10.741/03, à pena definitiva de 6 anos de reclusão, 
em regime semiaberto, concedido o apelo em liberdade.

A denúncia narra que, no dia 30.05.2009, a 
apelante expôs a perigo a integridade e a saúde física 
da idosa M.M.S., sua genitora, submetendo-a a condição 
desumana e privando-a de alimentos e cuidados necessá-
rios, causando-lhe, por conseguinte, a morte.

Consta que, naquela data, a idosa, depois de 
socorrida pelo Corpo de Bombeiros, foi encaminhada ao 
Pronto-Socorro do Hospital Nossa Senhora das Mercês. 
Segundo relatos da idosa, já havia três dias que se encon-
trava sozinha dentro de casa, sem alimentação, cuidados 
higiênicos e medicação, o que por si só não tinha condi-
ções de realizar, pois, em decorrência do diabetes, não 
possuía visão e nem se locomovia, haja vista a ampu-
tação de seus membros inferiores (perna esquerda e pé 
direito).

Posteriormente à internação e ao agravamento de 
seu estado de saúde, o quadro evoluiu, levando a vítima 
a óbito.

Encerrada a instrução e prolatada a r. sentença, as 
intimações foram regulares, f. 425 e 431.

Pleiteia a apelante, nas razões de f. 433/447, preli-
minarmente, a nulidade do processo, ao argumento de 
que, após a realização da audiência de instrução, não foi 
oportunizado às partes o requerimento de diligências. No 

Idoso - Exposição a perigo com resultado morte - 
Motivos do crime - Pena-base

Ementa: Apelação criminal. Crime contra o idoso. Expo-
sição a perigo com resultado morte. Prova testemunhal 
e documental. Condenação mantida. Pena. Ausência de 
motivos do crime. Circunstância judicial neutra, que não 
influencia nas sanções. Redução da pena-base. Recurso 
parcialmente provido.

- Evidenciado pela prova testemunhal e documental que 
a acusada abandonou sua genitora, idosa e doente, por 

Diante da análise negativa de uma das circunstân-
cias judiciais, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 
(seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o aumento da pena 
em 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa em 
razão da agravante da reincidência, totalizando, a pena 
intermediária, 5 (cinco) anos de reclusão e 18 (dezoito) 
dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de 
aumento relativa ao emprego de arma branca e majo-
rada a pena em 1/3 (um terço), bem como reconhecida 
a tentativa, cujo patamar de redução foi alterado, nesta 
instância, para 2/3 (dois terços).

Aplicando tais patamares, a pena definitiva se 
concretiza em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) 
dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Por fim, diante da reincidência do réu, mantenho o 
regime inicial semiaberto de cumprimento, nos termos do 
art. 33, § 2º, do CP, e a não concessão da substituição 
da pena corporal, já que tal medida não se mostra social-
mente recomendável, em consonância com o art. 44, 
§ 3º, do CP.

4 - Dispositivo.
Diante do exposto, dou parcial provimento aos 

recursos para majorar a pena-base e o percentual redutor 
relativo à tentativa, fixando as penas, em definitivo, em 2 
(dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 
em regime inicial semiaberto, e 8 (oito) dias-multa, no 
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Sem custas, em razão de o apelante se encontrar 
assistido pela Defensoria Pública.

Assim como voto.

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - De 
acordo com o Relator.

DES. PEDRO COELHO VERGARA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

. . .
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Sua única filha, P. (ora recorrente), vivia em sua 
companhia, sendo responsável pelo seu bem-estar.

Pois bem. No dia dos fatos, consta do histórico do 
BO de f. 09 que, após a idosa ter sido encaminhada ao 
hospital pelo Corpo de Bombeiros, acionado pela teste-
munha R.S., que a encontrou em situação deplorável, ela 
informou aos militares que “sua filha ‘P.’ abandonou-a, 
tendo 4 (quatro) dias que não aparece, deixando a 
mesma sem alimentação, banho e medicamentos”.

A confirmar seus informes, dando conta de que fora 
abandonada em casa por sua filha, foram os relatos das 
testemunhas R.S., E.B.M.S. e G.R.L.:

[...] que P. saiu de casa e não disse para o depoente aonde ia; 
que P. passou três dias fora de casa; que o depoente não sabe 
para onde P. foi [...]; que o depoente ligou para o celular de 
P., mas ela não atendeu; que foi o depoente quem foi respon-
sável pela internação de M.M.S. e somente no dia seguinte P. 
apareceu [...] (R.S., f. 362/363).

[...] que o depoente encontrou M.M.S. sozinha no dia em que 
foi buscar a roupa para seu filho, sendo que ela disse que P. 
estava fora há três dias [...] (E.B.M.S., f. 364).

[...] P. ‘fez a unha com a depoente’ e comentou que iria ficar 
uns dias fora; que P. não pediu que a depoente cuidasse 
da mãe dela, de M.M.S.; que no terceiro dia, o atual e o 
ex-marido de P. foram até a casa da depoente, pedindo que 
a depoente ligasse para o Corpo de Bombeiros socorrer 
M.M.S.; que P. não estava presente quando os Bombeiros 
socorreram M.M.S. [...] (G.R.L., f. 365).

Não é só. A própria recorrente, em juízo, apesar de 
tentar minimizar seus atos (afirmando que o período em 
que ficou ausente de sua casa teria sido de “apenas” um 
dia), confessa que realmente abandonou sua genitora, 
mesmo tendo pleno conhecimento de suas limitações e 
necessidades de cuidados, expondo, portanto, a perigo a 
integridade física e a saúde da idosa:

[...] que sua mãe apresentava problemas de saúde, de 
diabetes, sendo que inclusive era cega em função do diabetes 
[...]; que a depoente, de fato, deixou sua mãe sozinha por 
um dia, das 16 horas de um dia até a tarde do dia seguinte; 
que a depoente havia brigado com seu marido e foi para 
a localidade de Cajuru, pois estava ‘com a cabeça ruim’; 
que a depoente estava interessada em um rapaz da locali-
dade de Cajuru e foi até aquela localidade; que a depoente 
não avisou para ninguém que iria sair de casa e ficar fora 
[...]; que a mãe da depoente era cega e não andava, pois 
tinha as duas pernas amputadas [...]; que, enquanto a depo-
ente estava fora, a mãe da depoente foi socorrida pelo Corpo 
de Bombeiros e levada para o Hospital Nossa Senhora das 
Mercês, onde permaneceu internada até o dia 19 de junho 
de 2009, vindo a falecer [...] (f. 370/371).

Denota-se de todos esses depoimentos que era a 
vítima senhora idosa, com sérios problemas de saúde, 
e que necessitava de cuidados redobrados por parte da 
recorrente, que, ao invés de assim proceder, deixou-a 

mérito, requer a absolvição, em face da alegada insufici-
ência de provas, e, subsidiariamente, a redução da pena 
aplicada ao mínimo legal cominado.

Contrarrazões às f. 449/456, em que o Parquet 
pugna pelo desprovimento do recurso, ao que aquiesce a 
d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 462/466.

É o relatório.
Conheço do recurso, já que presentes os pressu-

postos de admissibilidade e processamento.
Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade do 

processo, para rejeitá-la, data venia.
É que, conforme se observa da ata de f. 385, assi-

nada pela apelante e por sua defensora constituída (então 
presentes na audiência de instrução), após o depoimento 
das duas testemunhas e o reinterrogatório de P., foi opor-
tunizado às partes o requerimento de diligências, sendo 
que a defesa e o Parquet permaneceram inertes. Vejamos:

“Sem qualquer requerimento ou reclamação, encer-
rou-se a instrução” (f. 385).

Dessa forma, verificado que o rito processual foi 
integralmente respeitado pelo i. Magistrado monocrá-
tico, rejeito a preliminar suscitada, passando a analisar 
o mérito recursal.

A materialidade e a autoria são incontestes, 
centrando-se o recurso em postular a absolvição, sob a 
alegação de que “a morte da vítima teria sido uma conse-
quência natural de sua debilitada condição de saúde”, 
sendo que a recorrente “sempre abrigou e auxiliou seus 
pais, pessoas idosas e de baixa renda, que já apresen-
tavam deficiências peculiares à idade avançada e aos 
problemas de saúde”.

Todavia, sem razão a defesa.
Da leitura do tipo penal previsto no art. 99 da Lei 

10.741/03, depreende-se que o que se pune, na espécie, 
é a submissão do idoso a condições desumanas, com a 
privação de alimentos e cuidados indispensáveis, que 
exponham a perigo a sua integridade e a sua saúde.

O § 2º desse mesmo artigo dispõe que, se dessa 
exposição resultar a morte do idoso, o delito se qualifica 
(pelo resultado), mas não há cogitar o dolo de matar - 
pois, se caracterizada a vontade deliberada de causar a 
morte da vítima, estaríamos diante do crime de homicídio, 
e não da exposição a perigo.

Esclarecidas tais questões (sobre as quais, ao que 
parece, se confunde a defesa ao expor suas razões 
recursais), passamos à análise da conduta praticada 
pela apelante.

Da prova colhida nos autos, extrai-se que a vítima 
M.M.S., maior de 60 anos, era pessoa extremamente 
dependente de cuidados, pois, além de cega, não conse-
guia movimentar-se sem apoio, devido às amputações 
(perna esquerda e pé direito) decorrentes da diabetes.



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 219-288, jan./mar. 2013 |        249

às circunstâncias e consequências do crime, bem como 
ao comportamento da vítima, estabelecendo-a conforme 
seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime. 

Assim, é perfeitamente possível que o juiz, a partir 
da pena mínima prevista para o tipo, no momento de 
iniciar o processo de fixar a pena-base, eleve, motiva-
damente, a reprimenda, se constatadas circunstâncias 
desfavoráveis ao condenado, distanciando-a, um pouco, 
do mínimo abstratamente previsto.

Todavia, na presente hipótese, houve pequeno equí-
voco, que passo a retificar. É que, a meu ver, a ausência 
de motivos para a prática do ilícito não pode ser consi-
derada como “motivo desfavorável” do crime, mas sim 
como circunstância neutra, que não influencia na fixação 
da pena-base.

Já no que se refere às circunstâncias do crime, 
entendo que estas foram mesmo desfavoráveis, em 
virtude do descaso da condenada com sua própria geni-
tora - salientando, nesse ponto, que tal circunstância é 
tão grave que, inclusive, é considerada agravante gené-
rica (art. 61, II, e, do CP), o que, entretanto, deixo de 
reconhecer como tal, em virtude da proibição à refor-
matio in pejus.

Assim, mantenho a consideração desfavorável de 
apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do 
CP (circunstâncias do crime), reestruturando a pena-base 
para fixá-la em 5 anos de reclusão, patamar este que 
torno definitivo em virtude da ausência de outras causas 
de oscilação.

Conservo o regime de cumprimento de pena (semia-
berto), pois necessário e suficiente à repreensão do delito, 
nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, bem como a nega-
tiva de substituição da privativa de liberdade por restritiva 
de direitos e do sursis (art. 44, I, e art. 77, caput, ambos 
do CP).

Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial 
provimento ao recurso, apenas para reduzir a pena fixada, 
concretizando-a no patamar de 5 anos de reclusão, em 
regime semiaberto.

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - De 
acordo com o Relator.

DES. DUARTE DE PAULA - De acordo com o Relator.

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

. . .

sozinha, entregue à própria sorte, por longo período, sem 
alimentação, medicamentos e higiene.

Assim, verifica-se o perigo ao qual foi submetida 
a ofendida, em razão dos maus tratos praticados pela 
apelante, que, inclusive, foi o que desencadeou o quadro 
clínico grave, que culminou em sua morte.

E, nesse ponto, a confirmar o nexo de causalidade 
entre a conduta da apelante (que expôs a perigo a inte-
gridade e a saúde de sua mãe, idosa e doente) e o resul-
tado morte, que qualificou o delito, são as lúcidas decla-
rações da médica C.T.R., f. 387/388:

[...] M.M.S. foi internada no Hospital Nossa Senhora das 
Mercês, com o seguinte quadro: ‘desnutrição, desidra-
tação, paciente diabética com necrose mais infecção no pé 
esquerdo’ [...], uma pessoa com o quadro ora identificado, 
portadora de diabetes, sem uma alimentação adequada e 
sem os cuidados de higiene pode contribuir, ainda que indire-
tamente para o agravamento do estado de saúde da pessoa, 
podendo levar ao óbito; que, com relação ao quadro (f. 23), 
apresentado por M.M.S., relativo à desidratação, é possível 
afirmar que M.M.S. teria ficado sem ingerir líquido pelo 
menos alguns dias; que, com relação à desnutrição, também 
é possível afirmar que é provável que, nos dias anteriores, 
M.M.S. não tenha tido uma alimentação regular ou mesmo 
uma alimentação mínima; que a causa da morte de M.M.S. 
foi a infecção, ou seja a septicemia, ou seja, a desidratação 
e a desnutrição contribuem para que haja infecção [...]; que 
quando M.M.S. foi internada ela já apresentava um quadro 
de septicemia, ou seja, uma infecção generalizada [...].

Dessa forma, existentes provas robustas do perigo a 
que expôs a idosa, tanto em sua integridade quanto em 
sua saúde (submetendo-a a privação de cuidados indis-
pensáveis), bem como do nexo de causalidade entre a 
conduta da recorrente e o resultado-morte da vítima, não 
há como afastar a condenação pela prática do delito do 
art. 99, § 2º, da Lei 10.741/03.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste eg. Tribunal:

Estatuto do Idoso. Art. 99. Autoria e materialidade. Compro-
vação. Provas dos autos. Absolvição impossibilidade. Recurso 
desprovido. - Se as provas constantes dos autos são sufi-
cientes para comprovar que o réu expunha a perigo a inte-
gridade bem como saúde física e psíquica da vítima idosa, 
submetendo-a a condições degradantes, privando-a de 
alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a 
fazê-lo, imperiosa é a manutenção de sua condenação. 
(Apelação Criminal 1.0024.03.055724-3/001 - Rel. Des. 
José Antonino Baía Borges, j. em 12.07.07).

Lado outro, no que tange ao pedido de redução da 
pena, observa-se que as circunstâncias judiciais, conforme 
verificadas, conduziram a pena-base ao quantum pouco 
superior ao mínimo legal cominado - 6 anos de reclusão 
(pena cominada - 4 a 12 anos).

Ora, o art. 59, II e caput, do CP, estabelece que, 
na fixação da pena-base, o juiz estabelecerá tão somente 
a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites 
previstos, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à 
conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, 



250        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 219-288, jan./mar. 2013

Entretanto, ressalta que, apesar de estar caracteri-
zado o crime continuado, foi confeccionado um boletim 
de ocorrência em separado para o roubo do veículo, 
sendo esse processo desmembrado para a 9ª Vara 
Criminal da Capital, prejudicando o impetrante.

Pretende, assim, que seja atribuído efeito suspen-
sivo ao processo que tramita na 9ª Vara Criminal, suspen-
dendo-se a audiência de instrução e julgamento marcada 
até que se decida o mérito deste mandamus, reconhe-
cendo-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal não poderia ter 
determinado o desmembramento do feito.

O pedido liminar foi deferido às f. 86/86-v., suspen-
dendo a audiência designada.

A autoridade coatora prestou informações às 
f. 97/98, apresentando os documentos de f. 99/125.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral 
de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.
Com trâmite regular, vieram-me os autos para 

decisão.
O mandado de segurança se constitui em um dos 

remédios jurídicos mais importantes do nosso ordena-
mento, destinado que é à proteção de direito líquido e 
certo da pessoa física ou jurídica, ameaçado ou violado 
por ato manifestamente ilegal de autoridade pública.

Visa principalmente à invalidação de atos de auto-
ridade ou à supressão de efeitos de omissões administra-
tivas capazes de lesar direito individual próprio, líquido 
e certo. Ou seja, o objeto do mandado de segurança 
será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, 
desde que ilegal e ofensivo de direito líquido e certo 
do impetrante.

Não se faz possível conceituar o mandado de segu-
rança sem se fazer referência à clássica definição espo-
sada por Hely Lopes Meirelles:

É o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física 
ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universali-
dade reconhecida por lei para a proteção de direito individual 
ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 
funções que exerçam. (Mandado de segurança, ação popular, 
ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 12. 
ed. amp. e atual. pela Constituição da República de 1988. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 3.)

Diante disso, constata-se que o mandado de segu-
rança é remédio constitucionalmente garantido aos titu-
lares de direitos líquidos e certos - que independem de 
produção de prova -, em face de lesão ou ameaça de 
lesão, decorrentes de ato ou omissão de autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atri-
buição do Poder Público.

Entretanto, a despeito dos argumentos expendidos 
pelos impetrantes, convencido estou de que a espécie 
não está a comportar o remédio heroico. 

Processo-crime - Suspensão - Continuidade 
delitiva com outros feitos já julgados - Ausência 
de direito líquido e certo - Inteligência do art. 82, 

parte final, do CPP - Segurança denegada

Ementa: Processo penal. Pedido de suspensão de 
processo-crime em virtude de continuidade delitiva com 
crimes já julgados em outro feito. Indeferimento. 

- Não se verifica a existência de direito líquido e certo 
a ser protegido por mandado de segurança, quando 
pretende o impetrante a suspensão de processo-crime 
com o reconhecimento da continuidade delitiva entre o 
delito nele em apreciação com outros delitos diferentes, 
cuja denúncia tramitou em vara criminal diversa e que 
já se encontra sentenciado, com decisão transitada em 
julgado. Nesse caso, deve ser aplicada a parte final do 
art. 82 do Código de Processo Penal, segundo a qual, se 
um dos processos já estiver sentenciado, a reunião dos 
feitos somente se dará posteriormente, para o efeito de 
soma ou de unificação de penas, hipótese em que caberá 
ao juízo da execução penal proceder à análise dos requi-
sitos da continuidade delitiva. 

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL  Nº 1.0000.
12.124692-0/000 - Comarca de Belo Horizonte - 
Impetrante: L.O.S.R. - Autoridade coatora: Juiz de Direito 
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte 
- Litisconsorte: Juiz de Direito da 9ª Vara Criminal da 
Comarca de Belo Horizonte - Relator: DES. DUARTE DE 
PAULA 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A SEGURANÇA.

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2013. - Duarte 
de Paula - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DUARTE DE PAULA - Impetrou L.O.S.R., perante 
este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais, mandado de segurança contra ato praticado pelo 
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo 
Horizonte, tendo como parte interessada o Juiz de Direito 
da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte.

Aduz o impetrante que o MM. Juiz apontado como 
autoridade coatora ignorou seu pedido de suspensão do 
processo em que responde pela prática do crime de roubo 
de um veículo que foi utilizado para a prática de outros 
crimes de roubo, praticado contra vítimas diferentes, mas 
em tempo próximo e nas mesmas condições de tempo e 
lugar, motivo pelo qual, em virtude de caracterizarem a 
continuidade delitiva, deveriam ser todos julgados num 
mesmo processo.
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denúncia, motivo pelo qual a sentença não condenou 
o impetrado pelo crime de roubo do veículo, não tendo 
sido, portanto, nem sequer condenado o impetrante pelo 
roubo do veículo, que dirá reconhecida a continuidade 
delitiva de tal delito com os demais, objeto do julgamento 
pela 2ª Vara Criminal - não havendo, portanto, coisa 
julgada por se tratar de crimes diversos.

Dito isso, não se vislumbra, de plano, direito líquido 
e certo do impetrante a suspender o andamento do 
processo criminal em curso na 9ª Vara Criminal desta 
Capital, que tramita normalmente, sendo baseado em 
crime diverso, que não foi ainda objeto de apreciação 
judicial. Sob outro prisma, não se constata também, por 
parte da autoridade apontada como coatora, qual seja o 
Juízo da 2ª Vara Criminal, a prática ou a omissão de ato 
ilegal e ofensivo a direito líquido e certo do impetrante, 
pois nem sequer determinou desmembramento de feito, 
tendo, ressalte-se, sido informado nos autos o trânsito em 
julgado da sentença, com a ausência de interposição de 
recurso pelo impetrante (f. 98). 

Nesse esteio, não se justifica o presente mandado 
de segurança contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal, em 
que transitou livremente em julgado a sentença, que não 
abrange julgamento do roubo do veículo apreciado na 9ª 
Vara Criminal, onde o feito corre regularmente. 

Ressalto, ainda, que, sendo neste caso os processos 
julgados separadamente, resultando em duas decisões 
condenatórias, a continuidade delitiva entre o roubo 
do veículo e os demais crimes de roubo praticados no 
mesmo dia pelo impetrante poderá ainda ser reconhe-
cida, em momento posterior, pelo juízo das execuções 
penais, que vai unificar as penas, caso reconheça a exis-
tência do crime continuado, conforme dispõe o art. 82 
do Código de Processo Penal e o art. 111 da Lei de 
Execuções Penais.

Nesse sentido, já teve oportunidade de decidir o 
colendo Superior Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Processual penal. Conexão. Art. 82 do 
CPP. Reunião de processos após a prolação de sentença. 
Impossibilidade. Súmula 235 do STJ. Ausência de demons-
tração de prejuízo. - 1. A providência de reunião dos processos, 
em virtude de conexão, sofre limitação no que tange à fase 
processual em que se encontram os feitos conexos, não 
podendo alcançar os processos já sentenciados, de acordo 
com o que preceitua o art. 82 do CPP. 2. Apesar de constar 
do referido dispositivo o termo ‘sentença definitiva’, doutrina 
e jurisprudência são uníssonas em afirmar que basta, nessa 
hipótese, a prolação de sentença, ainda que pendente o trân-
sito em julgado. 3. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 
235 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘a 
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles 
já foi julgado’. 4. No caso, levando em conta a diferença 
de fases em que se encontram os processos, notadamente 
o fato de já terem sido sentenciados, torna-se inviável sua 
reunião em um único feito, sob pena de ofensa ao disposi-
tivo legal e enunciado sumular referidos. 5. Ademais, não há 
prejuízo no que diz respeito à imposição das penas, pois é 
certo que o juízo das execuções poderá proceder à sua unifi-
cação, vindo o paciente a ser beneficiado, se for o caso, com 

Em que pese o impetrante afirmar que já foi julgado 
e condenado perante a 2ª Vara Criminal por crime conti-
nuado, buscando inclusive a extinção do processo-crime 
que tramita perante a 9ª Vara Criminal, não corresponde 
sua afirmação à realidade dos fatos.

No caso dos autos, verifica-se que, inicial-
mente, o Ministério Público ofereceu a denúncia 
0024.06.250475-8 perante a 2ª Vara Criminal da 
Capital contra o impetrante, pelos crimes do art. 16, 
inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material com 
o art. 157, § 2º, I (três vezes), na forma do art. 71 do 
CP, relatando que o acusado se encontrava portando um 
revólver calibre 38, com numeração raspada, e 5 cartu-
chos intactos, sendo abordado ao sair de uma farmácia, 
onde havia assaltado o proprietário ALPS, subtraindo-lhe 
duzentos reais, subtraindo da vítima M., que também 
estava na farmácia, uma bolsa contendo quatrocentos e 
trinta reais. Relatou também na denúncia que, na mesma 
data, o impetrante subtraiu das vítimas R., R. e M. outros 
bens, na Rua Maciel Paiva, no Bairro Santa Mônica, tendo 
ainda afirmado que, quando da abordagem, o denun-
ciado conduzia o veículo Gol/VW, placa HCA-6015, que 
se constatou ser produto de roubo, conforme Boletim de 
Ocorrência nº 982212.

Já no Processo-Crime 0024.06.00272620-3, que 
tramita perante a 9ª Vara Criminal, o Ministério Público 
denuncia o impetrante pelo crime do furto do veículo 
Gol/VW, placa HCA-6015 pertencente à vítima M.V.M. 

Constata-se, portanto, que foram lavrados dois 
boletins de ocorrência diversos, para os crimes prati-
cados no mesmo dia pelo impetrante, tendo sido o roubo 
do veículo relatado no Boletim de Ocorrência nº CIAD/
P-2006-0982202, enquanto os roubos descritos na 
denúncia foram relatados no Boletim de Ocorrência nº 
CIAD/P-2006-0982409, e que tais roubos geraram duas 
denúncias diversas - ou seja, não ocorreu desmembra-
mento do feito, em virtude de determinação pelo Juízo da 
2ª Vara Criminal, pois os fatos já foram denunciados em 
feitos diversos. 

O que ocorreu foi que o Ministério Público, veri-
ficando a conexão entre os crimes relatados em ambos 
os boletins de ocorrência, requereu, no feito em trâmite 
perante a 2ª Vara Criminal, que fosse oficiado à Delegacia 
de Furtos e Roubos para que concluísse o expediente e 
remetesse o inquérito ao Juízo da 2ª Vara, o que foi defe-
rido. 

Entretanto, como o feito já se encontrava pronto 
para ser sentenciado, o Juiz da 2ª Vara Criminal analisou 
as condutas especificamente delimitadas praticadas pelo 
impetrante contra as vítimas ALPS e M., que se encon-
travam na farmácia, e contra R., R. e M., que estavam na 
Rua [...], condenando o impetrante pelo crime de roubo 
praticado por duas vezes (e não três) e reconhecendo 
entre eles a continuidade delitiva do art. 71, CP.

Não houve, portanto, tempo hábil para que o 
inquérito fosse remetido ao Juízo da 2ª Vara Criminal 
e o Ministério Público procedesse ao aditamento da 
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o reconhecimento da continuidade delitiva. 6. Ordem dene-
gada. (HC 216.887/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 
j. em 16.08.2012, DJe de 27.08.2012.)

Criminal. HC. Apropriação indébita de contribuições previ-
denciárias. Reunião de processos. Feitos em fases distintas. 
Impossibilidade. Ordem denegada. - I. Hipótese em que se 
pretende a reunião de processos que tramitam em primeiro 
grau de jurisdição com outro que está em grau de apelação, 
para o fim de ver reconhecida a continuidade delitiva. II. 
Estando os processos em fases distintas, um deles já julgado 
em grau de apelação, deve ser aplicada a parte final do 
art. 82 do Código de Processo Penal, segundo a qual, se 
um dos processos já estiver sentenciado, a reunião dos feitos 
somente se dará posteriormente, para o efeito de soma ou 
de unificação de penas. III. A expressão sentença definitiva, 
constante da primeira parte do art. 82 do Código de Processo 
Penal, significa sentença final, e não sentença transitada em 
julgado. Precedente. IV. Inteligência da Súmula 235 desta 
Corte. V. Ordem denegada. (HC 43189/SC, Rel. Min. Gilson 
Dipp, Quinta Turma, j. em 28.06.2005, DJ de 01.08.2005, 
p. 502.)

Na esteira desse entendimento, também se mani-
festou este egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Agravo em execução penal. Réu condenado pela prática de 
delitos de estupro, em continuidade delitiva e por delitos de 
atentado violento ao pudor, também em continuidade deli-
tiva. Aplicação retroativa da Lei 12.015/2009, a unificar 
as condutas em um único tipo penal. Reconhecimento de 
continuidade delitiva entre todos os crimes perpetrados. 
Possibilidade. Aplicação de uma única pena, aumentada na 
forma do art. 71 do CP. Decisão acertada. Recurso improvido. 
- Unificados os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, 
é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre 
os mesmos, eis que praticados sob as mesmas condições de 
tempo, lugar e modo de execução, em face da mesma vítima. 
(Agravo em Execução Penal 1.0040.08.071212-4/001, Rel. 
Des. Matheus Chaves Jardim, 2ª Câmara Criminal, j. em 
24.01.2013, publicação da súmula em 04.02.2013.) 

Desse modo, por não haver direito líquido e certo a ser 
tutelado para determinar a suspensão do processo-crime 
em andamento na 9ª Vara Criminal desta Capital, nem 
muito menos para em sede do presente mandamus reco-
nhecer a continuidade delitiva entre o delito nele em 
julgamento com aqueles já julgados no processo-crime 
que já transitou em julgado perante a 2ª Vara Criminal, 
também da Capital, denego a segurança, e, por via de 
consequência, revogo a liminar anteriormente deferida, 
para que retome o Processo 0024.06.272620-3 da 9ª 
Vara Criminal seu regular andamento.

Custas, pelo impetrante.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES CÁSSIO SALOMÉ e AGOSTINHO 
GOMES DE AZEVEDO.

Súmula - DENEGARAM A SEGURANÇA.

. . .

Conflito negativo de jurisdição - Férias do juiz 
titular - Instrução do processo realizada pelo juiz 

substituto - Competência para proferir a sentença -
 Juiz titular - Princípio da identidade física do juiz 

- Art. 399, § 2º, do CPP - Exceção -
 Inaplicabilidade - Art. 132 do CPC - Aplicação 

subsidiária - Possibilidade - Garantia da celeridade 
processual

Ementa: Conflito negativo de jurisdição. Juiz titular em 
período de férias. Juiz substituto que presidiu a instrução 
processual. Competência para proferir sentença. Princípio 
da identidade física do juiz. Art. 399, § 2°, do CPP. 
Inaplicabilidade. Interpretação analógica do disposto no 
art. 132 do CPC. Possibilidade. Dar pela competência do 
juízo suscitado.

- A sentença, de fato, deverá ser proferida pelo magis-
trado que participou da instrução do processo, admi-
tindo-se, de forma excepcional, que Juízo diverso o faça 
quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato 
em decorrência das hipóteses de afastamento narradas 
pelo art. 132 do CPC, oportunidade em que os autos 
deverão ser repassados ao sucessor, assegurando-se, 
sobretudo, a celeridade processual.

- Se o juiz que presidiu a instrução processual o fez em 
substituição do titular, que se encontrava em período de 
férias, não se pode admitir sua vinculação ao feito de 
origem, devendo o processo ser julgado pelo titular da 
vara em que o processo tramita.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 1.0000.12.129165-
2/000 - Comarca de Ipatinga - Suscitante: Juiz de Direito 
da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ipatinga 
- Suscitados: Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções 
Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de 
Ipatinga, W.T.C.A. - Vítima: A.M.F.S. - Relator: DES. 
JAUBERT CARNEIRO JAQUES

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

Belo Horizonte, 19 de março de 2013. - Jaubert 
Carneiro Jaques - Relator.

Notas taquigráficas

DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES - Trata-se de 
conflito negativo de jurisdição suscitado pelo MM. Juiz 
de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca 
de Ipatinga/MG, a fim de que seja reconhecida a compe-
tência do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da 
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Comarca de Ipatinga/MG, para a prolação da sentença 
relativa ao processo autuado sob o n° 0279020-
70.2011.8.13.0313.

Alega o suscitante, em suma, que, no caso, o MM. 
Juiz suscitado é quem deverá proferir a sentença, uma vez 
que somente presidiu a audiência de instrução quando 
atuava em substituição do titular, em face do seu período 
de gozo de férias.

Apresentadas as alegações finais pelo Ministério 
Público (f. 214/218-TJ) e pelo réu (f. 221/224-T), o 
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, ora suscitado, 
determinou a remessa dos autos ao MM. Juiz da Vara 
de Execuções Criminais que presidiu a audiência de 
instrução, em cumprimento ao art. 399, § 2º, do CPP 
(f. 226-TJ).

Assim, requer o suscitante seja declarada a sua 
incompetência para o julgamento do feito.

Parecer da douta Procuradoria-Geral (f. 246/248-
TJ), opinando para que seja decidido pela competência 
do Juízo suscitado.

É o relatório.
Conheço do presente conflito negativo de jurisdição, 

pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.
Ab initio, ressalta-se que não há preliminares a 

serem analisadas ou que devam ser suscitadas de ofício 
por este Relator. Assim, passa-se ao exame do mérito.

Depreende-se dos autos que o MM. Juiz suscitante, 
durante o período em que substituiu o MM. Juiz susci-
tado, em virtude de este estar em período de gozo de 
suas férias, presidiu a audiência de instrução nos autos da 
Ação Penal nº 0279020-70.2011.8.13.0313.

Retornando de suas férias, o Juiz suscitado retomou 
o regular andamento do feito até a fase de prolação da 
sentença, quando entendeu que, em cumprimento ao 
art. 399, § 2º, do CPP, o Juiz competente para proferir 
a sentença seria aquele que presidiu a audiência de 
instrução, in casu o Juiz suscitante.

A controvérsia cinge-se a saber qual o Juízo compe-
tente para proferir a sentença, tendo em vista a nova siste-
mática conferida pela Lei n° 11.719/2008, que deu nova 
redação ao art. 399, § 2°, do Código de Processo Penal, 
a saber:

Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia 
e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, 
de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do 
querelante e do assistente.
[...]
§ 2º O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.

Todavia, o princípio da identidade física do juiz da 
causa, consagrado pela norma supracitada, não se reveste 
de caráter absoluto, cedendo sua primazia diante das 
hipóteses em que o magistrado que presidiu a instrução 
criminal não esteja apto a proferir a sentença, de tal 
forma a aplicar subsidiariamente o preceito disposto no 
art. 132 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência 
julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afas-
tado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos 
em que passará os autos ao seu sucessor.

A questão dos presentes autos, por analogia, deve 
seguir a orientação de que é possível ao magistrado que 
presidiu a audiência de instrução não proferir sentença.

Ora, o Juiz que presidiu a audiência de instrução 
estava substituindo o Juiz titular daquela Vara, onde o 
feito tem seu trâmite desde o oferecimento da denúncia.

Em outras palavras, observa-se que, em respeito 
ao princípio da identidade física do juiz consagrado no 
diploma processual penal, a sentença, de fato, deverá ser 
proferida pelo Magistrado que participou da instrução do 
processo, admitindo-se, de forma excepcional, que juízo 
diverso o faça quando tiver realizado o ato em decor-
rência estar em substituição do Juiz titular, que se encon-
trava em gozo de férias, oportunidade na qual os autos 
deverão ser repassados ao titular da Vara em que o feito 
tem seu trâmite regular, assegurando, sobretudo, a cele-
ridade processual.

Acerca da aplicabilidade subsidiária do art. 132 
do CPC, incumbe-nos destacar as relevantes elucidações 
trazidas pelo Mestre Eugênio Pacelli de Oliveira:

[...] A nova legislação, modificativa do Código de Processo 
Penal, Lei n°11.719/2008, limitou-se a consignar que o juiz 
que presidiu a instrução deverá proferir a sentença (art. 399, 
§ 2°, CPP).
No entanto, pensamos que o citado art.132 do CPC não só 
pode como deve ser aplicado subsidiariamente.
Primeiro, porque o CPP não proíbe a aplicação da legislação 
de outra espécie processual; antes a permite (art. 3°, CPP). Em 
segundo lugar, porque haverá hipóteses em que será preciso 
recorrer a uma regra de substituição qualquer, para o fim de 
dar implemento à celeridade processual trazida para os novos 
ritos processuais penais. Exemplo: quando em férias o magis-
trado, deve-se aguardar o seu retorno para o julgamento da 
ação penal? E se houver réu preso? Em terceiro lugar, e, por 
fim, as regras de substituição do Código de Processo Civil 
(art. 132) visam resguardar o regular andamento proces-
sual, apontando situações concretas nas quais o afastamento 
do juiz da instrução, além de fundamentado em lei, impli-
caria: a) ou a impossibilidade de seu retorno para o julga-
mento do feito (hipótese de promoção à segunda instância, 
por exemplo); b) ou o retrocesso na marcha processual, em 
prejuízo de todos (caso do licenciamento prolongado); c) ou, 
o que seria sem solução, a impossibilidade do próprio julga-
mento, o que ocorreria nos casos de aposentadoria do juiz. 
Mais. 
Embora expressamente revogado o disposto no art. 502 do 
CPP (art. 3°, Lei n° 11.719/2008), parece-nos possível a 
repetição de determinada prova e não só o interrogatório, 
para o qual há regra expressa (art.196, CPP), nas hipóteses 
excepcionais de afastamento legal do princípio da identidade 
física. É que o ‘livre convencimento motivado’ há de auto-
rizar o esclarecimento de dúvidas por parte do juiz que não 
tenha participado da instrução, sobretudo quando a tanto 
instado pelas partes. Por outro lado, há de ser vedada, em 
linha de princípio, a reabertura integral da instrução, não 
só porque a prova já produzida integra o direito (à prova 
das partes, cuja eventual alteração lhes trazia prejuízo, como 
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também para que o processo não ultrapasse os limites razoá-
veis da instrução. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de 
processo penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, 
p. 459/460.)

Assim, como se percebe, em razão da aplicação 
analógica da norma insculpida no art. 132 do CPC, o 
princípio da identidade física do juiz não engloba a hipó-
tese em que o magistrado presidente da instrução proba-
tória estava substituindo o titular da vara, “sob pena de 
gerar uma intolerável imobilidade no processo penal, que 
interessaria apenas àqueles que querem se furtar das iras 
legais”.

Nesse sentido, assim já decidiu este egrégio Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais:

Não se questiona o valor da inserção do princípio da iden-
tidade física do juiz no processo penal; porém, não se pode 
compreender que a sua aplicação deva ser rígida e indiscri-
minada, sob pena de mitigar os demais princípios basilares 
do Direito, tais quais o da celeridade, da economia proces-
sual e da instrumentalidade das formas. (TJMG, Conflito 
nº 1.0000.09.503503-6/000, Rel.ª Des.ª Beatriz Pinheiro 
Caires, j. em 1º.10.2009.)

Ante o comando insculpido no art. 132 do CPC, aplicável ao 
processo penal por analogia, ‘o princípio da identidade física 
do juiz’ não abarca a hipótese de remoção do magistrado 
presidente da instrução probatória. Constatado o afasta-
mento definitivo do primitivo juiz, é de se prorrogar a compe-
tência para o julgamento da causa em favor da autoridade 
judiciária sucessora. (TJMG, Conflito nº 1.0000.09.509796-
0/000, Rel. Des. Fortuna Grion, j. em 15.12.2009.)

Outrossim, cito arestos proferidos pelo colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e associação para 
tal fim. Princípio da identidade física do juiz. Ausência de 
documentação a comprovar que a sentença foi proferida por 
juiz diverso do que presidiu a instrução. Necessidade de prova 
pré-constituída. Informações de que a magistrada foi convo-
cada para compor Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. 
Hipótese que se enquadra nas exceções ao primado previstas 
no art. 132 do CPC. Constrangimento ilegal não evidenciado.
1. De acordo com o princípio da identidade física do juiz, que 
passou a ser aplicado também no âmbito do processo penal 
após o advento da Lei 11.719, de 20 de junho de 2008, o 
magistrado que presidir a instrução criminal deverá proferir 
a sentença no feito, nos termos do § 2º do artigo 399 do 
Código de Processo Penal.
2. Em razão da ausência de outras normas específicas regu-
lamentando o referido princípio, nos casos de convocação, 
licença, promoção ou de outro motivo que impeça o juiz que 
tiver presidido a instrução de sentenciar o feito, por analogia 
- permitida pelo artigo 3º da Lei Adjetiva Penal -, deverá 
ser aplicada a regra contida no artigo 132 do Código de 
Processo Civil, que dispõe que os autos passarão ao sucessor 
do magistrado. Doutrina. Precedente.
3. No caso em apreço, não há na impetração cópia dos 
termos dos atos praticados no decorrer da instrução criminal, 
cuja análise se mostra essencial à comprovação da tese.
4. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída 
do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira 
inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem 
a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangi-
mento ilegal suportado pelos pacientes.

5. Não fosse isso, a autoridade impetrada informou que à 
época na qual foi prolatado o édito condenatório a magis-
trada responsável pela colheita da prova no curso da 
instrução criminal se encontrava em uma das aludidas situa-
ções excepcionais - foi convocada para integrar o Tribunal 
Pleno e a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba -, razão pela qual não se vislumbra qualquer 
mácula na atuação da Juíza Substituta ao proferir a sentença 
condenatória. [...]. (STJ, HC 202.378/PB, Rel. Ministro Jorge 
Mussi, Quinta Turma, julgado em 24.04.2012, DJe de 
03.05./2012.)

Penal. Processo penal. Habeas corpus. Roubo circunstan-
ciado. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes em 
concurso formal. 1. Alegação de violação ao princípio da 
identidade física do juiz. Não ocorrência. Sentença condena-
tória proferida por magistrado diverso daquele que presidiu 
a instrução criminal. Aplicação analógica do art. 132 do 
código de processo civil. Juiz designado para atuar em outro 
juízo. 2. Regime inicial fechado. Modificação. Inviabilidade. 
Imposição devidamente motivada na mecânica delitiva e na 
maior periculosidade do paciente. 3. Ordem denegada.
1. A Lei n.º 11.719/2008 se limitou a consignar que o juiz 
que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Embora 
a acolhida pelo sistema processual penal de tal princípio 
tenha sido medida acertada, pois a coleta pessoal da prova 
é de grande significado para a formação do convencimento 
judicial, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que 
o art. 132 do Código de Processo Civil deve ser aplicado 
subsidiariamente ao Código de Processo Penal, na forma do 
permissivo previsto em seu art. 3º, justamente para o fim de 
dar implemento à celeridade processual trazida para os novos 
ritos processuais penais.
2. No caso, a Juíza que presidiu a instrução penal foi desig-
nada para atuar em outro juízo. Dessa forma, está ampla-
mente justificado o fato de Magistrado diverso daquele que 
presidiu a instrução criminal ter prolatado a decisão condena-
tória, nos moldes das excepcionalidades previstas no art. 132 
do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de 
Processo Penal, motivo pelo qual não se vislumbra o alegado 
constrangimento ilegal.
3. Impossibilidade de fixação do regime intermediário para 
início de desconto da pena se a opção pelo regime fechado 
não se deu com base na gravidade abstrata do delito, mas, ao 
contrário, com fulcro nas especificidades da causa que, por 
sua vez, exigem maior rigor na resposta penal, bem como na 
mecânica delitiva do crime, notadamente diante do emprego 
de arma de fogo e do concurso de pessoas, circunstâncias 
que evidenciam a acentuada periculosidade do paciente.
4. Em respeito aos ditames de individualização da pena e 
aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, penso que 
não deve ser tratado de modo idêntico agente que se utiliza 
de arma branca ou imprópria para a prática do delito de 
roubo e aquele que faz uso, por exemplo, de revólver, pistola 
ou fuzil com a mesma finalidade.
5. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 141.366/SP, Rel. 
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 
13.03.2012, DJe de 17.04.2012.)

Conflito negativo de competência. Ação proposta no Paraná. 
Ré domiciliada no Rio de Janeiro, que responde ao processo 
em liberdade. Art. 399, § 2º, do CPP. Lei 11.719/08. 
Interrogatório por meio de carta precatória. Procedimento, 
em tese, que não fica vedado com a introdução do princípio 
da identidade física do juiz no processo penal, sob pena de 
inviabilizar a jurisdição penal no território nacional. Parecer 
do MPF pela competência do Juízo da 2ª Vara Federal do 
Paraná, suscitante. Conflito conhecido, para declarar a 
competência do Juízo suscitante, sem vedar, todavia, a possi-
bilidade de, futuramente, o Juiz da causa deprecar a reali-
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zação do interrogatório da acusada, domiciliada em outro 
estado da federação.
1. Com a introdução do princípio da identidade física do Juiz 
no processo penal pela Lei 11.719/08 (art. 399, § 2º, do 
CPP), o Magistrado que presidir os atos instrutórios, agora 
condensados em audiência una, deverá proferir a sentença, 
descabendo, em regra, que o interrogatório do acusado, visto 
expressamente como autêntico meio de defesa e deslocado 
para o final da colheita da prova, seja realizado por meio de 
carta precatória, mormente no caso de réu preso, que, em 
princípio, deverá ser conduzido pelo Poder Público (art. 399, 
§ 1º, do CPP); todavia, não está eliminada essa forma de 
cooperação entre os Juízos, conforme recomendarem as 
dificuldades e as peculiaridades do caso concreto, devendo, 
em todo o caso, o Juiz justificar a opção por essa forma de 
realização do ato.
2. A adoção do princípio da identidade física do Juiz no 
processo penal não pode conduzir ao raciocínio simplista 
de dispensar totalmente e em todas as situações a colabo-
ração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclu-
sive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a 
finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à 
realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos 
que pretendem se furtar à aplicação da lei. [...] (Conflito de 
Competência 99023/PR. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho. Terceira Seção. Data da julgamento: 10.06.2009. DJe 
de 28.08.2009)

Entendo que, se o Juiz que presidiu a instrução 
processual o fez em substituição do titular que se encon-
trava em período de férias, não se pode admitir sua 
vinculação ao feito de origem, devendo o processo ser 
julgado pelo titular da vara em que o processo tramita.

Portanto, mercê dessas considerações, dou pela 
competência do Juízo suscitado, ou seja, o Juiz de Direito 
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG, para 
julgar o feito de n° 0279020-70.2011.8.13.0313.

Custas, ex lege.
É como voto.

DES.ª MÁRCIA MILANEZ - De acordo com o Relator.

DES. RUBENS GABRIEL SOARES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
SUSCITADO.

. . .

Habeas corpus - Vias de fato - Pedido de 
absolvição sumária ou trancamento da ação 

penal - Falta de justa causa - Alegação - Ausência 
de manifestação do juízo a quo - Supressão de 
instância - Impossibilidade - Constrangimento 

ilegal - Inexistência - Ordem denegada 

Ementa: Habeas corpus. Vias de fato. Absolvição 
sumária. Pedido não analisado pelo juízo a quo. Supressão 
de instância. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. 
Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. 

- Se o pedido formulado pelo paciente está pendente de 
apreciação pelo juízo de origem, sob pena de indevida 
supressão de instância, a ordem deve ser denegada. 

- Neste momento processual, para fundamentar o pros-
seguimento da ação penal, faz-se necessário analisar 
a presença dos indícios de autoria e prova de materia-
lidade que, in casu, foram demonstrados através dos 
dados contidos no termo circunstanciado de ocorrência 
e no boletim de ocorrência, tendo o paciente, inclusive, 
afirmado ter agredido a vítima. 

- Para se trancar a ação penal por meio da via de habeas 
corpus, deve ser comprovado o constrangimento ilegal, 
devendo a causa de pedir ser alusiva à falta de justa 
causa, à atipicidade da conduta e à nulidade da peça 
acusatória. 

- Não havendo comprovação do constrangimento ilegal, 
mormente pelo fato de a defesa não ter trazido elementos 
suficientes para comprovar o alegado, não há como pros-
perar o pedido de trancamento da ação penal. 

Ordem denegada.

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.12.130169-1/000 - 
Comarca de Belo Horizonte - Paciente: H.C.S. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal da 
Comarca de Belo Horizonte - Vítima: R.E.C. - Relator: 
DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 7ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DENEGAR A ORDEM.

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2013. - Marcílio 
Eustáquio Santos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MARCÍLIO EUSTÁQUIO SANTOS - Trata-se 
de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo 
Dr. Horácio Adalberto Querido, advogado inscrito na 
OAB/MG sob o nº 96.950, em favor de H.C.S., já quali-
ficado, indiciado pela suposta prática da contravenção 
penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, 
objetivando a absolvição sumária do paciente ou o arqui-
vamento da ação penal, apontando como autoridade 
coatora o d. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal 
da Comarca de Belo Horizonte. 

Alega o impetrante, em apertada síntese, ser 
evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, 
visto que não restou demonstrada a materialidade da 
contravenção penal em tela, ausente, portanto, justa 
causa para a propositura da ação penal, a qual deve ser 
entendida como causa extintiva de punibilidade por atipi-
cidade do fato.
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Não houve pedido liminar. 
Requisitadas as informações de praxe, estas foram 

prontamente prestadas pela douta autoridade apontada 
como coatora à f. 69.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu 
judicioso parecer (f. 71/73), opinou pela denegação 
da ordem.

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conheço do pedido de habeas corpus impetrado. 
Busca o impetrante, pela via do presente mandamus, 

a absolvição sumária do paciente ou, alternativamente, 
que seja arquivada a ação penal, ante a ausência de 
comprovação da materialidade da contravenção penal. 

Nos termos do Código de Processo Penal, especi-
ficamente em seus arts. 396, 396-A e 397, “oferecida 
a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminar-
mente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado 
para responder a acusação”, sendo que, somente após 
a apresentação da resposta escrita, poderá o magistrado 
analisar se incide no caso alguma das hipóteses de absol-
vição sumária e, apenas quando negada esta absolvição, 
será admitido o habeas corpus para trancamento da ação 
penal. 

Contudo, de acordo com as informações prestadas 
pela d. autoridade apontada como coatora (f. 69), a 
exordial acusatória nem sequer foi recebida e, portanto, 
poderá a defesa, em sede de resposta à acusação, arguir 
preliminares e alegar os pontos fáticos e jurídicos favorá-
veis ao paciente, de modo a convencer o d. Magistrado 
primevo acerca da desnecessidade de continuidade 
do feito.

Assim sendo, não tendo sido o pedido referente 
à absolvição sumária do paciente apreciado pelo d. 
Magistrado primevo, tenho que se torna inviável a mani-
festação deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria, sob 
pena de indevida supressão de instância. 

Sobre o assunto, trago à colação os seguintes 
julgados: 

Habeas corpus. Progressão de regime. Indeferimento não 
analisado pelo tribunal de origem. Supressão de instância. 
- 1. O presente pedido de habeas corpus se volta contra 
decisão do Juiz da Execução que determinou a realização do 
exame criminológico antes da apreciação da progressão de 
regime pleiteada pelo reeducando. 2. Superveniente indefe-
rimento do benefício pelo Juiz de Execução. 3. Decisão que 
ainda não foi objeto de impugnação perante o Tribunal de 
Justiça Estadual. Não pode este Tribunal apreciar matéria não 
analisada pelo Tribunal impetrado, sob pena de supressão de 
instância. 4. Ordem não conhecida. Habeas Corpus conce-
dido, de ofício, para que o TJ/ES aprecie a matéria. (STJ, 
6ª Turma, HC 142686 / ES, Rel. Min. OG Fernandes, v.u, j. 
02.02.2010, pub. DJe 24.05.2010.) 

Habeas corpus. Execução penal. Pretensão de progressão 
de regime. Matéria pendente de julgamento no juízo da 
execução. Supressão de instância. Não conhecimento. Pedido 
de manutenção do paciente em presídio objeto de reforma. 
Transferência concretizada. Evidente interesse do senten-
ciado e da comunidade. Ordem conhecida em parte e dene-

gada. - Não se pode conhecer do pedido de progressão de 
regime, pendente de decisão do juízo da execução, sob pena 
de supressão de instância. Inexiste ilegalidade na transfe-
rência do sentenciado para presídio de outra localidade - em 
razão de imperiosa necessidade de reforma do presídio onde 
se encontrava - porque sua permanência em local inapro-
priado poderia causar-lhe transtornos de ordem muito maior 
e, ademais, gerar para a comunidade local insegurança total-
mente evitável. (TJMG, 5ª C. Crim., HC 1.0000.09.512697-
5/000, Rel.ª Des.ª Maria Celeste Porto, v.u., j. 23.02.2010, 
pub. em 08.03.2010.)

Ademais, o trancamento da ação penal, por via de 
habeas corpus, só pode ser determinado quando resul-
tarem incontestáveis a atipicidade do fato, a ausência de 
indícios de autoria delitiva, quando ocorrer a extinção 
da punibilidade, ou ainda, quando a peça acusatória 
se mostrar notadamente inepta, hipóteses essas não 
evidenciadas no presente caso, eis que, pelas informa-
ções contidas no Termo Circunstanciado de Ocorrência 
(f. 09/10) e no Boletim de Ocorrência (f. 20/23), restaram 
demonstrados a presença dos indícios de autoria e prova 
da materialidade, tendo o agente, inclusive, confirmado 
ter agredido a vítima. 

Ademais, ainda que absolutamente possível, na via 
estreita do writ, o trancamento da ação penal, não se 
admite que esta análise imponha juízo valorativo sobre 
as provas produzidas ou a serem produzidas no processo 
criminal, sejam elas testemunhais, documentais ou peri-
ciais, porque assim se estaria deslocando a discussão 
sobre a importância e dimensão do contexto probatório 
para o corpo do remédio heroico.

Assim, evitando fazer afirmações incompatíveis com 
este momento processual, o certo é que, ao menos hipo-
teticamente, o paciente praticou a conduta descrita, não 
havendo justificativa, por ora, para o trancamento da 
ação principal, até porque sequer foi instaurada a ação 
penal e, ao contrário do que aduziu a impetração, os 
dados apurados não permitem perceber, neste momento, 
a alegada atipicidade da conduta.

Destarte, por entender que seria supressão de 
instância examinar o pedido referente à absolvição 
sumária do paciente, bem como não verificando os 
motivos ensejadores do trancamento da ação penal, não 
há como prosperar a impetração, devendo o feito seguir 
seu trâmite regular. 

Por todo o exposto, denego a ordem.
Sem custas.
É como voto.

DES. CÁSSIO SALOMÉ - De acordo com o Relator.

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - De 
acordo com o Relator.

Súmula - DENEGAR A ORDEM.

. . .
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de f. 24/26, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14ª 
Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte-MG, o 
qual indeferiu a concessão de medidas protetivas para a 
vítima, sob o entendimento de que aquelas não subsistem 
na ausência de representação desta e por ter decorrido o 
prazo decadencial. 

Alega o apelante, inconformado, que o expediente 
apartado de medidas protetivas não pode ser considerado 
como medida cautelar, pois, se assim fosse, deixaria, 
por diversas vezes, desprotegida a vítima e à mercê 
do agressor; que a vinculação da medida protetiva ao 
inquérito ou ação penal pode gerar consequências 
nefastas, não sendo essa a melhor solução a ser tomada, 
uma vez que o objeto jurídico é diferente; que as 
medidas protetivas possuem um caráter autônomo, não 
havendo falar que elas dependam da existência de um 
processo criminal; que as medidas protetivas devem ser 
consideradas medidas provisionais de cunho satisfativo. 

Requer seja reformada a decisão de f. 24/26, sendo 
concedidas as medidas protetivas pleiteadas pela vítima.

Contrarrazões, f. 54/62, em que se requer 
seja negado provimento ao apelo, confirmando-se 
integralmente a sentença de 1º grau.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, f. 68/71, opina 
pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

Este é o relatório
Passo a proferir o voto.
Conheço do recurso, visto que presentes os 

pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Em análise das razões ministeriais, percebe-se que 

o inconformismo do apelante se dá em torno da natureza 
cautelar das medidas protetivas de urgência. 

Como é cediço, a Lei nº 11.340/06 foi editada 
com o fim de proteger não apenas a incolumidade física 
e moral da mulher, mas também tutelar a tranquilidade e 
a harmonia dentro do âmbito doméstico e familiar. Assim, 
em razão de seu caráter protetivo, em determinados 
casos, devem ser decretadas medidas protetivas em favor 
da mulher, antes ou mesmo durante o curso de processo 
penal, a fim de evitar maiores danos à vítima, à família ou 
mesmo no interesse das investigações. 

Entendo que as medidas protetivas previstas no 
art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/
cautelar e possuem características de urgência e 
prevenção, e esse entendimento deve prevalecer no caso 
de cometimento de crimes de ação penal condicionada 
à representação da ofendida ou seu representante legal. 

Todavia, no caso em tela, trata-se do delito de 
lesão corporal cometido no âmbito doméstico, previsto 
no art. 129, § 9º, do CP. Nesse contexto, registro que, no 
dia 9 de fevereiro de 2012, sob a relatoria do Ministro 
Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal julgou a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424, ajuizada 
pela Procuradoria-Geral da República, declarando, por 
maioria, a possibilidade de o Ministério Público dar início 
à ação penal que deflagra o processo-crime em caso de 

Apelação criminal - Lesão corporal - Violência 
doméstica - Lei nº 11.340/06 - Medidas protetivas 

de urgência - Natureza cautelar - Ausência de 
representação da ofendida - Transcurso do prazo 

decadencial - Inércia da ofendida - Crime de 
lesão corporal - ADI 4.424 - Ação penal pública 

incondicionada 

Ementa: Apelação criminal. Lesão corporal. Violência 
doméstica. Lei 11.340/06. Medidas protetivas de 
urgência. Natureza cautelar. Ausência de representação 
da ofendida. Transcurso do prazo decadencial. Inércia da 
ofendida. Crime de lesão corporal. ADI 4424. Ação penal 
pública incondicionada. Recurso parcialmente provido. 

- A Lei 11.340/06 foi editada com o fim de proteger não 
apenas a incolumidade física e moral da mulher, mas 
também tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do 
âmbito doméstico e familiar. Em razão de seu caráter 
protetivo, em determinados casos, devem ser decretadas 
certas medidas protetivas em favor da mulher, antes ou 
mesmo durante o curso de processo penal, a fim de evitar 
maiores danos à vítima, à família ou mesmo no interesse 
das investigações. 

- Tendo em vista a recente decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 4.424, reconhecendo 
que, quando praticado crime de lesão corporal contra 
mulher, no ambiente doméstico e familiar, prescindível 
a representação da ofendida, procedendo-se mediante 
ação penal pública incondicionada, não pode o pedido 
de medidas protetivas ser indeferido em função da 
ausência de tal ato, uma vez que subsiste a possibilidade 
de ajuizamento da ação penal, de forma direta, pelo 
Ministério Público.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.182521-4/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: C.M.O. - Vítima: 
V.L.N. - Relator: DES. WALTER LUIZ

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013. - Walter 
Luiz - Relator.

Notas taquigráficas

DES. WALTER LUIZ DE MELO - Tratam os autos de 
apelação criminal interposta pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, insurgindo-se contra a decisão 
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contra o companheiro num momento de total fragilidade 
emocional em razão da violência que sofreu, vejamos:

Sob o ângulo da tutela da dignidade da pessoa humana, que 
é um dos pilares da República Federativa do Brasil, exigir a 
necessidade da representação, no meu modo de ver, revela-se 
um obstáculo à efetivação desse direito fundamental, 
porquanto a proteção resta incompleta e deficiente, mercê 
de revelar subjacentemente uma violência simbólica e uma 
afronta a essa cláusula pétrea.

Destarte, tornando a ação penal analisada no 
caso em tela pública incondicionada, evita-se, segundo 
entendimento da maioria dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, que a vítima deixe de representar ou 
mesmo se retrate da representação ofertada contra seu 
agressor, permitindo ao Ministério Público, nestes casos, 
dar início à persecução criminal. 

Nesse sentido, ruma o entendimento desta 1ª 
Câmara Criminal, conforme julgamento unânime da 
Apelação nº 1.0024.10.253533-3/001, de relatoria do 
ilustre Des. Silas Vieira, datada de 05.06.2012: 

Ementa: Apelação criminal. Lesões corporais. Violência 
doméstica. Ausência de representação. Decadência. 
Condição de procedibilidade afastada pelo STF. Delito de 
ação penal pública incondicionada. Reforma da decisão. 
Apreciação do pedido de medidas protetivas no mérito. - A 
necessidade de representação da vítima como condição de 
procedibilidade da ação penal em crimes como o de que 
cuidam os autos ficou afastada, haja vista a recente decisão 
proferida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em sede da 
ADI 4424, que, na sessão de julgamento do dia 09.02.2012, 
por maioria, dando interpretação conforme os arts. 12, inciso 
I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, assentou a natureza 
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, 
pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher 
no ambiente doméstico. As medidas protetivas de urgência 
devem ter sua eficácia estendida até o momento em que cessar 
a necessidade de proteção da ofendida, não se vinculando à 
ação penal (Apelação Criminal 1.0024.10.253533-3/001. 
Rel. Des. Silas Vieira. Julgamento: 05.06.2012. Publicação 
da súmula: 22.06.2012). 

Na hipótese vertente, constata-se que a vítima 
assinou o termo de desinteresse em dar prosseguimento 
ao feito, f. 04, como também declarou que não tinha 
interesse em representar criminalmente em desfavor do 
agressor, f. 06-v., ocorrendo a decadência do direito de 
representação, f. 22, conforme consignado pelo próprio 
Magistrado de primeiro grau na decisão combatida. 

Entretanto, após o julgamento da ADI nº 4.424, 
acima aludido, por ser a natureza da ação penal do crime 
de lesões corporais incondicionada e, consequentemente, 
independente de representação da ofendida, não mais se 
extingue o processo por ausência de representação ou 
mesmo a punibilidade do agente em razão do instituto 
da decadência.

Destarte, embora entenda que as medidas protetivas 
possuem caráter temporário e subsidiário à ação penal, 
no caso dos autos, não há falar em indeferimento das 

lesão corporal submetida ao procedimento disciplinado 
pela Lei 11.340/2006, intitulada Maria da Penha, sem a 
prévia representação da vítima.

Sendo a decisão oriunda de tribunal, considera-se 
publicada na data da sessão pública, na hipótese, 9 
de fevereiro de 2012, portanto prescindível aguardar a 
publicação por meio eletrônico ou pela imprensa oficial 
para adotar-se o entendimento lá deliberado. 

Ademais, a notícia do julgamento foi veiculada no 
site do Supremo Tribunal Federal, e, tratando-se de ação 
direta de inconstitucionalidade, a eficácia é erga omnes e 
os efeitos vinculantes, relativamente aos demais órgãos do 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nos 
termos do art. 102, § 2º, da Constituição da República:

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade 
e nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos 
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Portanto, deixo registrado que “Somente os tolos e 
os mortos jamais mudam de opinião”; e, em assim sendo, 
passo a rever meu posicionamento diante das razões 
acima expostas para sustentar que a espécie de ação 
penal que deflagra o processo penal em caso de crime de 
lesão corporal leve praticado no âmbito da Lei Maria da 
Penha é pública incondicionada. 

O principal fundamento jurídico para a adoção 
desse posicionamento, como foi salientado durante o 
julgamento da ADI em comento, é que se dê atenção 
ao art. 226, § 8º, da Constituição Federal, que prevê a 
prevenção da violência doméstica e familiar pelo Estado, 
nos seguintes termos:

O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 
cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações.

Ademais, vale destaque trecho do voto proferido 
pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que, ao acompanhar 
o Relator, chamou a atenção para aspectos em torno do 
fenômeno conhecido como “vício da vontade” e salientou 
a importância de permitir a abertura da ação penal 
independentemente de a vítima prestar queixa, a saber:

Penso que estamos diante de um fenômeno psicológico 
e jurídico que os juristas denominam de vício da vontade 
e que é conhecido e estudado desde os antigos romanos. 
As mulheres, como está demonstrado estatisticamente, não 
representam criminalmente contra o companheiro ou marido 
em razão da permanente coação moral e física que sofrem e 
que inibe a sua livre manifestação da vontade.

De modo semelhante, o Ministro Luiz Fux, ao 
acompanhar o voto do Relator quanto à possibilidade 
de a ação penal com base na Lei Maria da Penha ter 
início mesmo sem representação da vítima, afirmou que 
não é razoável exigir-se da mulher que apresente queixa 
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mesmas ao fundamento de ausência de condição de 
procedibilidade da ação penal, uma vez que, repita-se, 
esta agora independe de representação da ofendida ou 
de seu representante legal, como considerou o digno e 
honrado Juiz singular. 

Dessa forma, ao contrário do sustentado pelo 
Ministério Público, não é possível a apreciação originária, 
por este eg. Tribunal, do mérito referente ao pleito 
de concessão das medidas, sob pena de supressão 
de instância.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso 
do Ministério Público para cassar a decisão de f. 24/26, 
que indeferiu o pedido de concessão de medidas 
protetivas, ao fundamento de ausência de condição 
de procedibilidade da ação penal, determinando que 
outra seja proferida, com a apreciação meritória do 
mencionado pedido. 

Custas, nos termos da Lei 14.939/03. 

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES KÁRIN EMMERICH e SILAS VIEIRA.

Súmula - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

. . .

Injúria - Utilização de elementos referentes à 
raça ou à cor - Art. 140, § 3º, do Código Penal - 
Incidência - Crime cometido contra funcionário 
público em razão de suas funções - Causa de 

aumento de pena - Art. 141, II, do Código Penal -
 Configuração - Desclassificação do crime para 

desacato - Impossibilidade - Custas do processo 
penal - Isenção - Art. 10, II, da Lei Estadual 

14.939/03 - Aplicabilidade

Ementa: Apelação criminal. Injúria. Absolvição. 
Impossibilidade. Decote da causa de aumento. 
Descabimento. Vítima. Funcionária pública. Isenção de 
custas. Admissibilidade. Recurso parcialmente provido.

- Comprovados a materialidade, autoria e dolo especí-
fico do delito, diante das declarações da vítima, corrobo-
radas pelas testemunhas, e ambas confirmadas em juízo, 
sem guarida o pedido absolutório.

- Demonstrado que a vítima, ofendida em razão de sua 
função, trabalhava como fiscal da Prefeitura, nos termos 
do art. 327 do CP, é ela considerada funcionária pública, 
configurando-se a causa de aumento do art. 141, II, 
do CP.

- Tratando-se de ré pobre no sentido legal, estando, inclu-
sive, assistida pela operosa Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais, deve ser dispensada das custas proces-
suais, ex vi do citado art. 10, inciso II, da Lei Estadual 
nº 14.939/03.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.09.458450-5/001 
- Comarca de Belo Horizonte - Apelante: N.S.A.R. - 
Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Vítima: L.L.S.N. - Relator: DES. EDUARDO MACHADO

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013. - Eduardo 
Machado - Relator.

Notas taquigráficas

DES. EDUARDO MACHADO - Trata-se de apelação 
criminal interposta contra a r. sentença de f. 115/119, que, 
julgando procedente a denúncia, condenou a apelante 
como incursa nas sanções dos arts. 140, § 3º, 141, II, e 
327, todos do Código Penal, às penas de 1 (um) ano e 
4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no 
regime aberto, substituídas as penas corporais por duas 
restritivas de direitos.

Nas razões recursais, às f. 124/141, busca a 
apelante sua absolvição. Caso esse não seja o entendi-
mento, pede o decote da causa de aumento do art. 141, 
II, do CP, ou a desclassificação para o delito previsto 
no art. 331 do CP. Por fim, pede, ainda, a isenção das 
custas processuais.

Contrarrazões recursais, às f. 146/154.
Manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça, 

às f. 167/172, pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso.

É, em síntese, o relatório.
Presentes seus pressupostos de admissibilidade, 

conheço do recurso.
Narra a denúncia de f. 02/04 que, no dia 20 

de junho de 2008, às 16h10min, na Avenida Paraná, 
próximo ao número 145, Centro de Belo Horizonte/MG, 
N.S.A.R. injuriou L.L.S.N., fiscal contratado da Prefeitura 
de Belo Horizonte, utilizando-se de elementos referentes 
à raça ou à cor.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, 
no dia, hora e local supracitados, L.L.S.N., acompa-
nhado de M.R.C., advertiu uma senhora, posteriormente 
identificada como N.S.A.R., para que ela interrompesse 
a prática de compra e venda de vale-transporte. Após 
tal advertência, a denunciada proferiu diversos xinga-
mentos, ofendendo a honra subjetiva de L.L.S.N., utili-
zando elementos referentes à raça ou à cor, tais como: 
“neguinho”, “macaco” e “azulzinho”.
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Estelionato - Crime tentado - Vítima que não 
fora ludibriada - Elemento objetivo do tipo não 

configurado - Absolvição 

Ementa: Apelação criminal. Estelionato tentado. Vítima 
que não fora ludibriada. Elemento objetivo do tipo não 
configurado. Absolvição. Necessidade. Recurso provido.

- Quando o meio fraudulento empregado não é capaz 
de enganar a vítima, não há falar em prática do delito de 
estelionato, uma vez que os atos praticados foram mera-
mente preparatórios.

- Constatado que a vítima não fora ludibriada pelos 
réus e que tinha plena ciência do “golpe” que estaria 
sofrendo, imperiosa é a absolvição, levando-se em conta 
que não resta configurado um dos elementos objetivos do 
tipo penal.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0297.10.002079-3/001 
- Comarca de Ibiraci - Apelante: M.B. e outro, R.P.S., 
M.J.A.M. - Apelado: Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais - Vítima: J.V.R. - 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 

Diante disso, a vítima acionou um policial militar - 
que encaminhou todos os envolvidos até a 1ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil - e ofereceu representação, para 
que pudessem ser tomadas as devidas providências legais.

Após regular instrução, restou a apelante conde-
nada nas sanções dos arts. 140, § 3º, 141, II, e 327, 
todos do Código Penal, motivando o presente recurso, no 
qual busca sua absolvição. Caso esse não seja o entendi-
mento, pede o decote da causa de aumento do art. 141, 
II, do CP, ou a desclassificação para o delito previsto no 
art. 331 do CP.

A materialidade delitiva restou plenamente demons-
trada pelo boletim de ocorrência de f. 06/08 e pelo termo 
de representação de f. 15.

A sua autoria, da mesma forma, revela-se induvidosa.
Na fase extrajudicial, a apelante negou ter proferido 

qualquer palavra ofensiva à vítima (f. 10).
Sob o crivo do contraditório, ela perseverou na 

negativa de autoria (f. 79).
Todavia, verifica-se dos autos que a vítima, tanto 

na fase policial (f. 13/14), quanto em juízo (f. 75), narrou 
com muita firmeza e riqueza de detalhes o ocorrido, assim 
asseverando em juízo:

trabalhava como fiscal da Prefeitura na época dos fatos; 
flagrou a ré vendendo vale-transporte na Rua Paraná; foi 
conversar com a acusada e pedir que esta não praticasse a 
venda naquele local; a ré desacatou o declarante e o chamou 
de ‘macaco’, ‘favelado’ e [fez] várias ofensas relacionadas a 
sua cor [...] f. 75.

Nesse mesmo sentido, foram as declarações das 
testemunhas presenciais do ocorrido, M.R.C. (f. 76) e 
E.C.C. (f. 77), as quais foram uníssonas em afirmar que a 
acusada proferiu xingamentos referentes à cor da vítima. 
Sendo esta categórica em afirmar que “a ré não obedeceu 
à vítima e passou a chamá-la de ‘macaco’ e ‘favelado’.

Patente, da mesma forma, o dolo específico do tipo 
pelas próprias palavras utilizadas pela ré. 

Por outro lado, às f. 16/17 e 76, M.R.C. confirma 
que a vítima, ofendida em razão de sua função, traba-
lhava como fiscal da Prefeitura, que é o bastante para ser 
considerada funcionária pública, nos termos do art. 327 
do CP, e configurar a causa de aumento do art. 141, 
II, do CP. Restando, evidente, ademais, a utilização de 
elementos referentes à raça e à cor para a prática da 
injúria racial. Não havendo, assim, que se falar em 
desclassificação para o delito de desacato.

Dessarte, a despeito das teses defensivas, impe-
riosa a confirmação da condenação pelo crime previsto 
no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, II, ambos do CP. Não 
estando as penas, diga-se de passagem, a merecer 
retoque algum, visto que, na primeira fase, já foram 
fixadas no mínimo legal, sendo apenas, na terceira, acres-
cidas da fração de 1/3 (um terço), por força de causa de 
aumento, corretamente reconhecida.

Lado outro, merece ser acolhido o pedido de assis-
tência judiciária gratuita.

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.

Logo, considerando que a apelante não possui 
condições financeiras de prover as custas do processo, 
por ser pobre no sentido legal, estando, inclusive, assis-
tida pela operosa Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, deve ser dispensada do pagamento, ex vi do 
citado art. 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/03.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, 
somente para isentar a apelante das custas processuais.

Sem custas.
É como voto.

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS - De acordo com 
o Relator.

DES. PEDRO COELHO VERGARA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO 
AO RECURSO.

. . .
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da fortuna que ganhara, enquanto M. representava como 
se não a conhecesse.

Em seguida, M. alegou que não poderia receber o 
prêmio, pois não tinha documentos pessoais, e que preci-
sava da ajuda da vítima, propondo que lhe daria o bilhete 
em troca da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

O ofendido, J., no ato, caiu na história dos denun-
ciados, aceitou a proposta e tentou sacar o dinheiro 
na agência bancária local, mas não foi possível em 
razão do alto valor e, assim, agendou saque para dois 
dias seguintes.

M. e J. combinaram dia e local para a troca do 
bilhete premiado pelo dinheiro, sendo que, ao saber dos 
fatos, o filho da vítima desconfiou da história e comu-
nicou a Polícia Militar.

Também desconfiada, a vítima levou apenas 
R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro para entregar aos 
infratores e encontrou com M. no local e tempo combi-
nados, momento em que R. dava cobertura à armação, 
dentro do veículo GM/Astra, placa DJH-2480, Piracicaba 
- SP, acompanhando lentamente M. e a vítima, enquanto 
M., à distância, também os vigiava e dava cobertura à 
execução da empreitada.

As Polícias Civil e Militar, com milicianos à paisana, 
acompanhavam a execução do crime e, no momento 
da entrega do dinheiro, lograram prender, em flagrante 
delito, todos os infratores, impedindo a consumação 
do crime.

Durante a prisão em flagrante, M. ofereceu ao 
policial G.G.F. e ao investigador C.B.V.B. a quantia de 
R$15.000,00 (quinze mil reais), para que não efetuassem 
sua prisão, inclusive dando como garantia o carro utili-
zado no delito.

Do mesmo modo, a denunciada M. também 
ofereceu ao policial militar G.G.F. a quantia de 
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em dinheiro, 
para que não efe tuasse sua prisão.

Passo à decisão.
A materialidade encontra-se comprovada pelo 

APFD, f. 06/16, BO, f. 22/31, e auto de apreensão, 
f. 32/34.

A autoria, igualmente, resta devidamente 
comprovada.

Os réus M.J. e M. são confessos, enquanto o corréu 
R. alega que não tinha ciência de que ambos esta-
riam praticando um golpe contra a vítima J.. Vejamos 
suas declarações:

[...] que a denúncia é verdadeira; que foi até a cidade de 
Franca com o réu R. para comprar sapatos, sendo que encon-
trou o réu M. na rodoviária daquela cidade; [...], f. 208 - 
M.J.A.M. - ré - fase judicial.

[...] que a denúncia de tentativa de estelionato é verdadeira; 
que participaram o interrogando e a ré M.J.; [...] que a ideia 
partiu do interrogando e M. J.; [...] que já vieram para Franca 
com o objetivo de dar o golpe da loteria; que não tentaram 

conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. COMUNICAR E 
EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE M.B.

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2013. - Nelson 
Missias de Morais - Relator.

Notas taquigráficas

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - Trata-se 
de apelação criminal interposta pela defesa de M.B., 
M.J.A.M. e R.P.S., condenados como incursos nas sanções 
do art. 171, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, às 
penas, respectivamente, de 8 (oito) meses de reclusão e 8 
(oito) dias-multa, no regime fechado; de 5 (cinco) meses 
de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no regime aberto; e 
de 2 (dois) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, no 
regime aberto. As penas corporais impostas aos réus M.J. 
e R. foram substituídas por 1 (uma) restritiva de direito, de 
prestação pecuniária (f. 280/285-v.).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a 
conduta dos apelantes não passou de meros atos prepa-
ratórios, motivo pelo qual a absolvição é medida que 
se impõe.

Ressalta que o réu R. não tinha ciência da intenção 
dos demais agentes, o que afasta o seu envolvimento no 
delito em questão.

Acrescenta que os agentes foram induzidos pela 
vítima a praticar o delito, tratando-se de flagrante provo-
cado, o que implica a conclusão de que os meios utili-
zados foram absolutamente incapazes de concretizar o 
delito, configurando-se o crime impossível.

Roga, ao final, pela absolvição dos apelantes 
(f. 326/331).

Contrarrazões às f. 334/334-v.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça mani-

festou-se pelo provimento do recurso, f. 351/354.
Este, em síntese, o relatório.
Conheço do recurso, porque preenche os requi-

sitos legais.
Mérito.
Consta da denúncia que, no dia 9 de novembro de 

2011, por volta das 11h30min, na Praça Raul Soares, 
defronte ao Banco do Brasil, na Cidade de Ibiraci, os 
denunciados, previamente ajustados e com unidade de 
desígnios, tentaram obter para si vantagem ilícita, em 
prejuízo da vítima J.V.R., induzindo esta a erro, mediante 
a utilização de bilhete de loteria não premiado, ou seja, o 
“golpe do bilhete premiado”.

Segundo a exordial, os denunciados M. e M. simu-
laram para a vítima J. que a primeira ré acabara de 
receber a notícia de que estava com um bilhete premiado 
da loteria federal, alegando que o prêmio era no valor 
de R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).

Ato contínuo, M. se passou por pessoa simples e 
analfabeta, chorou e relatou à vítima que temia receber o 
prêmio, inclusive alegando medo de ser morta em razão 
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abordagem, desconfiou que fosse um golpe; que, quando fez 
a previsão do saque, já não tinha intenção de sacar aquele 
valor, e, assim que chegou em casa, já ligou no banco e disse 
que não precisava fazer o saque; que, graças a Deus, não 
teve nenhum centavo de prejuízo [...], f. 203/203-v. - J.V.R. - 
vítima - fase judicial.

O apelante é categórico em afirmar que já sabia de 
antemão que a conduta perpetrada pelos apelantes era a 
de um golpe e que somente deu continuidade ao encontro 
acordado, com o intuito de delatar os agentes, motivo 
pelo qual avisou a polícia do que estava acontecendo.

Igualmente, seu filho corrobora suas declarações e 
confirma que a polícia fora avisada do encontro no intuito 
de abordar os réus, no momento da prática delitiva, tendo 
em vista que tanto ele quanto seu pai já sabiam que se 
tratava de um golpe:

[...] que o depoente ligou para a polícia, e eles organizaram 
a operação para prender essas pessoas; que, quando seu pai 
lhe contou da abordagem, já havia percebido que era um 
golpe, sendo que percebeu isso dentro do banco, mas não 
deixou de reservar o dinheiro porque teve medo; não sabia 
quantas pessoas estavam do lado de fora esperando, bem 
como porque a mulher ficou dentro do carro dele com a caixa 
onde estariam os dólares entregues pelo outro senhor [...], 
f. 205/205-v. - R.R.R. - testemunha - fase judicial.

Resta claro que a vítima, em momento algum, fora 
ludibriada. 

De uma leitura do art. 171 do CP, vê-se que uma das 
elementares do tipo penal é a necessidade de comprovar 
que os agentes induziram ou mantiveram alguém em erro 
para a obtenção da vantagem ilícita. 

No presente caso, fácil concluir que o ofendido tinha 
total ciência de que a ação dos apelantes  era um golpe, 
o que não configura o induzimento ou a sua manutenção 
em erro, tanto é que também não houve prejuízo para a 
vítima, levando-se em conta que a polícia fora previa-
mente acionada e pôde acompanhar toda a ação deli-
tuosa e prender os agentes.

Trata-se, claramente, de meros atos preparatórios. E 
foi exatamente nesse sentido o parecer da PGJ:

[...] A meu ver, ao contrário do que sustenta o Órgão Minis-
terial de 1º grau e o MM. Juiz a quo, somente seria possível 
falar em crime se o meio fraudulento empregado pelos 
acusados tivesse enganado o ofendido. Como já ressaltado, 
o meio empregado pelos apelantes não ludibriou a vítima, 
que, de pronto, desconfiou dos acusados. Vê-se, portanto, 
que a conduta dos recorrentes não passou de atos prepara-
tórios, os quais não são penalmente punidos, não havendo 
falar, portanto, em condenação pela prática do crime de este-
lionato tentado [...], f. 353.

Assim, não configurada uma das elementares do 
art. 171 do CP, qual seja o induzimento ou manutenção 
da vítima em erro, a absolvição dos apelantes é medida 
que se impõe.

aplicar o golpe em outro lugar e em outras pessoas [...], 
f. 209 - M. - réu - fase judicial.

[...] que não sabia que os réus estavam aplicando um golpe, 
tendo vindo a Franca com a namorada M.J. comprar sandá-
lias para vender em sua banca de camelô em Rio Claro [...], 
f. 210 - R.P.S. - réu - fase judicial.

A despeito da negativa de autoria apresentada, 
vê-se que ao apelante R. restou a função de conduzir 
o veículo utilizado pelos agentes, ressaltando-se que 
não logrou êxito em comprovar que teria adquirido os 
alegados calçados para revendê-los em Rio Branco.

Demais disso, também se verifica que R. assevera 
ter ido à cidade de Franca de ônibus e sozinho, enquanto 
M.J. sustenta que vieram ambos juntos, de carro. Assim, 
as contradições demonstram que a negativa por ele apre-
sentada resta isolada nos autos.

Contudo, apesar de a materialidade e a autoria do 
delito restarem devidamente comprovadas, verifico que 
uma das elementares do tipo penal não resta configurada, 
o que, como bem pontuado pelo douto Procurador-Geral 
de Justiça, Arlindo Vieira Gabriel, enseja a absolvição dos 
apelantes, senão vejamos.

Analisando as declarações prestadas pela vítima em 
sede policial e em juízo, resta claro que ela, antes mesmo 
de encontrar com os apelantes no dia acordado, já tinha 
ciência de que se tratava de um golpe. Veja-se excerto de 
suas declarações:

[...] que, na data de ontem, o declarante noticiou estes fatos ao 
seu filho R.R.R.; que o declarante e R. chegaram à conclusão 
de que se tratava de um golpe, e que eles iriam denunciar; 
que, na data de hoje, por volta das 8h, o declarante e seu 
filho dirigiram-se à Policia Militar de Ibiraci - MG, onde rela-
taram todos estes fatos; que o declarante, R., e diversos poli-
ciais dirigiram-se à praça central de Ibiraci, ‘à paisana’, onde 
ficaram aguardando a chegada da mulher; que o declarante 
se dirigiu ao Banco do Brasil, sacou R$300,00 em dinheiro, 
sendo R$250,00 em notas de cinco reais e o restante em 
moedas de R$1,00, colocou tal dinheiro em um envelope, 
e se dirigiu à praça; que o declarante diz que sua intenção 
era apresentar um envelope grande para a mulher achar 
que eram os R$10.000,00 combinados; que o declarante se 
dirigiu à praça e, logo em seguida, por volta das 10h30min, 
chegou a mulher, a qual conversou um pouco com o decla-
rante; [...] que a mulher abordada se trata da pessoa que 
se identificou como sendo M.J.A.M., sendo a mesma pessoa 
que já estava na data anterior; que, logo em seguida, um 
outro indivíduo, o qual estava em um carro de cor preta, 
foi abordado e preso pela polícia, sendo pessoa desconhe-
cida do declarante, reconhecido como sendo R.P.S.; que, no 
mesmo momento, um rapaz que estava na pastelaria também 
foi abordado e preso, tratando-se do mesmo homem que, 
na terça feira, conversou com o declarante, o qual o decla-
rante reconheceu como sendo M.B. [...], f. 13 - J.V.R. - vítima 
- fase policial.

[...] que não acreditou que o bilhete fosse premiado, e, desde 
que o homem chegou do seu lado, imaginou que pudesse ser 
um golpe, mas preferiu trabalhar com a calma; que voltou 
para sua propriedade e o seu filho ligou para a polícia por 
volta de 22h do dia seguinte; [...] que, desde o começo da 
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso para 
absolver os apelantes da imputação constante na 
denúncia, com base no art. 386, III, do CPP.

É como voto.
Comunique-se esta decisão ao juízo de origem 

e expeça-se alvará de soltura em favor de M.B., se por 
outro motivo não estiver preso.

Sem custas.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES MATHEUS CHAVES JARDIM e BEATRIZ 
PINHEIRO CAIRES.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
COMUNICAR E EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA EM 
FAVOR DE M.B.

. . .

Acidente de trânsito - Homicídio culposo - Veículo 
automotor - Pneus desgastados - Pista molhada - 
Falta do dever de cuidado objetivo - Imprudência 

caracterizada

Ementa: Acidente de trânsito. Homicídio culposo. Falta 
do dever de cuidado objetivo. Imprudência caracterizada. 

- Restando comprovado ter o agente conduzido veículo 
automotor sem a devida manutenção, estando os pneus 
desgastados para trafegar em pista molhada, vindo a dar 
causa ao acidente que resultou na morte de uma vítima, 
não há falar em absolvição, pois ficou por demais eviden-
ciada a violação do dever de cuidado objetivo. 

Recurso desprovido.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0043.10.003531-0/001 
- Comarca de Areado - Apelante: A.E.R. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
L.A.T. - Relator: DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de março de 2013. - Antônio 
Armando dos Anjos - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - Perante 
o Juízo da Comarca de Areado, A.E.R., devidamente 
qualificado, foi denunciado pela prática do crime previsto 
no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto aos fatos narra a denúncia de f. 02-03 
que, no dia 30.10.2010, entre 15h e 16h, o denunciado 
conduzia o veículo de sua propriedade VW/Gol, placa 
HAB-9934/Alfenas-MG, pela rodovia federal BR-491, 
no sentido Alfenas-Areado, tendo como passageira a 
sua companheira L.A.T., quando, na altura do km 154, 
perdeu o controle direcional do veículo, invadiu a pista de 
rolamento da rodovia em sentido oposto ao seu (ou seja, 
a contramão direcional) e ali colidiu a lateral direita do 
veículo com a frontal do veículo Fiat/Strada.

Narra ainda a denúncia que, em decorrência do 
abalroamento, o denunciado sofreu diversas lesões 
corporais, ao passo que a passageira L.A.T. faleceu 
instantaneamente. 

Por fim, consta da inicial que o acidente se deu por 
culpa do denunciado, sob a modalidade negligência, 
uma vez que dirigia seu veículo sob forte chuva, porém os 
quatro pneumáticos encontravam-se desgastados e sem 
condições seguras para trafegar. 

Regularmente processado, ao final sobreveio a r. 
sentença de f. 251-256, julgando procedente a pretensão 
punitiva estatal, condenando o réu A.E.R. como incurso 
nas sanções do art. 302, parágrafo único, do CTB, às 
penas de 02 (dois) anos de detenção, em regime aberto, 
e suspensão para conduzir veículo automotor pelo mesmo 
período, sendo a pena privativa de liberdade substituída 
por duas restritivas de direitos, consistentes em pres-
tação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 
Ao final, considerando que a vítima era companheira do 
réu, foi concedido a ele o perdão judicial, declarando-se 
extinta a sua punibilidade. 

Inconformado com o édito condenatório, apelou 
o réu (f. 259), pleiteando, em suas razões recursais 
(f. 262-268), a sua absolvição, por ausência de culpa 
no acidente.

Em contrarrazões, pugna o órgão Ministerial 
de primeiro grau pela manutenção da r. sentença 
(f. 269-273).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer 
da lavra do Dr. Claudio Emanuel da Cunha (f. 286-293), 
il. Procurador de Justiça, opina pelo parcial provimento 
do apelo, apenas para reduzir o prazo da suspensão para 
conduzir veículo automotor.

É o relatório do que interessa.
Presentes os pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço do recurso.
Não foram arguidas preliminares, e, não vislum-

brando nulidades ou irregularidades que possam ser 
declaradas de ofício, passo ao exame do mérito.

Como visto alhures, almeja o apelante a sua absol-
vição, alegando não ter agido com culpa no acidente que 
culminou a morte da vítima, ressaltando não ter a perícia 
concluído de forma cabal que o acidente deveu-se exclu-
sivamente ao desgaste dos pneus.

De pronto, cumpre ressaltar que a materialidade 
do delito restou induvidosa, mormente pelo boletim de 
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ocorrência (f. 03A-07); auto de infração e notificação 
de au tuação (f. 08), auto de apreensão (f. 10), termos 
de restituição (f. 11 e 12), exame de corpo de delito 
(f. 26), laudo dos veículos e de levantamento do local do 
acidente (f. 50-63). 

Por sua vez, a autoria se mostra incontroversa, pois, 
não bastasse a confissão da apelante em ambas as fases 
da persecução penal, as demais provas amealhadas ao 
longo da instrução dão conta que o mesmo dirigia o 
veículo envolvido no acidente.

Assim, a questão dos autos cinge-se em aferir a exis-
tência, ou não, de violação ao dever objetivo de cuidado 
por parte do apelante ao conduzir o veículo envolvido no 
sinistro, permitindo verificar se houve a perfeita subsunção 
entre a sua conduta e a previsão legal do crime culposo 
que lhe foi imputado, bem como a culpa do mesmo 
pelo acidente.

Em que pesem as judiciosas articulações do douto 
causídico que patrocina a defesa do apelante, a meu 
sentir, data venia, penso que razão não lhe assiste, pois, 
ao contrário do alegado, as provas dos autos são por 
demais suficientes para ensejar a condenação que lhe 
foi imposta.

Destaque-se que o laudo pericial de f. 50-63, 
afirma que o trecho do acidente era uma reta, com boa 
visibilidade, e a pista encontrava-se em bom estado de 
conservação. Concluiu o perito que o acidente se deu 
por culpa do ora apelante devido ao desgaste dos pneus, 
consignando que:

Diante da localização da Região de Ponto de Choque, o 
signatário abaixo pode afirmar que o acidente em questão 
se produziu na pista pertencente aos veículos que trafegavam 
no sentido Areado-Alfenas, sendo o condutor do veículo 
que trafegava no sentido Alfenas-Areado o responsável pela 
consumação do acidente em estudo. O ponto de impacto do 
veículo 1 sugere que seu condutor provavelmente perdeu o 
controle direcional de seu veículo em razão de se encontrar 
com os quatro pneus gastos, sem condições para trafegar, o 
que foi potencializado pela pista molhada e pela forte chuva 
que caía no momento do acidente (f. 53).

Ora, o laudo pericial é conclusivo quanto à causa 
do acidente, demonstrando ter o apelante, ao dirigir seu 
veículo com os pneus desgastados durante um período 
de chuva, agido de maneira negligente, inobservando os 
deveres de cuidado na condução de veículo automotor, 
vindo a causar o óbito da vítima L.A.T.

Ressalte-se que as testemunhas ouvidas e que afir-
maram estarem os pneus do carro em bom estado ou 
com um desgaste normal, C.M.L.A. (f. 189) e S.J.S. 
(f. 190), não têm o condão de afastar a prova pericial, 
pois não possuem o conhecimento técnico necessário 
para fazer tal análise, sendo o primeiro comerciante, e 
o segundo, apesar de mecânico, asseverou que “não faz 
troca de pneus”.

Por outro lado, é bom destacar que a prova pericial 
encontra respaldo no relato do Policial Militar Rodoviário 
Geraldo Magela dos Santos, que, em juízo, afirmou:

[...] que o depoente constatou que os quatro pneus do veículo 
Gol estavam ‘carecas’; que chovia muito no dia dos fatos e 
havia muita água na pista; que a pista em questão era nova 
e tinha um sistema normal de drenagem, em boas condi-
ções [...] que a pista em questão era uma reta em declive 
[...] (f. 187).

De igual modo, a testemunha presencial J.D.S. 
afirmou que “depois do acidente o depoente verificou que 
os pneus da parte de trás do veículo do Gol, do acusado, 
estavam mais ou menos desgastados” (f. 199).

Como é sabido, a culpa era definida como “impre-
visão do previsível”. Contudo, tal definição excluía 
outros elementos indispensáveis à configuração da 
conduta culposa.

Modernamente, para a caracterização do crime 
culposo é necessário: a) uma conduta humana; b) prática 
da conduta com inobservância do dever objetivo de 
cuidado, manifestado nas formas de imperícia, impru-
dência ou negligência; c) um resultado naturalístico; d) a 
existência de nexo causal entre a conduta e o resultado; 
e) previsibilidade objetiva do sujeito; e f) previsão legal 
expressa da conduta culposa.

A negligência se caracteriza diante da falta de 
precaução, a indiferença por parte do agente que, 
podendo adotar todas as cautelas necessárias, não o 
faz. Em outros termos, seria o simples descuido ou desa-
tenção, justamente quando o dever de cuidado objetivo 
determina de modo contrário.

In casu, fazem-se presentes todos os elementos 
acima descritos, restando maculadas as normas objetivas 
de cuidado preconizadas pelo art. 28 da Lei nº 9.503/97, 
o qual dispõe: 

Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de 
seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis 
à segurança do trânsito.

Sobre o dever de cuidado, componente norma-
tivo do tipo objetivo culposo, que é, hoje, amplamente 
reconhecido como prioritário e decisivo por quase toda a 
doutrina, confira-se a lição de Eugenio Raul Zaffaroni e 
José Henrique Pierangelli:

O estudo da culpa a partir do resultado e da causalidade 
desviou a ciência jurídico-penal do caminho correto acerca 
da compreensão do problema. A causação do resultado e 
a previsibilidade podem ocorrer - e de fato ocorrem - em 
numerosíssimas condutas que nada têm de culposas. Todo 
sujeito que conduz um veículo sabe que introduz um certo 
perigo para os bens jurídicos alheios, a ponto de contratar 
seguros “por danos a terceiros”. Sem embargo, isto é abso-
lutamente insuficiente para caracterizar a culpa. O entendi-
mento correto do fenômeno da culpa é recente na doutrina, 
surgindo a partir da focalização da atenção científica sobre a 
violação do dever de cuidado, que é o ponto de partida para 
a construção dogmática do conceito (ZAFFARONI, Eugenio 
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serviços à comunidade imposta em sentença. Ausência 
de motivação idônea. Recurso não provido.

- Incorre nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03 aquele 
que cede (transfere a posse) arma de fogo para terceira 
pessoa, sendo descabido o pleito absolutório.

- Tendo o agente consciência da ilicitude das condutas 
descritas no art. 14 da Lei 10.826/2003, impossível o 
reconhecimento de erro de proibição.

- Inviável a modificação da prestação de serviços à 
comunidade imposta ao acusado em substituição à pena 
privativa de liberdade, se as tarefas serão fixadas de 
modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, 
nos termos do § 3º do art. 46 do CP.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0549.06.007129-3/001 
- Comarca de Rio Casca - Apelante: J.B.O. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Corréu: 
G.B.R.C. - Relator: DES. MATHEUS CHAVES JARDIM

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 7 de março de 2013. - Matheus 
Chaves Jardim - Relator.

Notas taquigráficas

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por J.B.O. contra a r. 
sentença de f. 142/148 a julgar procedente o pedido 
contido na denúncia, para condená-lo como incurso 
no art. 14 da Lei nº 10.826/03, c/c art. 65, III, d, do 
CP, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime 
inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculada à mínima 
fração, substituída a pena privativa de liberdade por 
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de 
serviços à comunidade e interdição temporária de direito.

Nas razões de recurso constantes às f. 169/176, 
visa o ora recorrente à sua absolvição, asseverando 
não constar da figura típica a que restara condenada 
a conduta de “trocar” ou “negociar” arma de fogo. 
Subsidiariamente sustenta que não tinha consciência 
do caráter ilícito de sua conduta a dar ensejo ao 
reconhecimento da excludente da culpabilidade do erro 
de proibição, afirmando ser analfabeto e não usufruir 
dos meios necessários de comunicação capazes de 
lhe informar acerca da campanha de desarmamento 
promovida pelo Governo Federal. Por fim, requer seja 
substituída a pena substitutiva de prestação de serviços à 
comunidade por outra, não podendo deixar de trabalhar 
para cumpri-la, sob pena de prejudicar seu sustento e de 
sua família.

Cessão de arma de fogo - Tipicidade - Erro de 
proibição - Substituição de pena - Prestação de 

serviços à comunidade

Ementa: Apelação criminal. Art. 14 da Lei 10.826/03. 
Cessão de arma de fogo a outrem. Tipicidade da 
conduta. Absolvição. Descabimento. Erro de proibição. 
Inocorrência. Substituição da pena de prestação de 

Raul; PIERANGELLI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro; Parte Geral, 3. ed., rev. e atual., São Paulo: Editora 
RT, 2001, p. 518).

É na previsibilidade dos acontecimentos e na 
ausência de precaução que reside a conceituação da 
culpa penal, pois é na omissão de certos cuidados nos 
fatos ordinários da vida, perceptíveis à atenção comum, 
que se configuram as modalidades culposas da impru-
dência e negligência.

Outra não é a hipótese dos autos.
Restando provado que o apelante agiu com negli-

gência ao deixar de tomar as devidas cautelas ao veri-
ficar os pneus de seu automóvel, vindo a dar causa ao 
acidente que ceifou a vida de uma pessoa, não há  falar 
em absolvição, pois ficou por demais evidente a violação 
do dever de cuidado objetivo.

Assim, da conjugação dos elementos de convicção 
constantes dos autos, restando demonstrado o nexo de 
causalidade e o resultado, conforme previsto no art. 13 
do Código Penal, concretizado pela infração do dever 
de cuidado objetivo, alternativa outra não resta senão 
manter o bem lançado juízo condenatório firmado em 
primeira instância.

Por fim, no que tange à manifestação da douta 
Procuradoria-Geral de Justiça, não obstante a pena de 
suspensão para dirigir ter sido determinada em patamar 
exacerbado, resta prejudicado o pedido de sua redução, 
uma vez que o réu foi beneficiado pelo perdão judicial, 
extinguindo-se, portanto, as penas impostas, quais sejam 
a corporal e a de suspensão para dirigir veículo auto-
motor. 

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos 
autos consta, meu voto é no sentido de se negar provi-
mento ao recurso, mantendo a r. sentença fustigada por 
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas, ex lege.
É como voto.

DES. FORTUNA GRION - De acordo com o Relator.

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - De acordo 
com o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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por ele feita ao corréu por ocasião da “barganha”, no 
sentido de que não andasse com a arma, principalmente 
se fizesse uso de bebida alcoólica, como se infere à f. 18.

O ônus de comprovar a alegação de que agira 
amparado pelo erro de proibição lhe competia, sendo 
certo, pela prova coligida ao feito, que dele não 
se desincumbira.

Por fim, não assiste razão ao apelante quanto ao 
pedido de substituição da pena de prestação de serviços 
à comunidade imposta por outra, sob o argumento de 
não poder deixar de trabalhar, sendo arrimo de família.

A teor do que dispõe o § 3º do art. 46 do CP, a fazer 
alusão à prestação de serviços à comunidade, as tarefas 
serão atribuídas ao condenado de modo a não prejudicar 
sua jornada normal de trabalho:

As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as 
aptidões do condenado, devendo ser cumpridas à razão de 
uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo 
a não prejudicar a jornada normal de trabalho.

Traz-se à colação, ao ensejo:

Apelação criminal. Art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei 
10.826/03. Posse de artefatos explosivos (dinamites). Pena 
substitutiva. Pedido de parcelamento da prestação pecuniária 
e modificação da prestação de serviços à comunidade. 
Matéria afeta à fase de execução. Condenação mantida. [...] 
- A mera alegação de ‘falta de tempo’ para prestar serviços 
à comunidade não é motivo idôneo para se excluir ou 
modificar a pena substitutiva, porque toda penalidade exige 
certo esforço do condenado, sob pena de propagação do 
sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal. - 
Compete ao juízo da execução examinar eventual pedido de 
parcelamento da prestação pecuniária (Apelação Criminal 
1.0407.07.015888-3/001, Rel. Des. Renato Martins Jacob, 
2ª Câmara Criminal, j. em 04.06.2009, publicação da 
súmula em 03.07.2009). 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo incólume a r. sentença recorrida. 

Custas, ex lege. 

DES. CATTA PRETA - De acordo com o Relator.

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

O Ministério Público apresentou contrarrazões, às 
f. 180/186, pugnando pela manutenção da r. sentença 
prolatada. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se 
pelo desprovimento dos apelos às f. 191/197.

É o relatório.
Conheço do apelo, presentes os pressupostos 

de admissibilidade.
Não há preliminares a serem analisadas no presente 

recurso. 
Consta da exordial acusatória que o apelante 

J.B.O., em julho de 2006, cedeu ao corréu G.B.R.C. um 
revólver tipo garrucha, calibre 380, municiado com um 
cartucho intacto, em troca de um arreio e da importância 
de R$ 70,00 (setenta reais), sendo o corréu preso em 
flagrante delito em 1º de outubro daquele ano portando 
referido artefato, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, cuja eficiência e 
prestabilidade restaram confirmadas por perícia de f. 20.

Compulsando os autos, infere-se ser incontestável 
o fato, bem como a autoria delitiva, sendo esta inclusive 
objeto de confissão pelo próprio recorrente em juízo, à 
f. 62, a informar 

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que 
realmente o interrogando trocou a arma de fogo apreendida 
com o acusado G.; que trocou a arma e um arreio por 
outro arreio e a quantia de R$70,00; que a referida arma 
era herança do pai do interrogando; que funcionava 
normalmente; que não tinha registro nem porte de arma de 
fogo; que acredita que o acusado G. também não tinha porte 
de arma [...].

A controvérsia recursal cinge-se à tipicidade da 
conduta, e, nesse aspecto, não vejo como dar guarida à 
pretensão defensiva. 

O próprio acusado admitiu a entrega da arma 
de fogo a terceira pessoa, momento em que transferiu 
o direito de posse e a propriedade que tinha sobre a 
garrucha calibre 38, incorrendo nas iras do art. 14 da 
Lei 10.826/2003, a punir a conduta relativa à cessão de 
arma de fogo. 

Havendo repassado o artefato a outrem, praticou o 
ora recorrente a elementar do referido tipo incriminador, 
sendo descabido o pleito absolutório.

Também não prospera o pedido relativo ao 
reconhecimento da excludente de culpabilidade, 
consubstanciada no erro de proibição.

O agente somente deixará de ser punido, com 
fundamento no “erro de proibição”, quando incorrer 
em erro inevitável ou escusável, que é aquele erro em 
que qualquer pessoa, considerando aqui o dito “homem 
médio”, poderia nele incidir. O agente presume, 
erroneamente, devido às circunstâncias que envolvem os 
fatos, ser lícita sua conduta. 

No presente caso, não há como se admitir o 
desconhecimento pelo apelante da ilicitude de sua 
conduta, considerando-se, inclusive, a recomendação 

Lesão corporal leve - Porte de arma de fogo - 
Concurso de crimes - Impossibilidade - Princípio 

da consunção

Ementa: Lesão corporal leve. Porte de arma de fogo. 
Concurso de crimes. Impossibilidade. Princípio da 
consunção. 
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- Se o porte de arma de fogo foi praticado como meio 
para o crime de lesão corporal, que era a real finalidade 
do agente, caracteriza legítimo ante factum impunível, 
devendo ser aplicado o princípio da consunção.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0451.08.009297-1/001 - 
Comarca de Nova Resende - Apelante: R.A.E. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
M.C.C. - Relatora: DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2013. - Maria 
Luíza de Marilac - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª MARIA LUÍZA DE MARILAC - R.A.E., incon-
formado com a sentença (f. 102-110), que, julgando 
parcialmente procedente a denúncia, extinguiu a punibi-
lidade em relação ao crime previsto no art. 129, caput, 
do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva estatal, porém o condenou à pena 
de 3 (três) anos de reclusão, regime aberto, e 10 (dez) 
dias-multa, pela prática do crime do art. 16, parágrafo 
único, inciso IV, da Lei 10.826/03, interpôs, por inter-
médio de defensor constituído (f. 74), o presente recurso 
de apelação (f. 120-129), requerendo, em preliminar, a 
extinção da punibilidade quanto ao crime de porte ilegal 
de arma de fogo com numeração suprimida, mediante 
a aplicação do princípio da consunção e, no mérito, a 
absolvição pela excludente da legítima defesa putativa. 

Contrarrazões do Ministério Público, pelo conheci-
mento e provimento do recurso, aplicando-se o princípio 
da consunção e, por via de consequência, absolvendo-o 
da imputação que lhe foi feita (f. 131-139). Nesse sentido 
também se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça 
(f. 146-150). 

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, 

[...] em 18 de novembro de 2007, na Praça Santa Rita, 
Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Resende/MG, o 
denunciado R.A.E. ofendeu a integridade corporal da vítima 
M.C.C., causando-lhe as lesões constatadas no ACD de f. 49. 
De acordo com as investigações levadas a efeito pela Polícia 
Civil, vítima e denunciado já haviam se desentendido em 
data pretérita, sendo certo que, no dia dos fatos, ao encon-
trarem-se ocasionalmente na praça pública, R. apossou-se 
da arma do crime, que já trazia consigo, com a numeração 
suprimida, e disparou um único tiro contra o ombro direito 
da vítima. Praticado o delito, o denunciado deixou o local 
tomando rumo ignorado, ao passo que a vítima foi socorrida 
no hospital local (f. 02-03).

Denúncia recebida em 10.06.2010 (f. 72) e a 
sentença publicada nas mãos do escrivão em 08.03.2012 
(f. 111-v.). 

O processo transcorreu nos termos da sentença, 
que ora adoto, tendo sido o apelante pessoalmente inti-
mado (f. 113).

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 admissi-
bilidade e ao seu processamento.

Frise-se que foi extinta a punibilidade do apelante, 
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, relativamente ao crime previsto no art. 129, 
caput, do Código Penal, versando o presente recurso 
apenas sobre o crime do art. 16, parágrafo único, inciso 
IV, da Lei 10.826/03.

Compulsando os autos, verifico que não se imple-
mentou nenhum prazo prescricional. Também não 
vislumbro qualquer nulidade que deva ser declarada, 
de ofício.

No que tange à preliminar arguida pela defesa 
de aplicação do princípio da consunção, verifico que 
se confunde com o mérito, devendo ser apreciada 
nesta seara.

A materialidade e a autoria estão devidamente 
comprovadas nos autos, aquela pelo auto de apreensão 
(f. 09) e laudo de eficiência de arma de fogo (f. 16); e 
esta, pela confissão do apelante, em juízo (f. 96), tanto 
que não são objeto do recurso, que almeja a absolvição 
pela aplicação do princípio da consunção e, alternativa-
mente, pela aplicação da excludente de legítima defesa 
putativa. 

Razão assiste à defesa.
O caso sob exame reclama a aplicação do prin-

cípio da consunção. Nélson Hungria assim explica a 
consunção: 

Finalmente, uma norma se deve reconhecer consumida por 
outra quando o crime previsto por esta ou é uma necessária 
ou normal forma de transição para o último (crime progres-
sivo). O crime previsto pela norma consuntiva representa 
a etapa mais avançada na efetuação do malefício, apli-
cando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. 
(Comentários ao Código Penal. Seis. Rio de Janeiro: Forense, 
1980, v. I , T. I, p. 147.) 

Juarez Cirino dos Santos ensina: 

O critério da consunção resolve o conflito aparente entre 
tipo consumidor e tipo consumido, porque o conteúdo de 
injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do 
tipo secundário: o tipo consumido constitui meio regular (não 
necessário) de realização do tipo consumidor [...]. Assim, a 
consunção entre tipo consumido e tipo consumidor ocorre, 
por exemplo, em alguns fatos: a lesão corporal em relação 
ao aborto; o dano ou a violação de domicílio em relação ao 
furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo, 
ou emprego de chave falsa etc. (Manual de direito penal. 
Parte Geral. Conceito Editorial, 2011, p. 236.)
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Posse de artefato explosivo (art. 16, parágrafo 
único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003) - 

Propriedade particular localizada em área de 
proteção integral da União - Parnacan (Parque 

Nacional da Serra da Canastra) - Não ocorrência 
de desapropriação - Conduta que não afetou bens, 
serviços ou interesses da União - Competência - 

Justiça Comum estadual - Autorização para 
guarda e uso do material explosivo cancelada - 

Armazenamento irregular - Condenação imposta -
 Desnecessidade de reparo - Sentença mantida

Ementa: Apelação criminal. Posse ilegal de artefatos 
explosivos em pedreira. Propriedade rural privada loca-
lizada em área de parque nacional. Ausência de ofensa 
a bens, serviços ou interesses da União. Matéria de 
competência da Justiça estadual. Autoria e materialidade 
comprovadas. Condenação mantida. 

- A competência para o processo e o julgamento do crime 
de posse ilegal de artefatos explosivos em pedreira loca-
lizada em propriedade rural privada é da Justiça comum. 
A circunstância de estar a aludida propriedade particular 
em área de preservação ambiental permanente, defi-
nida como parque nacional, não retira da Justiça comum 
a competência para o exame da quaestio, sobretudo 
porque, in casu, não houve ofensa a bens, serviços ou 
interesses da União. 

- Estando o agente mantendo, sob sua guarda, artefatos 
explosivos sem autorização e em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar, a condenação é medida 
que se impõe.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0515.06.019399-9/001 - 
Comarca de Piumhi - Apelante: João Batista de Souza 
- Apelado: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
- Relator: DES. FORTUNA GRION 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2013. - Fortuna 
Grion - Relator.

In casu, pedindo vênia ao nobre Juiz sentenciante, 
tenho que realmente não há falar em concurso material 
de crimes. É que o porte de arma de fogo foi o meio 
utilizado pelo apelante para a prática do crime de lesões 
corporais. Tanto é verdade que o exame de corpo de 
delito atesta que houve ofensa à integridade física da 
vítima e, ao responder o 3º quesito: “A ofensa foi produ-
zida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, 
tortura, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia 
resultar perigo comum?” - o senhor perito afirmou: “[...] 
Sim, projétil de arma de fogo” (f. 52-v.). 

Assim, o crime de lesões corporais absorve o de 
porte de arma, já que esta última conduta (porte ilegal 
de arma de fogo), in casu, precedeu àquela (lesões 
corporais) e constituiu-se em condição para sua prática, 
devendo ser aplicada a regra da consunção, e não do 
concurso material. 

Nesse sentido:

O crime de disparo de arma de fogo (crime meio) resta 
absorvido pelo delito de lesão corporal (crime-fim), quando 
precede a essa conduta e constitui-se em condição indis-
pensável à sua prática. O disparo de arma de fogo somente 
subsiste como delito autônomo quando for esta a intenção 
do agente. (TJMG - Apelação Criminal 1.0012.08.011001-
3/001 - Rel. Des. Paulo Cézar Dias - 09.03.2010.)

O porte ilegal de arma está dentro da mesma linha de ação 
do crime visado pelo recorrente, que é o de lesionar a inte-
gridade física da vítima, devendo ser absorvido, em razão da 
consunção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0137.06.001090-
7/001 - Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel - 02.06.2009.)

Em face do princípio da consunção, é descabida a denúncia 
do réu por disparo de arma de fogo se o delito estava 
contido na mesma linha de ação da prática delitiva visada 
pelo agente, qual seja a de lesões corporais, pois se trata 
de crime progressivo, em que o crime-meio resta absorvido 
pelo crime-fim. Recurso a que se nega provimento. (TJMG 
- RESE 1.0687.06.048535-0/00 - Rel. Des. Judimar Biber - 
04.04.2008.) 

No caso sob exame, tenho que não há dúvidas 
de que as condutas do apelante se deram no mesmo 
contexto fático, na medida em que portava arma de fogo 
e se utilizou desse meio para causar as lesões corporais 
na vítima. 

Assim, aplicando-se o princípio da consunção, 
o apelante deveria responder apenas pelo crime do 
art. 129, caput, do Código Penal, para o qual houve a 
extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para 
absolver o apelante quanto ao crime do art. 16, pará-
grafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03. 

Custas, pelo Estado.

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - De acordo 
com a Relatora.

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo com 
a Relatora.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .
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Capivara - localizada na zona rural do Município de Capi-
tólio -, onde, inclusive, o réu exerce atividade minerária 
de exploração de quartzito, não tendo, até o momento, 
aludida propriedade sido desapropriada pela União.

Logo, a circunstância de ter sido a área denomi-
nada Fazenda Córrego da Capivara, de propriedade do 
réu, definida como unidade de conservação de proteção 
integral, merecendo, por essa razão, proteção especial 
da União, não a torna um bem da União, de sorte que, 
como já dito, não perdeu sua característica de proprie-
dade privada, tanto que sob domínio do acusado, como 
faz certo o termo de ajustamento de conduta firmado ente 
este e o Ibama (f. 129-148).

Também é certo que os explosivos eram utilizados 
para fins privados, ou seja, na atividade comercial desen-
volvida pelo imputado - Pedras Capitólio Ltda., inscrita no 
CNPJ nº 19.699.057/0001-59.

Assim, em que a conduta do recorrente afetou bens, 
serviços ou interesses da União, requisito essencial para 
determinar a competência da Justiça Federal, a teor do 
disposto no art. 109 da CF/1988?

A meu ver, em nada.
Portanto, o processo e julgamento da presente ação 

penal é mesmo da Justiça comum estadual.
Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça:

Ementa: Conflito de competência. Porte de artefato explo-
sivo. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da 
União e de crime contra a segurança nacional. Competência 
da Justiça comum estadual. - I. O porte de artefato explo-
sivo não enseja a competência federal, face à inexistência de 
lesão a bens, serviços ou interesses da União, não se configu-
rando, também, como crime contra a segurança nacional, se 
a motivação não tinha natureza política. II. Restando eviden-
ciado o delito do art. 253 do CP, sobressai a competência da 
Justiça comum estadual. III. Conflito conhecido para declarar 
a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Duque de Caxias - RJ (STJ - CC 21.227/RJ - Rel. 
Min. Gilson Dipp - Terceira Seção - j. em 16.12.1998 - DJ 
de 17.02.1999).

Por fim, registro que a aludida matéria deveria 
ter sido arguida pelo defensor em incidente processual 
próprio - exceção de incompetência.

Dessarte, considerando que o Juiz se deu por 
competente nos autos dessa ação penal e em virtude 
da economia processual, decidi por examinar a aludida 
preliminar para o fim de rejeitá-la. 

Do mérito.
Pleiteia a defesa a absolvição do apelante, ao argu-

mento de que este possuía autorização para a guarda 
e o uso do material explosivo, tendo sido cancelada a 
permissão somente no ano de 2003, razão pela qual 
armazenou o material em local diverso. 

Mais uma vez, penso razão não assistir à defesa.
A materialidade encontra-se cristalinamente 

demonstrada pelo auto de apreensão dos artefatos explo-
sivos (f. 28), bem como pelo laudo pericial de vistoria, 

Notas taquigráficas

DES. FORTUNA GRION - O Ministério Público 
denunciou João Batista de Souza, já qualificado nos autos, 
como incurso nas iras do art. 16 da Lei nº 10.826/03, isso 
porque estaria ele, em 17.08.2005, por volta das 15h, na 
Fazenda Córrego da Capivara, zona rural do Município 
de Capitólio, mantendo, sob sua guarda, farto material 
explosivo, consistente em 31 espoletas, 238 bananas de 
dinamite, 180 metros de estopim e 450 metros de cordel 
detonante, sem autorização e em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar.

Após a instrução probatória, foi o réu condenado 
como incurso nas iras do art. 16, parágrafo único, inciso 
III, da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 65, III, d, do CP, tendo 
sido submetido às penas: privativa de liberdade de 3 anos 
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, 
substituída por duas restritivas de direitos, nas modali-
dades de prestação pecuniária e prestação de serviços 
à comunidade; e pecuniária de 10 dias-multa de valor 
unitário mínimo legal.

Inconformada, recorreu a defesa, buscando, em 
suas razões de f. 225-228, preliminarmente, a nulidade 
do processo, ao argumento de que os autos deveriam 
ter sido julgados pela Justiça Federal, tendo em vista que 
os explosivos foram apreendidos na área do Parnacan - 
Parque Nacional da Serra da Canastra.

No mérito, pleiteia a absolvição do acusado, ao 
argumento de que este possuía autorização para a guarda 
e o uso do material explosivo, tendo sido cancelada a 
permissão somente no ano de 2003, razão pela qual 
armazenou o material em local diverso. Alternativamente, 
requer a transferência da execução penal do réu para a 
Comarca de Alpinópolis, a fim de facilitar o cumprimento 
da reprimenda, já que reside naquela cidade.

Em contrarrazões de f. 235-237, o Ministério 
Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de 
Justiça, em parecer de f. 243-250, também se manifestou 
pelo desprovimento do apelo.

É, no essencial, o relatório.
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos 

de admissibilidade, conheço do recurso.
Da questão preliminar.
Sustenta o apelante a incompetência da Justiça 

comum para o processo e julgamento da quaestio, visto 
que os artefatos explosivos foram apreendidos na área do 
Parnacan - Parque Nacional da Serra da Canastra.

Penso razão não assistir ao recorrente.
Com efeito, os artefatos explosivos foram encontra- 

dos em uma das áreas de proteção ambiental que integra 
o grande complexo do Parque Nacional da Serra da 
Canastra. 

Entretanto, também é verdade que aludida área não 
perdeu sua característica de propriedade privada, tanto 
que manteve sua denominação de Fazenda Córrego da 
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No mesmo sentido, a testemunha Deni Barra, que, 
em sede embrionária, afirmou não ter apresentado aos 
milicianos a autorização para manter legalmente os 
explosivos na propriedade do réu.

[...] que, nessa data, a declarante Deni Barra comparece a 
esta Delpol para esclarecer os fatos referentes à Carta Preca-
tória, expedida pela Delegacia de Polícia de Capitólio - MG; 
que o declarante afirma que, em data a qual o mesmo não 
se recorda, porém afirma que estava na fazenda Córrego 
da Capivara, pois o mesmo trabalhava naquele local; que 
o declarante afirma que, por volta das 14 horas, os militares 
chegaram ao local e encontraram algumas substâncias explo-
sivas que se encontravam em um cômodo, as quais foram 
apreendidas, pois o declarante realmente não apresentou 
autorização dos órgãos responsáveis; que o declarante 
afirma que, após a apreensão, os militares foram embora 
(Deni Barra - testemunha - f. 21-22). 

Tem-se, ainda, o depoimento da testemunha 
Adailton Ferreira, que, na fase policial, confirmou a apre-
ensão dos artefatos explosivos.

[...] que, nessa data, o depoente Adailton Ferreira comparece 
a esta Depol para esclarecer os fatos referentes à Carta Preca-
tória, expedida pela Delegacia de Polícia de Capitólio - MG; 
que o depoente afirma que, em data a qual o mesmo não se 
recorda, porém, afirma que estava na fazenda Córrego da 
Capivara, pois o mesmo trabalhava naquele local extraindo 
pedras; que o depoente afirma que, logo após o almoço, os 
militares chegaram ao local e encontraram algumas substân-
cias explosivas que se encontravam em um cômodo, as quais 
foram apreendidas; que o depoente afirma que, após a apre-
ensão dos militares, foram embora; que o depoente afirma 
que o proprietário da fazenda era o ‘Tista’ (Adailton Ferreira - 
testemunha - f. 21-22). 

Em juízo, aludidas testemunhas confirmaram os 
depoimentos prestados em sede embrionária, acrescen-
tando que os explosivos, efetivamente, pertenciam ao 
acusado (f. 194 e 195).

No mesmo sentido, as declarações, em juízo, de 
José Expedito Tibúrcio, presente no local dos fatos quando 
da apreensão dos artefatos explosivos (f. 169).

Nesse contexto, não há dúvidas de que o apelante, 
de fato, possuía artefatos explosivos sem autorização e 
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade 
delitivas, a condenação do réu é mesmo medida que 
se impõe.

O réu é primário como faz certo a CAC de f. 103.
Como deduzido na decisão objurgada, o réu faz jus 

à atenuante da confissão espontânea, visto que admitiu a 
autoria delitiva.

Quanto às reprimendas impostas em primeiro grau 
de jurisdição, não estão a merecer qualquer reparo, pois 
fixadas nos exatos termos do que dispõem os arts. 59 e 
68 do Código Penal, sendo necessárias e suficientes à 
reprovação e prevenção do injusto reconhecido contra 
o réu.

que atestou a periculosidade do material aprendido 
(f. 11-12).

A autoria delitiva, do mesmo modo, restou posi-
tivada pelas declarações do apelante, que, em sede 
embrionária, admitiu a prática do injusto. 

[...] que o depoente esclarece que, a respeito dos materiais 
explosivos apreendidos em poder de Deni Barra, na fazenda 
Córrego da Capivara, não possui licença de armazenagem 
desse tipo de material, uma vez que, desde 2002, os órgãos 
competentes não vêm renovando as licenças anteriormente 
concedidas, por estar a área de exploração em questão nos 
limites do Parque Nacional da Serra da Canastra; que escla-
rece que na referida fazenda, onde se realizará exploração 
de retirada de pedras, há um paiol específico para a arma-
zenagem de materiais explosivos, estes, porém, sem licença, 
dado o impedimento anteriormente citado (f. 44/45). 

Da mesma maneira, ouvido sob o crivo do contradi-
tório, confirmou que, na jazida de minério de sua proprie-
dade, existia lugar apropriado para armazenamento de 
materiais explosivos; todavia, como não possuía autori-
zação para prosseguir com a exploração, guardou-os em 
local diverso.

[...] que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que 
na jazida de minério do interrogando existe paiol em local 
apropriado para a guarda destes materiais explosivos, porém, 
como não havia conseguido autorização para prosseguir com 
a exploração no local, o material foi armazenado em local 
diverso daquele mencionado; que o material estava guardado 
em uma oficina; que tinha uma autorização para guarda e 
uso do material apreendido, salvo engano até 2003; porém, 
quando se iniciou o período de suspensão de autorização 
para extração de minério, tal autorização de guarda e uso foi 
‘bloqueada’ e, após recente liberação, foi novamente revali-
dada; que referido material estava em depósito e não estava 
sendo utilizado; que, desde 23.11.2005, quando a extração 
de pedra foi paralisada pelo Ibama, sua empresa não mais 
voltou à ativa (João Batista de Souza - acusado - f. 121).

Corroborando as declarações do acusado, o militar, 
ouvido em juízo, não titubeou em ratificar o histórico do 
boletim de ocorrência, acrescentando que, de fato, não 
lhe fora apresentada a documentação legal referente aos 
explosivos apreendidos, os quais se encontravam armaze-
nados de forma irregular.

[...] que confirma integralmente o teor do histórico de ocor-
rência de BO acostado às f. 07/09, que, lidos nesta audi-
ência, passa a integrar o presente termo; esclarece que foi o 
subscritor do referido BO; que não foi apresentada ao depo-
ente, na ocasião, a documentação legal referente aos explo-
sivos apreendidos; esclarece também que tal explosivo apre-
endido estava depositado de forma irregular, visto que não 
estava depositado em paiol com autorização do exército; que 
foram feitas outras incursões policiais no local, antes e depois 
dos fatos aqui mencionados, sendo que não pode informar se 
foram apreendidos explosivos nessas outras oportunidades, e, 
pelo que tem ciência, não houve outra apreensão de explo-
sivo no local; todavia, foi constatava a extração irregular de 
pedras [...]  (José Ramiro da Silveira - testemunha - f. 161). 
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Tal como fixado em primeiro grau de jurisdição, 
mantenho o valor unitário do dia-multa no mínimo legal 
de um trigésimo do salário mínimo vigente à época 
dos fatos.

Mantenho, como na sentença, o regime prisional 
aberto, bem como a substituição da pena privativa de 
liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, nas 
modalidades de prestação se serviços à comunidade e 
prestação pecuniária. 

Registre-se que a prestação de serviços à comuni-
dade será cumprida no prazo máximo da pena privativa 
de liberdade aplicada, conforme as aptidões do conde-
nando, de molde a não prejudicar sua jornada normal 
de trabalho e à razão de 1.095 horas de tarefa gratuita, 
conforme determinam os §§ 1º, 3º e 4º do art. 46 do CP.

A de prestação pecuniária, no valor de cinco salá-
rios mínimos, como definida na sentença.

Por fim, quanto ao pedido de transferência da 
execução penal do apelante para a comarca de Alpi-
nópolis, impossível seu acolhimento, uma vez que, não 
tendo sido aludido pleito submetido ao crivo do Juízo da 
execução penal, perante este Sodalício, torna-se inviável, 
sob pena de supressão de um dos graus de jurisdição, o 
exame do tema.

Nesse sentido:

Ementa: Apelação criminal. 1º apelante: Orlando Serafim 
de Britto Netto. Preliminar. Nulidade. Inocorrência. Rejeição. 
Mérito. Arts. 33, 35 e 40, V, da Lei nº 11.343/06. Absolvição 
em relação a todos os delitos. Inadmissibilidade. Confissão 
extrajudicial. Retratação judicial isolada e contraditória em 
relação aos demais elementos de convicção colhidos nos 
autos. Palavra dos milicianos. Escutas telefônicas. Suficiência. 
Condenação mantida. Pena. Causa de redução prevista 
no art. 46 da Lei nº 11.343/06. Inviabilidade. Ausência de 
comprovação da incapacidade do apelante. Reincidência 
equivocadamente considerada. Inexistência de trânsito em 
julgado para as partes. Exclusão. Necessidade. Reestru-
turação das reprimendas. Transferência de comarca para 
cumprimento da pena imposta. Impossibilidade. Supressão 
de instância. Competência do juízo da execução penal. 
Isenção do pagamento das custas processuais. Inviabilidade. 
Falta de comprovação do estado de miserabilidade apontado 
pela defesa. Recurso parcialmente provido. [...] (TJMG - AC 
nº 1.0470.10.006727-6/001 - 2ª Câmara Criminal - Rel. 
Des. Nelson Missias de Morais - j. em 19.04.2012 - p. em 
27.04.2012).

Mercê de tais considerações, nego provimento ao 
recurso e mantenho íntegra a decisão combatida.

Custas, nos termos do disposto no art. 804 do CPP.

Votaram de acordo com o Relator os DESEMBAR-
GADORES MARIA LUÍZA DE MARILAC e ANTÔNIO 
CARLOS CRUVINEL.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

Crime ambiental - Destruição de vegetação rastei-
ra - Delito não configurado - Floresta em formação 

- Art. 38 da Lei 9.605/98 - Condenação - 
Impossibilidade

Ementa: Apelação de crime ambiental. Art. 38 da Lei 
9.605/1998. Elementar floresta não configurada. Conde-
nação. Impossibilidade. Recurso não provido.

- O crime do art. 38 da Lei 9.605/1998 exige que a 
área desmatada seja de floresta de preservação perma-
nente, mesmo que em formação. Se o acusado promoveu 
a aração em área considerada de preservação perma-
nente, causando a supressão de vegetação rasteira, 
o crime não se caracteriza, pois, como cediço, não há 
como adotar no Direito Penal uma extensão analógica do 
termo floresta para abarcar outras formas de vegetação, 
sob pena de violação ao princípio da legalidade.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0701.10.035380-7/001 - 
Comarca de Uberaba - Apelante: Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais - Apelado: C.E.R.A.C. - Relator: 
DES. FLÁVIO BATISTA LEITE 

Acórdão

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

Belo Horizonte, 12 de março de 2013. - Flávio 
Batista Leite - Relator.

Notas taquigráficas

DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - Trata-se de apelação 
interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais contra a sentença (f. 132/138), que absolveu 
C.E.R.A.C. da imputação da prática do crime previsto 
no art. 38 (danificar floresta considerada de preservação 
permanente) da Lei 9.605/1998.

Em suas razões de apelação, requer a acusação a 
reforma da sentença para que o réu seja condenado nos 
termos da denúncia (f. 140/145).

A defesa contra-arrazoou o recurso e pugnou pelo 
seu não provimento, com a consequente manutenção da 
sentença (f. 150/158).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhe-
cimento e improvimento do recurso (f. 164/165).

É o relatório.
Decido.
Presentes seus pressupostos de admissibilidade e 

processamento, conheço do recurso.
Narra a peça acusatória que, entre 23 de outubro 

de 2002 a setembro de 2009, C.E.R.A.C. danificou e/ou 
utilizou floresta considerada de preservação permanente 
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da Fazenda Paineiras, localizada em Peirópolis, infrin-
gindo normas de proteção.

Em que pesem as alegações da acusação, entendo 
que sua pretensão condenatória não comporta acolhimento.

Explico.
O núcleo do tipo do art. 38 da Lei 9.605/1998 

consiste em destruir (eliminar) ou danificar (estragar) 
floresta considerada de preservação permanente, mesmo 
que esteja em formação, e ainda utilizar tal floresta com 
infringência das normas de proteção.

A materialidade delitiva, ao contrário do que 
entendeu o Parquet, restou insuficientemente evidenciada 
pelo teor dos autos.

Como bem observou o douto Sentenciante, o laudo 
de vistoria de f. 22/24 é impreciso, afirmando seu subs-
critor, em juízo, que, em visita à área examinada, “cons-
tatou visualmente que se tratava de área de preservação 
permanente”, “que não sabe qual era a vegetação ante-
rior” e “que não havia como avaliar o período em que 
ocorrera a incidência” (f. 101).

Não resta dúvida de que a conduta do apelado 
ocorreu em área de preservação permanente. Entretanto, 
não temos caracterizada a elementar “floresta”.

O Código Florestal vigente à época (Lei 
4.771/1965), em seu art. 1º, § 2º, II, define que área de 
preservação permanente é a: 

área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das popula-
ções humanas.

Por sua vez, os arts. 2º e 3º do mesmo código consi-
deram como área de preservação permanente tanto as 
florestas quanto as demais formas de vegetação natural, 
desde que situadas em determinados lugares ou com 
certas destinações especificadas na lei.

Dessa forma, nem toda área de preservação perma-
nente pode ser tida como “floresta”, vedando-se ao intér-
prete do Direito Penal uma extensão analógica do termo, 
para abranger outras formas de vegetação, sob pena de 
violação ao princípio da legalidade. 

Tanto é assim que o art. 38 da Lei 9.605/1998 
não repetiu a fórmula usada em vários outros disposi-
tivos do mesmo diploma legal (arts. 42, 48 e 51, por 
exemplo), nos quais constou “florestas e demais formas 
de vegetação”, deixando nítida a existência de distinção 
entre ambas.

Do compulsar dos autos, verifico que não há 
comprovação de que a área relatada na denúncia era de 
floresta, ainda que em formação, mas sim de pastagens, 
conforme alegam o réu e o vizinho da propriedade admi-
nistrada por ele:

[...] que a área referida da denúncia tinha pastagem; que 
um agregado arou, houve denúncia, e o depoente, enfim, 
acertou o pagamento de uma multa abandonando a área 
para sua reposição; em 2008 ou 2009, foi surpreendido 
por uma visitação questionando que o depoente não havia 
cercado a área e promovido a reconstituição por recom-
posição por árvores, o que não havia ajustado; que, admi-
nistrativamente, suportou o ônus do ato e, ainda, posterior-
mente, promoveu a recuperação nos moldes visados com o 
plantio de espécies apropriadas ao local, cercando a área [...] 
(C.E.R.A.C. - f. 105).

[...] que há 36 anos conhece a área que foi arada; que 
sempre conheceu a área como pastagem (H.D.A. - f. 103).

Os documentos de f. 33/41 ratificam o depoimento 
do acusado, que abandonou e promoveu a recompo-
sição de uma área em torno de uma represa ocupada 
em parte por capim braquiária e um pequeno maciço 
composto por árvores e arbustos nativos.

Realizado o plano simplificado de recomposição de 
flora, A.M.D., extensionista agropecuário da Emater/MG, 
concluiu, em 18.05.2010:

[...] 
A área encontra-se com mudas plantadas e com todos os 
tratos culturais necessários efetuados. Para a completa efeti-
vação da recuperação da área proposta será realizado o 
monitoramento da mesma, acompanhando o desenvolvi-
mento das plantas, realizando o replantio quando necessário, 
controlando as formigas periodicamente, realizando manu-
tenção da cerca e dos tratos culturais necessários ao bom 
desenvolvimento das plantas. Todas as informações referentes 
à metodologia de execução das ações, bem como as espécies 
utilizadas foram prestadas pelo Sr. C.E.R.A.C. por ocasião de 
uma visita técnica realizada na propriedade (f. 40/41).

O crime do art. 38 da Lei 9.605/1998 tipifica a 
conduta de destruir ou danificar floresta considerada de 
preservação permanente, e não pastagens/vegetação 
rasteira ou qualquer outro tipo de vegetação. 

No caso em tela, não restou demonstrado que 
houve destruição ou supressão de floresta, que vem a ser 
a “vegetação cerrada, constituída por árvores de grande 
porte, cobrindo grande extensão de terras” (FREITAS, 
Vladimir; PASSOS, Gilberto de. Crimes contra a natureza. 
7. ed., p. 114).

A floresta se constitui de espécies florestais nos seus 
diversos modos sucessionais e diferentes estágios de rege-
neração (inicial, médio e avançado). A presença de qual-
quer um desses elementos na área será suficiente para 
caracterizá-la como tal, ainda que em formação. Entre-
tanto, nenhuma menção foi feita nos laudos técnicos a 
atestar tais circunstâncias, não se permitindo, repita-se, 
uma interpretação extensiva da norma em Direito Penal.

Nesse sentido, entendeu o TJMG:

Apelação criminal - Crime ambiental - Destruição de vege-
tação rasteira - Delito não configurado - Recurso não provido. 
I - Para a configuração do crime do art. 38 da Lei nº 9.605/98 
não basta que o agente intervenha em área de preser-
vação permanente. O tipo penal exige destruição ou dani-
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Execução penal - Falta grave - Infração disciplinar -
 Prescrição - Legislação específica - Inexistência -

 Utilização do art. 109, inciso VI, c/c art. 111 
do Código Penal - Decreto presidencial de 

indulto - Aplicação analógica - Não cabimento - 
Punibilidade - Extinção - Não ocorrência

Ementa: Execução penal. Falta grave. Prescrição de 
infração disciplinar. Inexistência de legislação especí-
fica. Utilização do art. 109, inciso VI, c/c art. 111 do 
Código Penal. Aplicação analógica do decreto presiden-
cial de indulto. Não cabimento. Extinção da punibilidade. 
Inocorrência. Recurso ministerial provido. 

- O entendimento pacificado na jurisprudência é no 
sentido de que, diante da ausência de um prazo pres-

ficação de floresta (formada ou em formação). A supressão 
de capim, por não se incluir no conceito de floresta, não é 
suficiente para a caracterização do delito. II - Recurso não 
provido. (Apelação Criminal 1.0569.08.013062-2/001, Rel. 
Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 
21.11.2012, publicação da súmula em 29.11.2012.)

Apelação criminal - Crime ambiental - Destruição de floresta 
em formação - Ausência de provas quanto à destruição de 
floresta - Absolvição - Necessidade. - O crime previsto no 
art. 38 da Lei 9.605/98 exige que a área destruída, danifi-
cada ou utilizada com infringência das normas de proteção 
seja de floresta de preservação permanente, mesmo que 
em formação. Nem toda área de preservação permanente 
pode ser tida como floresta, devendo o aplicador do Direito 
Penal fazer uma interpretação restritiva do termo, sob pena 
de violação ao princípio da legalidade. Apelo provido. 
(Apelação Criminal 1.0461.07.041286-5/001 - Rel. Des. 
Ediwal José de Morais, 1ª Câmara Criminal - julgado em 
24.05.2011, publicação da súmula em 22.06.2011.)

Ademais, não se pode entender que havia floresta 
em formação no local, uma vez que o local era ocupado 
por pastagem há pelo menos 36 anos, conforme relatou 
o vizinho da propriedade administrada pelo réu.

Assim, ausente prova da elementar floresta, impo-
sitiva a manutenção da absolvição do acusado da impu-
tação do art. 38 da Lei 9.605/1998, com fundamento no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, nego provimento ao recurso para manter 
incólume a douta sentença guerreada.

Custas imunes pelo Ministério Público.

DES.ª KÁRIN EMMERICH - De acordo com o Relator.

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

cricional específico para apuração de falta disciplinar, 
deve ser adotado o menor prazo prescricional previsto no 
art. 109 do Código Penal, ou seja, o de três anos para 
fatos ocorridos após a alteração dada pela Lei nº 12.234, 
de 5 de maio de 2010, ou de dois anos, se a falta tiver 
ocorrido antes desta data, a contar da cessação da 
permanência da falta disciplinar. 

- A prescrição é matéria de ordem pública, devendo ser 
tratada por meio de lei em sentido estrito, não cabendo 
ao decreto de indulto disciplinar prescrição em matéria 
penal. 

Recurso não provido. 

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1.0704.07.051738-
5/001 - Comarca de Unaí - Agravante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Agravado: Diego Henrique 
Lima - Relator: DES. PAULO CÉZAR DIAS 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 5 de março de 2013. - Paulo Cézar 
Dias - Relator.

Notas  taquigráficas

DES. PAULO CÉZAR DIAS - Trata-se de agravo em 
execução interposto pelo Ministério Público contra a r. 
decisão de f. 148/149, proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da Vara de Execuções da Comarca de Unaí, que deixou 
de anotar a falta grave cometida pelo sentenciado, por 
entender estar a mesma prescrita, em analogia ao decreto 
de indulto natalino que fixa o prazo de 12 (doze) meses 
como prescricional para apuração de falta grave.

Nas razões recursais (f. 03/07), sustenta o Parquet 
que o prazo a ser observado para a prescrição da falta 
grave é o menor lapso temporal do Código Penal, e não 
o prazo do decreto de indulto.

Contrarrazões do recorrido às f. 157/163, pela 
manutenção da decisão agravada. 

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça 
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do 
recurso de agravo.

É o relatório.
Conheço do recurso, pois que presentes os pressu-

postos de admissibilidade. 
A LEP, de fato, é omissa quanto à prescrição das 

faltas disciplinares, mas a lacuna não significa que essas 
infrações sejam imprescritíveis. Ao contrário, no orde-
namento jurídico brasileiro, a prescrição é a regra, e a 
imprescritibilidade, a exceção. A Constituição Federal 
prevê de forma expressa os casos de crimes imprescrití-
veis, como a prática de racismo (art. 5º, XLII) e a ação de 
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porquanto é o menor lapso prescricional previsto no mencio-
nado dispositivo. (HC nº 1.0000.12.111466-4/000 - Rel.ª 
Des.ª Maria Luiza de Marilac - 3ª CaCrim - DJ 13.11.2012.)

Ementa: Agravo em execução. Falta grave. Prazo prescri-
cional de três anos, e não de um. Análise do art. 109, VI, do 
CP. Não ocorrência. Recurso ministerial provido. I - Inexistindo 
previsão legal acerca do prazo prescricional de falta grave, 
certo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
vem admitindo a utilização do menor prazo dentre os previstos 
no art.109 do Código Penal, qual seja o de três anos. II - O 
decreto presidencial de indulto, por ser ato normativo infra-
legal, não pode ser tido como parâmetro para se decretar a 
prescrição de uma falta grave. (HC nº 1.0301.11.008225-
4/001 - Rel. Des. Eduardo Machado - 5ª C3 - DJ de 
04.02.2013.)

Infere-se dos autos que o condenado praticou falta 
disciplinar no dia 24.06.2010, em razão de suposto 
crime, portanto, após a publicação da Lei nº 12.234/10, 
devendo ser submetido ao prazo prescricional de três anos.

Logo, considerando que, entre a mencionada falta 
disciplinar e a data em que exarada a decisão hostilizada 
- 05.07.2012 - transcorreu lapso inferior a três anos, a 
prescrição, no caso, não se configurou.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo minis-
terial para afastar a prescrição em relação à suposta 
falta disciplinar cometida pelo agravado, na data de 
24.06.2010, imprimindo-se regular prosseguimento à 
apuração do seu cometimento. 

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De 
acordo com o Relator.

DES. FORTUNA GRION - De acordo com o Relator.

Súmula - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

grupos armados, civis ou militares, contra a ordem cons-
titucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, da CF). 

Se as infrações penais, administrativas e civis estão 
sujeitas à prescrição, não há motivos para afastar de 
sua incidência as faltas disciplinares, previstas na Lei de 
Execução Penal. 

À míngua de previsão legal, a jurisprudência, inclu-
sive dos tribunais superiores, passou a entender, com a 
utilização da analogia in bonam partem, que o prazo a 
ser observado para a prescrição da falta disciplinar é o de 
dois anos, menor prazo legalmente previsto para a pres-
crição das infrações penais (art. 109, inciso VI, do CP). 
Após a alteração promovida pela Lei nº 12.234, de 5 de 
maio de 2010, esse prazo foi alterado para três anos, se 
a falta tiver ocorrido após essa data.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do 
colendo STJ: 

Ementa - Habeas corpus. Execução penal. Apuração de 
falta disciplinar grave. Prescrição administrativa. Aplicação 
do art. 109 do Código Penal. Prazo de três anos. Ordem de 
habeas corpus denegada. 1. Diante da inexistência de legis-
lação específica quanto ao prazo prescricional para a apli-
cação de sanção disciplinar, deve-se utilizar o disposto no 
art. 109 do Código Penal, levando-se em consideração o 
menor lapso prescricional previsto, qual seja três anos, para 
os fatos ocorridos na vigência da Lei nº 12.234/2010, como 
na espécie. Precedentes desta Corte. 2. Ordem de habeas 
corpus denegada. HC 242314 - Relatora Ministra Laurita 
Vaz - Órgão Julgador Quinta Turma - Data do julgamento: 
26.06.2012 - Data da publicação/fonte: DJe de 1º.08.2012).

Como se sabe, o decreto é ato normativo através 
do qual o Poder Executivo dispõe sobre procedimentos 
visando ao correto cumprimento das leis. Como tal, ele 
não cria direito ou deveres, mas apenas regulamenta a 
lei, razão por que são chamados de decretos regulamen-
tares ou de execução.

A prescrição é matéria de ordem pública, devendo 
ser tratada por meio de lei em sentido estrito, não 
cabendo ao decreto de indulto disciplinar prescrição em 
matéria penal.

Em casos semelhantes, decidiu este eg. Tribunal 
de Justiça:

Ementa: Habeas corpus. Falta grave. Prescrição. Aplicação 
do decreto presidencial de indulto. Impossibilidade. 
Aplicação analógica do art. 109, inciso VI, do Código Penal. 
Inocorrência do prazo prescricional de 03 anos. 1. É possível 
reconhecer a falta grave decorrente da prática de crime 
doloso na execução criminal, antes de condenação definitiva, 
bastando a existência de provas no sentido de sua ocorrência. 
2. O decreto presidencial de indulto não pode servir de funda-
mento para o reconhecimento do instituto da prescrição, que, 
por ser matéria atinente ao Direito Penitenciário, deve ser 
disciplinada por lei em sentido formal, não podendo ser subs-
tituída por normas oriundas do Poder Executivo. 3. A ausência 
de lei específica reguladora da prescrição de falta disciplinar 
no âmbito da Lei de Execuções Penais obriga a aplicação 
subsidiária do prazo prescricional previsto no art. 109, inciso 
VI, do Código Penal, qual seja de dois anos, se anterior à Lei 
nº 12.234, de 05.05.2010, ou três anos, quando posterior, 

Uso de documento falso - Histórico escolar -
 Ausência de frequência no curso respectivo - 
Apresentação - Requerimento de matrícula em 

curso técnico de enfermagem - Crime contra a fé 
pública - Art. 304 do CP - Configuração 

Ementa: Apelação criminal. Crime contra a fé pública. 
Uso de documento falso. Histórico escolar. Dolo 
presente. Delito caracterizado. Desclassificação para 
o crime previsto no art. 301, § 1º, do Código Penal. 
Custas judiciais. Isenção. Possibilidade. Réu assistido por 
defensor público.

- Não há cerceamento de defesa se determinada 
testemunha não foi ouvida em razão de ter sido 
arrolada extemporaneamente.

- Para a configuração do delito descrito no art. 304 
do Código Penal, exige-se apenas a comprovação da 
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existência de dolo genérico, que compreende, obviamente, 
a ciência da falsidade do documento utilizado. 

- Configura-se o referido delito na situação em que o 
agente faz uso de histórico escolar comprovadamente 
falso, obtido sem a frequência ao curso respectivo.

- Se o agente usou efetivamente documento falso, resta 
impossível operar-se a pretendida desclassificação 
do delito previsto no art. 304 do Código Penal para o 
descrito no art. 301, § 1º do mesmo diploma legal. 

- Tendo o acusado sido assistido por defensor público, ele 
faz jus à isenção de custas processuais.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.247672-8/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: K.R.B. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Relatora: 
DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES 

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO 
PARCIAL AO RECURSO.

Belo Horizonte, 14 de março de 2013. - Beatriz 
Pinheiro Caires - Relatora.

Notas taquigráficas

DES.ª BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - Trata-se de 
recurso de apelação interposto por K.R.B., condenada 
pela Justiça Pública desta Capital à pena de 2 (dois) anos 
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à 
razão unitária de um trigésimo do salário mínimo vigente 
à época dos fatos, pela prática do crime previsto no 
art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, tendo 
sido a pena privativa de liberdade substituída por duas 
restritivas de direito (f. 116/125).

Em suas razões postadas às f. 109/111, a 
apelante argui, preliminarmente, a nulidade do feito 
por cerceamento de defesa, em virtude de ter sido 
indeferido o pedido de oitiva de uma testemunha. No 
mérito, pugna pela sua absolvição, por ausência de 
prova da materialidade ou do dolo em sua conduta. 
Subsidiariamente, almeja a desclassificação para o delito 
previsto no art. 301, § 1º, do Código Penal, com a 
consequente abertura de vista ao Ministério Público para 
oferecimento da suspensão condicional do processo, nos 
termos do disposto no art. 89 da Lei 9.099/95. Por fim, 
requer a isenção de custas processuais.

Contrarrazões postadas às f. 141/144, com 
argumentos voltados à manutenção da sentença hostilizada.

A douta Procuradoria de Justiça opinou no sentido 
do conhecimento e desprovimento do recurso interposto 
(f. 150/157).

É o relatório.
Conheço do recurso interposto, porque presentes os 

pressupostos de admissibilidade.
Não procede a preliminar de cerceamento de 

defesa, arguida sob o fundamento de não ter sido ouvida 
a testemunha A., arrolada pela defesa.

Isso porque, conforme se constata do exame da ata 
de audiência acostada à f. 98, o indeferimento da oitiva 
da aludida testemunha se deu em razão de ela não ter 
sido arrolada em momento oportuno, qual seja quando 
da apresentação da defesa prévia.

De fato, sendo extemporâneo o arrolamento de tal 
testemunha, afigura-se incensurável o indeferimento do 
pedido formulado pela Defesa, consistente em intimar tal 
testemunha para que possa prestar depoimento.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida, passando 
ao exame do mérito recursal.

Narra a denúncia que, em 2008, nesta Capital, 
a acusada K.R.B., ora apelante, fez uso de documento 
público falso.

Conforme apurado, a acusada apresentou um 
documento de histórico escolar falso, que teria sido 
supostamente emitido pela Escola Estadual Santa 
Quitéria, localizada em Esmeraldas-MG, ao pleitear sua 
matrícula em um curso técnico de enfermagem na Escola 
Ideal de Auxiliar e Técnico de Enfermagem, localizada 
nesta Capital.

Todavia, a ação da ré foi percebida pela secretária 
da Escola Ideal, que desconfiou da autenticidade do 
documento por ela apresentado e apurou que, na Escola 
Santa Quitéria, não havia qualquer registro de K.R.B.

Consta, ainda, que os nomes do diretor e do 
secretário da escola constantes do aludido documento 
não coincidem com os profissionais que exerceram tais 
funções no ano de 2001.

Após detida análise dos autos, à luz das provas 
coletadas, entendo, permissa venia, que o inconformismo 
recursal não merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se positivada 
no boletim de ocorrência juntado às f. 12/13, dos 
documentos acostados às f. 28 e 29, bem como da 
declaração postada à f. 34, em consonância com as 
demais provas coligidas aos autos.

Não há, portanto, falar em ausência de prova 
da materialidade delitiva, valendo destacar que, em 
declaração postada à f. 34, a diretora e a secretária 
da Escola Estadual Santa Quitéria atestaram que, nos 
arquivos da escola, não consta registro de matrícula 
ou frequência relacionada a K.B., além de não ter sido 
expedido qualquer certificado de conclusão de curso em 
seu nome.

A autoria delitiva, do mesmo modo, também restou 
satisfatoriamente demonstrada no conjunto probatório 
produzido, não obstante ter a apelante afirmado que 
não usou deliberadamente o documento falso, situação 
em que, segundo argumenta a Defesa, afastaria o 
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art. 304 do Código Penal para o previsto no art. 301, 
§ 1º, do mesmo diploma legal.

O art. 301, § 1º, do Código Penal tipifica a 
seguinte conduta:

Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou 
alterar o teor de certidão ou de 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.

Verifico que a ação perpetrada pela acusada não 
se limitou a obter o documento falso, tendo havido, na 
verdade, sua efetiva utilização, já que ele foi apresentado 
a uma escola técnica para a comprovação de conclusão 
do ensino médio.

Desse modo, a conduta praticada pela ora 
apelante se amolda à descrição típica contida no 
art. 304 do Código Penal, circunstância que inviabiliza a 
desclassificação pretendida.

Por fim, tendo a acusada sido assistida por defensor 
público, concedo a ela a isenção de custas processuais.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida e dou 
provimento parcial ao recurso interposto, tão somente 
para isentar a apelante das custas processuais.

Votaram de acordo com a Relatora os Desembar-
gadores RENATO MARTINS JACOB e NELSON MISSIAS 
DE MORAIS.

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

. . .

elemento subjetivo do tipo penal contido no art. 304 do 
Código Penal.

Diante da prova coletada e mormente levando-se 
em consideração a ausência de comprovação da versão 
apresentada pela apelante, tanto na fase inquisitorial 
(f. 45/45-v.), quanto em juízo (f. 100/101), torna-se 
inviável se acolher a alegação defensiva no sentido de 
que o documento falso não foi efetivamente utilizado 
pela ré.

Ocorre que, ao ser ouvida perante a autoridade 
policial (f. 45/45-v.), a acusada declarou que, diante 
da necessidade de concluir rapidamente o ensino médio 
para se matricular em um curso técnico de enfermagem, 
a partir de um número de telefone constante de anúncio 
de jornal, entrou em contato com uma pessoa que 
oferecia a realização do ensino médio em 3 (três) meses. 
Assim, mesmo sem frequentar qualquer aula, a ré obteve 
certificados de conclusão de curso oriundos de duas 
escolas diversas, após pagar a quantia de R$ 100,00 
(cem reais). A acusada, então, entregou os aludidos 
certificados à Escola Técnica, os quais, todavia, não 
foram aceitos. 

Em juízo (f. 100/101), a acusada apresentou um 
relato semelhante ao fornecido na fase inquisitorial, 
alegando, todavia, não ter feito uso do documento falso, 
tendo apenas o apresentado à secretária da Escola 
Técnica, com o intuito de averiguar a sua autenticidade.

Verifica-se, portanto, que, no afã de se eximir da 
imputação que lhe foi feita, a acusada alegou não ter 
usado o documento falso a fim de ludibriar terceiros, 
apresentando uma versão inconsistente e implausível, que 
não encontrou o necessário respaldo probatório.

Ora, não se mostra crível que a ré apresentasse 
um histórico escolar obtido de forma completamente 
irregular, sem que houvesse frequência a qualquer curso, 
tão somente para que a Escola Técnica, que exigia a 
conclusão do ensino médio para efetivar a matrícula, 
atestasse a validade do documento.

E, uma vez que o Órgão Acusatório logrou 
comprovar a materialidade e a autoria do delito imputado 
ao acusado, cabia à ora apelante demonstrar a ocorrência 
de fatos capazes de afastar a sua responsabilidade, o que 
não ocorreu in casu.

Sendo assim, não há falar aqui em ausência de 
dolo, valendo destacar, ainda, que a ninguém é dado 
alegar desconhecer o fato de que a realização do ensino 
médio não se limita ao pagamento de certa quantia em 
dinheiro, sem a necessidade de frequentar qualquer aula. 
Tal argumento é risível.

Por tais razões, entendo que a conduta imputada à 
apelante se adequa à figura típica descrita no art. 304 do 
Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a douta 
decisão condenatória.

Igualmente improcedente se mostra a pretensão 
recursal relativa à desclassificação do delito descrito no 

Violência doméstica - Lei Maria da Penha - 
Medidas protetivas - Natureza cautelar - Ação 

principal - Não propositura - Extinção sem 
resolução do mérito

Ementa: Lei Maria da Penha. Requerimento de medidas 
protetivas. Natureza cautelar da medida. Não proposi-
tura da ação principal. Extinção do processo cautelar sem 
resolução do mérito. Decisão mantida.

- O requerimento de concessão de medidas protetivas 
à vítima é uma medida de natureza cautelar, que impõe 
restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo e, como tal, 
não pode se prolongar infinitamente no tempo. Muito 
antes pelo contrário, tem duração temporal limitada.

- Decorridos dois anos sem que tenha sido ajuizada a 
ação principal para dar sustentação às medidas caute-
lares, extingue-se o processo sem a resolução do mérito.

Desprovimento do recurso que se impõe.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.281177-5/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais - Apelado: M.S. - Vítima: 
C.B.V.S. - 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, à unanimidade, 
em NÃO PROVER O RECURSO.

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013. - Antônio 
Carlos Cruvinel - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - Presentes 
os pressupostos de sua admissibilidade, conhece-se 
do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 
representante do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, em face da decisão de f. 22, que indeferiu o 
pedido de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), em favor da ofendida C.B.V.S., 
julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito, 
uma vez que escoado o prazo decadencial, sem que 
tenha havido representação.

Sustenta o representante do Órgão Ministerial, nas 
razões de f. 24/40, em apertada síntese, que o pedido 
de medida protetiva possui natureza jurídica mista, sendo 
uma ação autônoma, certamente desvinculada da ação 
penal, “[...] que necessita de procedimento próprio, no 
sentido de que atinja a efetividade constitucional para 
qual veio à luz. [...]”.

Requer, ao final, a cassação da decisão proferida e 
o deferimento das medidas protetivas elencadas no termo 
de f. 05/06.

Sem razão, porém, o apelante.
Por primeiro, deve ser observado que o Supremo 

Tribunal Federal, após o julgamento da ADI nº 4.424, 
ocorrido no dia 09.02.2012, por maioria de votos, 
decidiu que o representante do órgão Ministerial possui 
legitimidade para a propositura da ação penal por lesões 
corporais praticadas contra a mulher no ambiente domés-
tico, sendo desnecessária a representação da vítima.

Utilizando-se da técnica da interpretação conforme 
a Constituição Federal e objetivando dirimir interpreta-
ções diversas, ao analisar os arts. 12, I, 16 e 41 da Lei 
11.340/06, entenderam os Ministros do Excelso Pretório 
que os delitos de lesão corporal leve e culposa, prati-
cados contra mulher no âmbito de violência doméstica, 
são delitos que se processam por meio de ação penal 
pública incondicionada.

Malgrado a Lei 9.099/95 disponha, em seu art. 88, 
que “[...] além das hipóteses do Código Penal e da legis-
lação especial, dependerá de representação a ação penal 
relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões 

culposas”, o art. 41 da Lei Maria da Penha afastou a inci-
dência de qualquer artigo da lei dos Juizados Especiais, 
em se tratando de crime ocorrido em âmbito doméstico. 
Ficaram, dessa forma, excluídos, tanto os institutos despe-
nalizadores, quanto a necessidade de representação da 
vítima na ação penal relativa aos crimes de lesão corporal 
leve e culposa.

Entenderam os Ministros que, ao condicionar a 
propositura da ação penal à representação da vítima, 
esvaziada restou a proteção constitucional destinada às 
mulheres. 

Sobre o tema, o site do STF publicou um pequeno 
resumo contendo o entendimento dos Ministros:

Ministro Luiz Fux.
Ao acompanhar o voto do relator quanto à possibilidade de a 
ação penal com base na Lei Maria da Penha ter início mesmo 
sem representação da vítima, o Ministro Luiz Fux afirmou 
que não é razoável exigir-se da mulher que apresente queixa 
contra o companheiro num momento de total fragilidade 
emocional, em razão da violência que sofreu. 
‘Sob o ângulo da tutela da dignidade da pessoa humana, 
que é um dos pilares da República Federativa do Brasil, 
exigir a necessidade da representação, no meu modo de 
ver, revela-se um obstáculo à efetivação desse direito funda-
mental, porquanto a proteção resta incompleta e deficiente, 
mercê de revelar subjacentemente uma violência simbólica e 
uma afronta a essa cláusula pétrea’.

É importante destacar que o referido entendimento 
somente é aplicável em se tratando dos crimes de lesão 
corporal leve ou culposa no âmbito doméstico. Os demais 
delitos, como o de ameaça, por exemplo, continua se 
processando mediante representação, já que o Código 
Penal contém previsão expressa nesse sentido.

Registre-se, ainda, que a contravenção penal de vias 
de fato procede-se mediante ação pública incondicionada.

Assim, não há falar em decadência do direito de 
representação, conforme consignado na decisão de 
primeiro grau de jurisdição.

A despeito disso, deve ser mantida a decisão de 
extinção do processo sem a resolução do mérito, tendo 
em vista que não foi instaurado o procedimento criminal.

O pedido de concessão de medidas protetivas é 
datado de 2 de dezembro de 2010 (f. 05/06).

Com efeito, o requerimento de concessão de 
medidas protetivas à vítima é uma medida de natureza 
cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do 
indivíduo e, como tal, não pode se prolongar infinita-
mente no tempo. Muito antes pelo contrário, tem duração 
temporal limitada, tratando-se de uma medida provisória 
e preparatória para a ação penal vindoura.

A medida cautelar visa, tão somente, garantir a 
efetividade da ação principal, caracterizando-se pela sua 
instrumentalidade e dependência desta ação principal, 
que deve ser ofertada em 30 (trinta) dias, se não exis-
tente uma ação em curso, ex vi do art. 806 do Código de 
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e possuem características de urgência e preventividade. - O 
longo lapso temporal decorrido desde o ocorrido, aliado à 
inexistência de procedimento criminal a fim de se apurar a 
prática do ilícito, demonstra ser inconcebível o deferimento 
das medidas requeridas em caráter cautelar - de cunho emer-
gencial, visando atender a uma necessidade de segurança da 
vítima e/ou da família e até mesmo de interesse processual 
(TJMG - Ap. 1.0024.10.108371-5.001 - Rel. Des. Cássio 
Salomé).

Ora, inexiste, nos autos, elementos a demonstrar o 
risco atual ou iminente de agressão, de modo a aferir a 
atualidade da urgência.

Ademais, realizada a audiência de justificação, a 
vítima declarou que não necessita das medidas protetivas 
e que se reconciliou com seu marido, tendo manifestado 
também pelo arquivamento do processo. (f. 46).

Registre-se, por fim, que não há impeditivo para 
que a vítima, em face de nova conduta agressiva, peça 
de novo a aplicação de medidas protetivas, ensejando 
a instauração de inquérito policial e, consequentemente, 
ajuizamento de ação penal. 

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Custas, ex lege.

DES. PAULO CÉZAR DIAS - De acordo com o Relator.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - De 
acordo com o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Processo Civil, adotado subsidiariamente ante a ausência 
de indicação de qual seria o prazo para a propositura da 
ação principal, após o deferimento das medidas caute-
lares. 

Ou seja, as medidas protetivas possuem caráter 
eminentemente cautelar e são deferidas excepcio-
nalmente, visando resguardar a vítima contra possí-
veis agressões.

Por não se tratar de uma decisão definitiva, conse-
quentemente não pode perdurar indefinidamente no 
tempo, de forma autônoma, sem guardar qualquer 
relação com uma ação principal. 

Logo, decorridos mais de trinta dias, a medida 
cautelar poderá ser extinta por falta de ajuizamento da 
ação principal para dar sustentação às medidas impostas. 
Consoante o disposto no art. 808, III, do CPC, extinto o 
processo principal, a medida cautelar perde seus efeitos.

Como já observado anteriormente, o pedido 
de concessão de medidas protetivas é datado de 2 de 
dezembro de 2010 (f. 05/06).

Com propriedade, já decidiu esta Câmara 
Julgadora que:

Lei Maria da Penha. Medidas protetivas deferidas. Ação prin-
cipal não proposta. Extinção do processo cautelar sem julga-
mento do mérito. Possibilidade. - 1 - Não há, sobretudo no 
âmbito do direito penal, como manter indefinidamente uma 
medida cautelar que imponha restrições à liberdade de loco-
moção do indivíduo, sob pena de perpetuar um constrangi-
mento ilegal, sem justa causa. 2 - Tendo as medidas prote-
tivas caráter eminentemente cautelar, não ajuizada ação prin-
cipal, seja ela cível ou criminal, extingue-se o processo sem 
o julgamento do mérito, em face da ausência de pressu-
posto de desenvolvimento válido e regular, revogando-se, por 
conseguinte, todas as restrições impostas ao suposto ofensor. 
3 - Recurso não provido (TJMG, Número do processo: 
1.0324.09.076211-7/001(1). Relator: Des. Antônio 
Armando dos Anjos. Data do julgamento: 20.07.2010. Data 
da publicação: 27.08.2010).

Ainda: 

Apelação criminal. Art. 129, § 9º, do CP. Medidas prote-
tivas de urgência. Retratação da vítima. Necessidade de 
representação. Decadência. Ocorrência. Prosseguimento do 
feito cautelar. Inadmissibilidade. Necessidade de vinculação 
a processo principal cível ou criminal. Decisão de extinção 
do processo sem julgamento do mérito. Manutenção. 
Recurso ministerial desprovido. - Tendo as medidas protetivas 
caráter eminentemente cautelar, na ausência de ajuizamento 
de ação principal, seja ela de natureza cível ou criminal, 
extingue-se o processo, sem o julgamento do mérito (TJMG. 
AP 1.0024.09.750310-6.001. Rel. Des. Nelson Missias).

Apelação criminal. Lei 11.430/06. Medidas protetivas de 
urgência. Natureza excepcional e cautelar. Medidas indefe-
ridas. Inexistência de procedimento criminal instaurado a fim 
de se apurar o ilícito. Longo lapso temporal decorrido desde 
o ocorrido. Recurso não provido. - As medidas protetivas do 
art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza excepcional/cautelar 

Queixa-crime - Rejeição - Art. 29, VIII, da CF/88 -
 Ofensas proferidas no exercício de mandato 

parlamentar - Imunidade material - Inviolabilidade -
 Excesso punível - Não ocorrência - Justa causa - 

Ausência - Rejeição acertada

Ementa: Recurso em sentido estrito. Crimes contra a 
honra. Rejeição da queixa-crime. Supostas ofensas prati-
cadas no exercício do mandato de vereador. Imunidade 
parlamentar material. Ausência de justa causa. Decisão 
mantida. Recurso não provido.

- De acordo com o que dispõe o art. 29, VIII, CF/88, 
os vereadores detêm imunidade parlamentar material por 
suas opiniões, palavras e votos, desde que proferidos no 
exercício do cargo, excluindo-se a incidência de respon-
sabilidade penal, civil, política e administrativa.

- Inexistindo justa causa para a ação penal privada, 
impõe-se a rejeição da queixa-crime, nos termos do 
art. 395, III, do CPP.
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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0334.11.002424-
0/001 - Comarca de Itapagipe - Recorrente: A.C.P.J. 
em causa própria - Recorrido: C.D.C. - Relator: 
DES. ALBERTO DEODATO NETO

Acórdão

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

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2013. - Des. 
Alberto Deodato Neto - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALBERTO DEODATO NETO - Trata-se de 
recurso em sentido estrito interposto por A.C.P.J. contra 
a decisão de f. 11/13, por meio da qual a MM. Juíza de 
Direito em substituição na Comarca de Itapajipe rejeitou 
a queixa-crime oferecida em desfavor de C.D.C., a quem 
o recorrente imputou a prática dos crimes previstos nos 
arts. 138, 139 e 140, todos do CP.

Queixa-crime às f. 2/9 e procuração às f. 10, nos 
termos do art. 44 do CPP.

Intimações regulares, f. 13, 14 e 21.
Pleiteia o recorrente, razões de f. 23/27, a reforma 

da decisão combatida, a fim de que seja recebida a 
queixa-crime ofertada, seguindo-se o regular processa-
mento do feito e a condenação do querelado pela prática 
dos delitos de calúnia, injúria e difamação.

Contrarrazões às f. 34/37, pelo desprovimento 
do recurso.

Manifestação do Parquet de primeiro grau às 
f. 38/41, pelo não provimento do recurso.

Em juízo de retratação, a r. decisão foi integral-
mente mantida, f. 42.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo despro-
vimento do recurso, f. 50/53.

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

de admissibilidade e processamento.
A irresignação do recorrente originou-se da rejeição 

da queixa-crime pelo Magistrado primevo, que funda-
mentou sua decisão no art. 29, VIII, da Constituição 
Federal de 1988, entendendo que o querelado, ora 
recorrido, proferiu as supostas ofensas contra a honra 
do recorrente no exercício do mandato parlamentar, 
estando a manifestação, portanto, abarcada pela imuni-
dade parlamentar de que gozava C.D., vereador à época 
dos fatos.

Com razão o il. Juiz a quo.
Discorrendo sobre a imunidade parlamentar mate-

rial (inviolabilidade), Pedro Lenza conclui:

Não importa, pois, qual a denominação que se dê, o impor-
tante é saber que a imunidade material (inviolabilidade) 
impede que o parlamentar seja condenado, na medida em 

que há ampla descaracterização do tipo penal, irresponsa-
bilizando-o penal, civil, política e administrativamente (disci-
plinarmente). Trata-se de irresponsabilidade geral, desde 
que, é claro, tenha ocorrido o fato em razão do exercício do 
mandato e da função parlamentar.
A imunidade material, mantida pela EC n. 35/2001, é sinô-
nimo de democracia, representando a garantia de o parla-
mentar não ser perseguido ou prejudicado em razão de sua 
atividade na tribuna, na medida em que assegura a indepen-
dência nas manifestações de pensamento e no voto (LENZA, 
Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009).

Pois bem.
In casu, na condição de vereador do Município de 

Itapajipe, C.D.C. acusou o recorrente, sócio-proprietário 
de uma empresa de advocacia que prestava serviço de 
assessoria jurídica para a Prefeitura, de auferir lucro inde-
vido para aprovar as licitações, de adulterar documentos 
públicos, dizendo, ainda, que ele era advogado incompe-
tente e que fazia “rolo” nas licitações.

Todavia, por mais que a manifestação tenha sido 
feita de forma deselegante, exacerbada e veemente, 
provavelmente em razão de os ânimos estarem exal-
tados durante a discussão na tribuna, o recorrido não 
estava fazendo nada mais que defender os interesses do 
Município, função que é própria do cargo de vereador.

Ora, se tolhida a liberdade de expressão do parla-
mentar, estar-se-ia tolhendo, também, o próprio sentido 
das discussões públicas na casa legislativa, onde o 
que realmente se busca são os debates acalorados, 
movidos pelas divergências de ideias, sempre em prol 
da democracia.

Sobre isso, também já se manifestou a jurisprudência:

Recurso em sentido estrito. Rejeição de queixa-crime. 
Ausência de justa causa. Imunidade material do vereador. 
Discurso proferido na tribuna da Câmara Legislativa onde 
oficia. Demais atos praticados dentro dos limites territoriais 
do Município ao qual funcionalmente vinculado. Hipóteses de 
inviolabilidade constitucional absoluta. Decisão a quo confir-
mada. Recurso desprovido. I - Nos termos do art. 29, VIII, 
da Carta Magna, os vereadores possuem imunidade mate-
rial absoluta por suas opiniões, palavras e votos no exercício 
do mandato e na circunscrição do Município. II - Segundo 
jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, o exer-
cício do mandato eletivo está amplamente protegido da inci-
dência de responsabilidade penal (e civil), notadamente na 
própria tribuna. III - Fora do recinto da Casa Legislativa à qual 
pertença o vereador, a inviolabilidade constitucional também 
é absoluta, desde que sejam estritamente observados os 
limites territoriais do Município ao qual estiver funcionalmente 
vinculado o parlamentar. IV - Na ausência de justa causa para 
o exercício da ação penal, a queixa-crime deve ser rejeitada, 
nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal (Rec. 
em Sentido Estrito nº 1.0334.10.001952-3/001 - Rel. Des. 
Adilson Lamounier - 5ª Câmara Criminal - julgamento em 
25.10.2011 - publicação da súmula em 07.11.2011).

Processual penal. Recurso em sentido estrito. Crimes contra 
a honra. Denunciação caluniosa. Rejeição da queixa-crime 
subsidiária da pública. Reforma da sentença. Impossibilidade. 
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Prisão preventiva - Prisão domiciliar - 
Substituição - Gravidez de risco

Ementa: Habeas corpus. Substituição da custódia preven-
tiva pela prisão domiciliar. Gravidez de risco. Nono 
mês de gestação. Inteligência do art. 318, IV, do CPP. 
Possibilidade. Posterior notícia, trazida em memoriais, 
acerca do nascimento da criança. Ordem concedida.

- Havendo nos autos provas idôneas quanto ao risco da 
gravidez da paciente, medida que se impõe é a substi-
tuição de sua custódia preventiva pela domiciliar, nos 
termos do art. 318, IV, do CPP.

Supostas ofensas proferidas em exercício de função parla-
mentar. Inviolabilidade constitucional absoluta. Precedentes 
do STF. Recurso improvido. 1. Nos termos do art. 29, inciso 
VIII, da Constituição Federal, o vereador é absolutamente 
inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos 
em razão de suas funções parlamentares, não podendo ser 
responsabilizado civil, criminal ou administrativamente por 
manifestações realizadas em âmbito municipal, no exer-
cício do mandato e relacionadas ao cargo que ocupa. 
Precedentes do STF. 2. Restando comprovado que as supostas 
ofensas perpetradas contra o recorrente ocorreram em sessão 
plenária, dentro dos limites de sua função pública, relacio-
nando-se com o estrito cumprimento de seu mandato legis-
lativo, não há que se falar na prática de crimes contra a 
honra. 3. Não sendo comprovado que o querelado tenha 
dado causa a investigação criminal por fato que sabia ser 
o acusado inocente, o que se verifica pela necessidade de 
apuração das denúncias, impõe-se o afastamento do delito 
de denunciação caluniosa. 4. Recurso improvido (Rec. em 
Sentido Estrito nº 1.0334.10.001961-4/001 - Rel. Des. 
Marcílio Eustáquio Santos - 7ª Câmara Criminal - julgamento 
em 17.05.2012 - publicação da súmula em 25.05.2012).

Frise-se que não há que se falar também em excesso 
punível, já que o pronunciamento do recorrido não extra-
polou o exercício regular do mandato, tendo-se mostrado 
absolutamente razoável.

Assim, aplicada à hipótese o disposto no art. 29, 
VIII, CF, a ação penal carece de justa causa, tendo agido 
com acerto o d. Magistrado primevo ao negar-lhe segui-
mento, nos termos do art. 395, III, do CPP.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, 
mantendo inalterada a decisão que rejeitou a 
queixa-crime.

Custas, pelo recorrente, na forma do art. 804 do CPP.

DES. FLÁVIO BATISTA LEITE - De acordo com 
o Relator.

DES. WALTER LUIZ DE MELO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

. . .

HABEAS CORPUS Nº 1.0000.13.003540-5/000 - 
Comarca de Pouso Alegre - Paciente: M.L.T. - Autoridade 
coatora: Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal e de 
Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Pouso 
Alegre - Interessados: T.S.F., A.L.F., R.W.C., M.B.L., P.D.S., 
R.B.L. - 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, à unanimidade, 
em CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR, APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL.

Belo Horizonte, 22 de março de 2013. - Corrêa 
Camargo - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CORRÊA CAMARGO - Trata-se de habeas 
corpus, com pedido liminar, impetrado por W.C.V.S., em 
favor de M.L.T., presa preventivamente, desde o dia 25 
de setembro de 2012, pela suposta prática de crimes 
previstos nos arts. 34 e 35 da Lei 11.343/06, apontando 
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª 
Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre.

Afirmou o impetrante ser a paciente primária, de 
bons antecedentes, com ocupação lícita, estando no 
nono mês de gravidez.

Salientou não dispor o presídio de condições de 
oferecer os cuidados necessários que o caso demandaria.

Aduziu já haver sido formulado, perante o 
Magistrado de primeiro grau, pedido de substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318 
do CPP, contudo tal pleito fora indeferido.

Ao final, requereu o deferimento da liminar, a fim de 
que a prisão preventiva da paciente fosse substituída pela 
domiciliar, nos termos do art. 318, IV, do CPP. No mérito, 
pretendeu a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, às f. 87/87v., pela 
Desembargadora plantonista, Maria Luiza de Marilac.

Às f. 104/106, foi formulado o pedido de reconsi-
deração da decisão que indeferiu a liminar pleiteada, que 
foi por mim deferido à f. 111.

Informações prestadas pela autoridade impetrada 
às f. 119/120.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, 
às f. 160/163, opinou pela confirmação da liminar e 
concessão da ordem.

É o relatório.
Passa-se à decisão.
Com o advento da Lei 12.403/2011, tornou-se 

possível a substituição da prisão preventiva pela domici-
liar, em situações taxativas, indicadoras da inconveniência 
ou desnecessidade de manter o recolhimento do preso 
no cárcere, conforme se infere da leitura do art. 318 do 
CPP, in verbis:
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Complementando a concessão da medida, apenas 
ressalvo que fica estendida por mais seis meses a prisão 
domiciliar da paciente.

O DR. WELLINGTON CARLOS VASCONCELOS DE 
SOUZA - Pela ordem, Excelência.

Na verdade, agora com o argumento no art. 318, 
inciso III, mas [...] que não fosse estipulado prazo, tendo 
em vista que a nova legislação não faz essa ressalva [...]

DES. CORRÊA CAMARGO - Depois vamos ver como 
fica essa situação de acomodação dela e de amamen-
tação no estabelecimento prisional em que, porventura, 
ela esteja.

DES. EDUARDO BRUM - Sr. Presidente, acompanho 
o eminente Relator, inclusive na sua nova colocação, 
abordando tema suscitado recentemente, no dia de hoje.

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - Com a devida 
vênia dos argumentos trazidos da tribuna pelo il. advo-
gado em sua sustentação oral, estou plenamente de 
acordo com o Relator, inclusive com a fixação do prazo.

Súmula - APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, 
CONCEDERAM A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO 
DO RELATOR.

. . .

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela 
domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor 
de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo 
esta de alto risco.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova 
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

A bem da verdade, o que ocorre na hipótese do 
referido artigo é a manutenção da prisão preventiva, 
todavia não foi a custódia cautelar cumprida no cárcere, 
mas sim no domicílio da acautelada.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

Ademais, não vemos com acerto a redação formulada no 
art. 318, caput, do CPP: ‘poderá o juiz substituir a prisão 
preventiva pela domiciliar’. Afinal, inexiste, como ente autô-
nomo, no prisma das medidas cautelares, a prisão domici-
liar. O que, realmente, há é a prisão preventiva, que pode ser 
cumprida em domicílio. Logo, não é o caso de substituir uma 
pela outra, mas de inserir o indiciado ou réu em local diverso 
do presídio fechado para cumprir prisão cautelar, advinda 
dos requisitos do art. 312 do CPP, logo, preventiva (Prisão e 
liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela 
Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: RT, 2011).

Ressalte-se ainda que a ocorrência das hipóteses 
elencadas no art. 318 do CPP deve ser comprovada por 
meio de prova idônea, não bastando meras alegações.

In casu, consta dos autos uma declaração médica, 
à f. 56, atestando haver a paciente apresentado quadro 
de depressão, anemia e perda sanguínea, além de estar 
no nono mês de gestação.

Dessarte, diante das peculiaridades do presente 
caso e tendo em vista aparentar ser a gravidez da 
paciente de alto risco, medida imperiosa é a substituição 
de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar, visto 
que preenchida a hipótese do art. 318, IV, do CPP.

Da conclusão.
Em face do exposto, ratifico a liminar deferida à 

f. 111, concedendo a ordem para deferir a substituição 
da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, nos 
termos do art. 318, IV, do CPP.

É como voto.

DES. EDUARDO BRUM - De acordo com o Relator.

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ - De acordo com 
o Relator.

DES. CORRÊA CAMARGO - Sr. Presidente, 
pela ordem.

No memorial que recebi, agora mesmo, antes da 
sessão, veio a notícia de que a criança nasceu, foi essa a 
informação que tive nesta data, e que estaria precisando 
de cuidados da mãe nesse período de amamentação, por 
seis meses.

Coação - Curso do processo - Art. 344, CP -
 Absolvição - Inviabilidade - Materialidade e 
autoria - Comprovação - Palavra da vítima - 

Relevância - Pena-base - Redução -
 Impossibilidade - Fixação no mínimo legal - 

Custas - Isenção - Viabilidade

Ementa: Apelação criminal. Coação no curso do 
processo. Art. 344 do Código Penal. Absolvição inviável. 
Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. 
Relevância. Redução da pena base. Impossibilidade. Pena 
fixada no mínimo legal. Custas. Isenção. Possibilidade. 
Recurso provido em parte.

- Devidamente comprovadas materialidade e autoria 
delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida 
que se impõe.

- Uma vez que o delito de coação no curso do processo, 
em regra, não é praticado na presença de várias 
testemunhas, certo é que a palavra da vítima se mostra 
suficiente para a condenação do acusado, caso seja 
coerente, firme e consistente e esteja alinhada aos demais 
elementos de prova colacionados aos autos.
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- Se a pena foi bem dosada pelo MM. Juiz a quo, não se 
deve alterá-la.

- A pena restritiva de direitos, não obstante seu caráter 
despenalizador, ainda é uma sanção penal, não podendo 
ficar a cargo dos interesses do réu.

- Isenta-se do pagamento das custas processuais o réu 
assistido por defensor dativo.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0487.10.003595-4/001 - 
Comarca de Pedra Azul - Apelante: V. S. dos S. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
N. das G. S. O. - Relator: DES. CATTA PRETA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 21 de março de 2013. - Des. Catta 
Preta - Relator.

Notas taquigráficas

DES. CATTA PRETA - Trata-se de recurso de apelação 
criminal interposto por V. S. dos S. contra a r. sentença 
(f. 64/70) em que o MM. Juiz de Direito julgou procedente 
a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso 
nas sanções do art. 344 do CP, impondo-lhe a pena de 1 
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, 
mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão unitária 
mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída 
por uma pena restritiva de direitos, a saber, prestação 
pecuniária, equivalente ao valor de um salário mínimo.

Em suas razões recursais (f. 78/80), o apelante 
pleiteou a reforma da decisão vergastada, para que 
seja absolvido, em virtude da ausência de provas da 
prática delitiva. Alternativamente, requereu a redução 
da reprimenda imposta e a isenção do pagamento das 
custas processuais.

Nas contrarrazões (f. 81/87), o i. Representante do 
Parquet pugnou pelo desprovimento do recurso.

No seu parecer, a d. Procuradoria de Justiça 
manifestou-se pelo desprovimento do recurso (f. 93/95).

É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, 

conhece-se do recurso interposto.
Narra a denúncia que, no princípio do mês de julho 

de 2010, na Comarca de Pedra Azul/MG, o denunciado 
efetuou grave ameaça a N. das G. S. O., com o objetivo 
de favorecer interesse próprio em processo judicial.

Segundo consta, a vítima serviu como testemunha 
do cumprimento de mandado de busca e apreensão 
realizado pela polícia na residência do acusado, 
tornando-se, por esse motivo, alvo de ameaças.

Apurou-se, ainda, que, poucos dias antes da 
realização de audiência no Juizado Especial Criminal, 

o denunciado, coagindo a ofendida a se retratar da 
representação do Termo Circunstanciado de Ocorrência, 
disse-lhe que, “se, no dia da audiência, ela não retirasse 
a queixa, haveria uma pessoa na porta do Fórum, à 
espera dela”.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo 
Termo Circunstanciado de Ocorrência (f. 13/13-verso), 
relatório policial (f. 14) e pela prova oral produzida 
nos autos.

A defesa pediu a absolvição do sentenciado, por 
ausência de provas suficientes a sustentar sua condenação.

Contudo, não obstante a negativa esboçada pelo 
acusado (f. 49), a autoria do delito é inconteste.

A vítima, em juízo, afirmou que:

[...]estava indo para o serviço, quando a polícia pediu que a 
declarante servisse de testemunha em busca e apreensão que 
faria na casa dos netos do denunciado; que apreenderam 
arma, facão e drogas na casa dos netos do denunciado; que 
o denunciado procurou a declarante e disse que o processo 
iria para o Juiz e quando ela fosse chamada para depor que 
confirmasse ter visto somente a arma e não a maconha; que 
o acusado ameaçou a vítima; que ameaçou a vítima por três 
vezes e mandou o recado: que disse que no dia da audiência, 
que após, teria alguém esperando por ela na porta do fórum 
[...]. (f. 50).

Oportuno transcrever as declarações prestadas por 
N. quando representou em desfavor do ora apelante (f. 7):

[...] que comparece nesta Delegacia de Polícia para 
representar “criminalmente em desfavor de ‘M. de tal’ e 
‘M. de tal’ [...]”; que a declarante representou contra M. 
por ameaça, e está com audiência marcada para o dia 9 
de julho de 2010, às 9h no Juizado Especial Criminal; 
que a declarante firmou representação também porque 
estava sendo ameaçada por M., por ter sido testemunha do 
cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa 
dele; que, desde que M. foi compromissado para ir à referida 
audiência, tem ameaçado a declarante para retirar a queixa; 
que M. ameaçou a declarante duas vezes, sendo que uma 
das vezes mandou recado através do filho da declarante 
dizendo que se a depoente não retirasse a queixa no dia da 
audiência, que na porta do Fórum haveria uma pessoa à 
espera da declarante; [...] que a declarante está com medo, 
pois são pessoas perigosas [...] (f. 7 - destaques no original). 

Ao ser ouvida, na fase administrativa, V. S. de 
O. asseverou que: “[...] além de M., M. também está 
ameaçando sua genitora para retirar uma queixa que ela 
fez contra ele por ameaça, e a audiência será na próxima 
sexta-feira, dia 9, às 9 h [...]”. (f. 8).

Posteriormente, em juízo, V. ratificou as declarações 
transcritas e acrescentou que: 

[...] é filha da vítima e estava presente no momento da ameaça; 
que confirma o depoimento de f. 8; que o denunciado estava 
ensinando a depoente sua mãe o que elas deveriam falar 
perante o Juiz e o Delegado; que era para falar para o Juiz 
que tinha droga, mas que a arma a polícia havia ficado com 
ela [...]. (f. 52).
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A corroborar as declarações já transcritas, tem-se 
a palavra da testemunha M. S. dos S., filho do apelante, 
perante a autoridade policial:

[...] que, quando recebeu a intimação, o declarante ligou 
para seu pai para saber quem era tal pessoa e do que se 
tratava; que o declarante tomou conhecimento através de 
seu pai que N. foi a pessoa que foi testemunha no dia em 
que seu sobrinho foi preso; que V. também contou que N. 
já havia registrado ocorrência contra ele, alegando que foi 
ameaçada, e por isso ele terá audiência no fórum amanhã 
[...]. (f. 9).

Assim, considerando que esse delito, em regra, não 
é praticado na presença de várias testemunhas, e tendo 
em vista que a palavra da vítima se mostra coerente, firme 
e consistente, e que se encontra alinhada aos demais 
elementos de prova colacionados aos autos, julga-se que 
a autoria delitiva restou suficientemente comprovada, 
mostrando-se inviável a pretendida absolvição.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena 
fixada, novamente razão não assiste à defesa.

Isso porque, ao analisar as circunstâncias judiciais 
elencadas no art. 59 do CP, o il. Magistrado, agindo com 
o costumeiro acerto, houve por bem fixar a pena base no 
mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais, de fato, são 
favoráveis ao apelante. 

Além do mais, foi imposto o regime aberto e a 
reprimenda foi substituída. Oportuno registrar que a 
pena restritiva de direitos, não obstante seu caráter 
despenalizador, ainda é uma sanção penal, não podendo 
ficar a cargo dos interesses do réu.

Destarte, não se julga necessário alterar a pena 
imposta ao acusado.

Por fim, em relação ao pedido de isenção do 
pagamento de custas processuais, julga-se que razão 
assiste ao apelante, pois, de fato, são isentos do 
pagamento das custas processuais os acusados assistidos 
por defensor dativo, como no presente caso.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do 
livre convencimento motivado e da fundamentação dos 
atos jurisdicionais, dá-se parcial provimento ao recurso, 
apenas para isentar o apelante do pagamento das 
custas processuais.

Isento de custas.

DES.ª  BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - De acordo com 
o Relator.

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS - De acordo 
com o Relator.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO PARA ISENTAR O APELANTE DO PAGAMENTO 
DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

. . .

Jurado - Lista anual - Exclusão de advogados e 
estudantes de direito - Ofensa ao princípio da 
legalidade - Inteligência do art. 437 do Código 
de Processo Penal - Proporção de jurados por 

habitantes de cada Município pertencente a uma 
comarca - Ausência de previsão legal

Ementa: Recurso em sentido estrito. Elaboração da lista 
anual de jurados. Exclusão de advogados e estudantes 
de direito. Ausência de previsão legal. Representatividade 
das diversas camadas sociais verificada. Decisão mantida. 
Recurso não provido.

- A proibição a estudantes de direito e advogados de 
participar do Tribunal do Júri, unicamente por possuírem 
conhecimentos jurídicos, implicaria ofensa ao princípio 
da legalidade, visto que a decisão iria inovar ao inserir 
uma vedação não alicerçada em qualquer disposição 
legal ou princípio jurídico.

- Não há previsão legal indicando qual deve ser a 
proporção de jurados por habitantes de cada Município 
pertencente a uma comarca.

Recurso não provido.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1.0514.12.005199-
0/001 - Comarca de Pitangui - Recorrente: Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais - Relator: 
DES. DOORGAL ANDRADA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 20 de março de 2013. - Doorgal 
Andrada - Relator.

Notas taquigráficas

DES. DOORGAL ANDRADA - Trata-se de recurso 
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de 
Minas Gerais, em face da r. decisão de f. 141/145, que 
indeferiu a reclamação do Parquet, cujo objetivo era a 
exclusão de diversos jurados da lista anual, por terem 
estes formação na área jurídica.

Em razões recursais, o recorrente alega que a lista 
de jurados da cidade de Pitangui/MG possui 40% de 
pessoas ligadas à área do direito, dentre advogados e 
estudantes, o que ofenderia as regras da heterogeneidade 
que deve prevalecer no Tribunal Popular. Além disso, aduz 
que o Município de Papagaios/MG deve ter maior repre-
sentatividade, tendo em vista o alto índice de criminali-
dade do local, em especial os crimes dolosos contra a 
vida (f. 3/11).
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A d. Procuradoria de Justiça pronunciou-se no 
sentido do não provimento do recurso (f. 163/167).

Conheço do recurso em razão de sua regularidade.
Não merece prosperar o recurso ministerial.
Cinge-se o caso dos autos a pedido de exclusão 

de 21 jurados da lista geral elaborada pelo d. Juiz de 
Direito da Comarca de Pitangui/MG, sob o fundamento 
de que os mesmos são ligados à área do direito, visto que 
12 pessoas são advogados e o restante, estudantes de 
direito, sendo que esses indivíduos ocupam 40% do total 
de integrantes presentes na lista geral, publicada no dia 
29.10.2012.

Acerca das condições para se tornar jurado, escla-
rece o doutrinador Fernando Capez, em sua obra Curso 
de processo penal, 19. ed., p. 651, que:

Para ser jurado é preciso tratar-se de brasileiro, nato ou natu-
ralizado, maior de 18 anos, e não 21 anos, como constava 
da antiga redação legal, notória idoneidade, alfabetizado e 
no perfeito gozo dos direitos políticos, residente na comarca, 
e, em regra, que não sofra de deficiências em qualquer dos 
sentidos ou das faculdades mentais.

Em contrapartida, o legislador, no art. 437 do 
Código de Processo Penal, estabeleceu um rol das pessoas 
isentas do serviço do júri, dispondo da seguinte forma:

Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:
I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;
II - os Governadores e seus respectivos Secretários;
III - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias 
Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;
IV - os Prefeitos Municipais;
V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da 
Defensoria Pública;
VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e 
da Defensoria Pública;
VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segu-
rança pública;
VIII - os militares em serviço ativo;
IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram 
sua dispensa;
X - aqueles que o requererem, demonstrando 
justo impedimento.

Nota-se, pois, que, dentre as pessoas isentas do 
serviço do júri, a lei não menciona a profissão de advo-
gado, tampouco a figura do acadêmico do direito. 
Destarte, caso tais ocupações fossem consideradas como 
imparciais ou tendenciosas no julgamento pelo Conselho 
de Sentença, o legislador deveria tê-las incluído nesse 
rol ou tê-las proibido expressamente de participar do 
Tribunal Popular.

Ademais, a conclusão de que a falta de vivência dos 
jovens não os torna capazes de compreender as respon-
sabilidades de um julgamento no Tribunal do Júri não 
encontra respaldo no mundo jurídico, até porque, como 
bem lembrou o ilustre Magistrado primevo, é cada vez 
mais comum bacharéis em direito com idade inferior a 

30 (trinta) anos ingressarem nas carreiras do Ministério 
Público e do Poder Judiciário.

Assim, proibir os estudantes de direito e advogados 
de participar do Tribunal do Júri unicamente por pos suírem 
conhecimentos jurídicos significaria uma ofensa ao prin-
cípio da legalidade, visto que a decisão iria inovar ao 
inserir uma vedação não alicerçada em qualquer dispo-
sição legal ou princípio jurídico.

Compulsando os autos, nota-se que o MM. Juiz da 
Comarca de Pitangui procedeu aos alistamentos seguindo 
os ditames da lei processual, tendo em vista que a lista 
geral conseguiu abarcar as diversas camadas sociais, 
da forma mais abrangente possível, incluindo diversas 
profissões, tais como atendente comercial, consultor de 
clientes, professor, analista de sistemas, operador de 
equipamento, fisioterapeuta, comerciante, dentre outros, 
como ficou demonstrado às f. 2/10 do apenso 01.

Desse modo, sendo o estudante de direito maior de 
18 anos, de notória idoneidade, alfabetizado, estando 
em perfeito gozo dos direitos políticos e residente na 
comarca, não há que se falar em sua exclusão da lista 
de jurados.

No que tange ao pedido de aumentar a quantidade 
de jurados que representam o Município de Papagaios, 
vislumbra-se que há 12 representantes do referido local, 
número este capaz de representar os interesses de uma 
cidade com 14.171 habitantes, segundo o Censo IBGE 
2010. Além disso, não há qualquer previsão legal sobre 
qual deve ser a proporção de jurados por habitantes de 
cada Município pertencente a uma comarca.

Pelo exposto, a decisão objurgada não merece 
reparos, razão pela qual nego provimento ao recurso.

Custas, ex lege.

DES. FEITAL LEITE (JUIZ CONVOCADO PORTARIA 
2859/2013) - De acordo com o Relator.

DES. CORRÊA CAMARGO - De acordo com 
o Relator.

Súmula - RECURSO NÃO PROVIDO.

. . .

Estelionato - Cheque sustado - Pagamento 
de dívida - Dolo - Prova - Aplicação da pena - 

Corréu - Transação penal anterior - Antecedentes 
criminais - Ausência - Pena-base - Redução

Ementa: Apelação criminal. Crime de estelionato. Cheque 
pré-datado, já sustado, dado em pagamento. Autoria 
e materialidade comprovadas. Condenação mantida. 
Antecedentes criminais. Abrandamento da pena de um 
dos réus. Recurso provido em parte.



TJ
M

G 
- J

ur
is

pr
ud

ên
ci

a 
Cr

im
in

al

Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 219-288, jan./mar. 2013 |        285

Todavia, o contrato de locação prorrogou-se até o dia 
26.01.2006, com anuência das partes, totalizando a quantia 
de R$ 2.524,62 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais 
e sessenta e dois centavos) a título de aluguel do veículo já 
descrito (cf. documento acostado à f. 09).
Apurou-se que, no dia 2 de janeiro de 2006, nesta cidade 
e comarca, os denunciados entregaram à vítima, para 
pagamento de parte do aluguel devido, o cheque [...], da 
conta-corrente [...], do [...], pertencente ao segundo denun-
ciado, C.P.S., preenchido no valor de R$1.500,00 (mil e 
quinhentos reais), sendo que, na ocasião, a vítima entregou a 
C.J. o respectivo recibo (f. 21).
Consta dos autos que, após ser apresentado ao banco 
sacado, o título supracitado foi devolvido, tendo em vista que 
fora sustado pelo correntista C.P.S. em data de 28.11.2003 
(f. 50), ou seja, mais de dois anos antes de sua entrega à 
vítima, fato que era do conhecimento dos denunciados.
Destarte, os denunciados, mediante meio fraudulento, consis-
tente em emitir cheques do talonário de um deles - in casu, 
C.P.S. -, já anteriormente sustado e, portanto, sem qualquer 
validade (f. 50), colocando-o em circulação, obviamente 
induziram a vítima A.B.S. em erro, obtendo, para proveito 
comum, vantagem ilícita em prejuízo alheio (f. 03/04).

Os réus foram denunciados como incursos nas 
sanções do art. 171, caput, do CP e, ao final, condenados 
às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no 
regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Ao contrário do que insinua a defesa, a denúncia 
descreve, com clareza, os fatos imputados aos apelantes, 
não havendo qualquer vício que pudesse conduzir ao seu 
indeferimento. Ademais, após o recebimento da denúncia 
e lançamento da sentença condenatória, é esta que deve 
ser atacada pelo recurso próprio.

Compulsando os autos, verifico que a autoria e 
materialidade delitivas estão comprovadas quanto à 
prática de estelionato pelos réus.

Ao que consta, C.J.D.S., após contratar a locação 
de veículo junto à empresa da vítima A.B.S., deu em paga-
mento um cheque emitido pelo seu pai, C.P.S., preen-
chido no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). O 
cheque, que já havia sido sustado por C.P.S. há dois anos, 
em 28 de novembro de 2003, conforme documentos de 
f. 55/57, não tinha qualquer validade como forma de 
pagamento, e sua utilização por C.J. induziu em erro a 
vítima, que chegou a dar ao réu recibo de pagamento, 
certamente confiando na compensação da cártula (f. 25).

Se, por um lado, a invalidade do cheque sustado 
dois anos antes, somada ao fato de ter sido pós-datado, 
o que o descaracteriza como ordem de pagamento à 
vista, afasta a configuração do tipo penal do art. 171, 
§ 2º, VI, do CP; por outro, nada impede que o título de 
crédito seja utilizado apenas como meio para a prática do 
crime de estelionato previsto no caput do art. 171 do CP, 
o que se verifica na hipótese.

Registro que, como acertadamente pronunciou a 
defesa, o não pagamento de cheque pós-datado no prazo 
avençado para o cumprimento da obrigação não confi-
gura crime de estelionato, e sim mero ilícito civil mere-
cedor de reprovação em outra seara que não a criminal. 

- Comprovado o dolo dos agentes, consistente em dar 
em pagamento de dívida cheque previamente sustado e, 
portanto, sem qualquer validade, mantém-se a conde-
nação de ambos pelo crime do art. 171, caput, do CP.

- A transação penal não desabona os antecedentes crimi-
nais do réu.

Recurso provido em parte, para adequação das penas de 
um dos réus.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0525.06.095342-5/001 
- Comarca de Pouso Alegre - Apelantes: C.J.D.S., 
C.P.S. - Apelado: Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais - Vítima: A.F.R.C.P.S.A.V.L. - Relator: DES. SILAS 
RODRIGUES VIEIRA

Acórdão

Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 
conformidade da ata dos julgamentos, à unanimidade, 
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2013. - Silas 
Rodrigues Vieira - Relator.

Notas taquigráficas

DES. SILAS RODRIGUES VIEIRA - Trata-se de recurso 
de apelação interposto por C.J.D.S. e C.P.S. em face da r. 
sentença de f. 138/143, por via da qual o MM. Juiz julgou 
procedente a denúncia para condená-los pela prática do 
delito do art. 171, caput, c/c o art. 29, ambos do CP, 
aplicando-lhes penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de 
reclusão, no regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

Pelas razões de f. 146/153, a defesa pugna pela 
absolvição dos réus ou, subsidiariamente, pela substi-
tuição das penas privativas de liberdade por restritivas de 
direitos, ou, ainda, pela suspensão condicional da pena.

Contrarrazões às f. 154/160.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer 

de f. 204/210, opina pelo conhecimento e desprovimento 
do recurso.

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

de admissibilidade.
Narra a denúncia que, no dia 2 de janeiro de 2006, 

na cidade de Pouso Alegre, C.J.D.S. e C.P.S., previamente 
ajustados e agindo com unidade de desígnios, mediante 
meio fraudulento, obtiveram, para proveito comum, 
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro a 
vítima A.B.S. Consta da peça de ingresso:

Segundo se apurou, a vítima é proprietária da empresa [...].
É dos autos que, em data de 17.11.2005, o primeiro denun-
ciado, C.J.D.S., contando com a concordância do segundo 
denunciado, foi até o estabelecimento comercial da vítima, 
onde alugou o veículo Fiat/Palio Flex, placa [...], com data 
para retorno/entrega do automóvel em 21.11.2005.
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Não obstante, no caso dos autos, não se trata de simples 
inadimplemento de cheque pré-datado (ou pós-datado), 
mas sim de utilização de documento inválido como meio 
para a prática da conduta descrita no caput do art. 171 
do CP.

Em resumo, a conduta dos réus caracteriza este-
lionato, estando comprovado o dolo precedente dos 
agentes, consistente em dar em pagamento de dívida 
cheque previamente sustado e, portanto, sem qualquer 
validade. C.P.S. manteve em circulação um cheque por 
ele sustado há dois anos e o entregou a C.D.S. para que 
este o utilizasse como pagamento à vítima.

Nego provimento, portanto, ao pedido de absol-
vição dos réus.

Quanto às penas aplicadas, faço pequeno reparo 
no ato sentencial, apenas para reduzir a pena-base apli-
cada ao réu C.P.S. ao mínimo legal, porquanto ele não 
ostenta nenhuma condenação por crime anterior, sendo 
certo que a transação penal não é apta a macular os seus 
antecedentes criminais. Isso posto, reduzo a pena apli-
cada a C.P.S. para 1 (um) ano de reclusão, no regime 
aberto, e 10 (dez) dias-multa, à fração de um trigésimo 
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ainda quanto a C.P.S., substituo a pena privativa de 
liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja a pres-
tação de serviços à comunidade pelo tempo da conde-
nação, conforme critérios a ser estabelecidos pelo juízo 
da execução.

Quanto a C.J.D.S., que ostenta maus antecedentes 
criminais, descabem os pedidos de substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem 
como de suspensão condicional da pena.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao 
recurso apenas para diminuir as penas aplicadas a C.P.S. 
para 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) 
dias-multa, à fração de um trigésimo do salário mínimo 
vigente ao tempo dos fatos, substituída a pena priva-
tiva de liberdade quanto a este réu por uma restritiva de 
direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade 
pelo tempo da condenação, conforme critérios a serem 
estabelecidos pelo Juízo da execução. Confirmo, quanto 
ao mais, a sentença condenatória.

Isento os apelantes das custas recursais ante a 
reforma parcial da sentença.

É como voto.

Votaram de acordo com o Relator os DESEM-
BARGADORES ALBERTO DEODATO NETO e FLÁVIO 
BATISTA LEITE.

Súmula - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

. . .

Furto qualificado - Crime tentado - Rompimento 
de obstáculo - Desclassificação para o delito de 
dano - Impossibilidade - Qualificadora - Prova - 

Afastamento - Inadmissibilidade - Circunstâncias 
judiciais subjetivas - Favorecimento ao réu - Pena-

base - Fixação no mínimo legal - Tentativa -
 Minorante - Aplicação - Isenção de custas - 

Pedido prejudicado

Ementa: Apelação criminal. Furto qualificado tentado. 
Desclassificação para o delito de dano. Impossibilidade. 
Qualificadora do rompimento de obstáculo. Laudo 
conclusivo. Manutenção. Pena. Redução. Necessidade. 
Minorante da tentativa corretamente aplicada. 
Isenção de custas já deferida em primeira instância. 
Pedido prejudicado.

- Inadmissível a desclassificação do delito de furto quali-
ficado tentado para o de dano, se inexistem dúvidas 
quanto ao animus furandi do agente.

- Havendo a comprovação, através de perícia e prova 
testemunhal da utilização de objeto contundente para o 
arrebatamento de obstáculo protetor, não há falar em 
decote da qualificadora do rompimento de obstáculo. 

- Se a esmagadora maioria das circunstâncias judiciais 
subjetivas do art. 59 do CP foram consideradas favorá-
veis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

- A minorante da tentativa deve ser aplicada de acordo 
com o desenvolvimento do iter criminis, ou seja, quanto 
mais próximo da consumação, maior deverá ser a pena. 

- Resta prejudicado o pedido de isenção das custas 
processuais se já deferido em primeira instância.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0024.10.287196-9/001 - 
Comarca de Belo Horizonte - Apelante: V. S. R. - Apelado: 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Vítima: 
T. G. R. - 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, à unanimidade, 
EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE V. 
S. R., para tão somente reduzir a pena-base aplicada, 
restando, ao final, mantida a condenação pela prática 
do delito previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, 
ambos do CP, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses 
de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa, mantidos, ainda, os 
demais termos da sentença.
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Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013. - Alexandre 
Victor de Carvalho - Relator.

Notas taquigráficas

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO - I 
- Relatório.

Cuida-se de apelação criminal interposta por V. S. 
R. contra sentença oriunda da 11ª Vara Criminal desta 
Capital que o condenou pela prática do delito previsto no 
art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que,

[...] no dia 28 de novembro de 2010, por volta das 20:20 
horas, na Rua Pureza, próximo ao nº 54, Bairro Horto 
Florestal, nesta capital, o denunciado, agindo com animus 
furandi, destruiu obstáculo e tentou subtrair, para proveito 
próprio, objetos do interior do veículo ‘Peugeot/207’, de 
placas HIC-0466, pertencente à vítima, T. G. R. (f. 2/3).

A denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 
2010. O acusado foi intimado às f. 113 e apresentou sua 
defesa preliminar às f. 114-v.

O feito seguiu seu curso normal e, ao final, foi 
proferida sentença, que, julgando procedente a denúncia, 
condenou V. como incurso nas iras do art. 155, § 4º, I, 
c/c art. 14, II, ambos do CP, às penas de 1 (um) ano e 4 
(quatro) meses de reclusão, regime semiaberto, e 7 (sete) 
dias-multa, à razão mínima (f. 167/174).

Inconformada, recorreu a defesa, buscando a 
desclassificação para o delito de dano ou, subsidia-
riamente, decote da qualificadora do rompimento de 
obstáculo, redução da pena-base para o mínimo legal, 
aplicação da causa de diminuição da pena referente à 
tentativa em grau máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), e 
isenção das custas processuais (f. 191/200).

Devidamente intimado, o Parquet apresentou 
contrarrazões às f. 203/206, seguidas de parecer emitido 
pela douta PGJ, às f. 213/221, opinando pelo conheci-
mento e desprovimento do apelo.

É o relatório.
II - Conhecimento.
Conheço do recurso, em face de seu ajuste legal.
III - Mérito.
Sem razão a defesa ao pleitear a desclassificação 

do delito de furto para o de dano.
Ouvido em juízo, o réu negou a prática do delito a 

ele imputado. Apresentou versão pouco crível no sentido 
de que teria tido desavenças com uma pessoa de nome 
“R.”, com quem “trabalhava” olhando carros que esta-
cionavam na rua, sendo certo que, em determinado 
momento, para se proteger, atirou uma pedra, a mesma 
que teria acertado o carro da vítima (f. 108/108-v.).

Além de completamente isolada nos autos, vez que 
o acusado não só não trouxe aos autos nenhuma teste-
munha para corroborar sua versão, como, às f. 107, 
consta o depoimento da pessoa citada em seu interroga-
tório, a qual afirmou que sequer o conhecia e, no dia dos 

fatos, “ouviu um barulho e o alarme do carro disparar; 
que o depoente viu o acusado correr, evadindo-se por um 
beco, local onde foi detido pelos policiais; [...]”. 

A narrativa do réu vai de encontro, também, às 
declarações da vítima, T. G. R., que, às f. 105, confirmou 
suas declarações prestadas perante a autoridade policial 
no sentido de que, quando chegou em seu veículo, aler-
tado que foi pelo som do alarme, o réu estava “com a 
metade do corpo para dentro do carro” e correu após 
ouvir seu grito, fugindo em direção a um beco (f. 11/12).

No mesmo sentido se apresentam as declarações 
da testemunha presencial dos fatos, F. L. da C.:

[...]; que a depoente e T. subiram para o apartamento do 
mencionado colega e lá se encontravam quando ouviram um 
barulho de vidro se quebrando; que imediatamente soou o 
alarme do veículo de T.; que saíram na sacada do aparta-
mento e viram um homem com metade do corpo para dentro 
do veículo; que a depoente permaneceu na sacada enquanto 
T. e o colega dele desceram correndo em direção ao carro; 
que o réu fugiu correndo do local; [...]. (f. 142/143).

Vê-se que é inequívoca a vontade de ter para 
si os objetos que estavam dentro do veículo da vítima; 
portanto, não há falar em crime de dano, vez que não 
havia intenção de deteriorar o patrimônio alheio com o 
fim de causar prejuízo. Havia, ao contrário, intenção de 
assenhoramento em relação aos bens, conforme compro-
vado pelo acervo probatório.

Subsidiariamente, busca a defesa o decote da quali-
ficadora do rompimento de obstáculo. Mais uma vez, sem 
razão a defesa.

Isso, pois, realizado o laudo um dia depois do ocor-
rido, o mesmo se mostrou por demais conclusivo ao 
descrever o arrombamento do vidro (f. 113/120).

Alie-se a isso o depoimento do acusado confes-
sando que jogou a pedra que quebrou o vidro (a qual 
também foi periciada às f. 95) e as declarações da vítima 
e testemunhas.

Sendo assim, diante do laudo supra e, ainda, da 
prova oral produzida, o decote da qualificadora do 
rompimento de obstáculo se apresenta inviável.

Em relação ao pleito de redução da pena-base para 
o mínimo legal, melhor sorte assiste à defesa. Certo é que, 
não obstante tenha o Magistrado primevo considerado 
como desfavorável tão somente a circunstância judicial 
das “consequências do crime”, aumentou a pena-base 
em 1/6 (um sexto), o que considero exagerado.

Dessarte, mantendo a análise das circunstân-
cias judiciais do art. 59 realizada na instância primeva 
e entendendo serem elas, em sua esmagadora maioria, 
favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da 
agravante da reincidência e aumento a pena em 1/6 (um 
sexto), restando fixada provisoriamente em 2 (dois) anos 
e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
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IV - Conclusão.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso de V. S. R., para tão somente reduzir a pena-base 
aplicada, restando, ao final, mantida a condenação pela 
prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, 
II, ambos do CP, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses 
de reclusão, e 5 dias-multa, mantidos, ainda, os demais 
termos da sentença.

É como voto.
Sem custas. 
DES. PEDRO COELHO VERGARA - De acordo com 

o Relator.

DES. ADILSON LAMOUNIER - De acordo com 
o Relator.

Súmula - DERAM PARCIAL PROVIMENTO.

Por fim, na terceira fase de aplicação da pena, 
rejeito o pleito de aplicação da causa de diminuição 
da pena referente à tentativa em grau máximo, ou seja, 
2/3 (dois terços), vez que, bem como o MM. Juiz a quo, 
em face do iter criminis percorrido pelo réu, que, após 
arrombar o vidro do veículo da vítima, já tinha acesso aos 
objetos guardados em seu interior, apenas não consu-
mando seu intento em face do alarme disparado e pronto 
aparecimento da vítima no local, deve ser considerado 
mediano, ensejando uma redução de metade.

Fixo a pena definitivamente, pois, ante a ausência 
de outras causas modificadoras, em 1 (um) ano e 2 (dois) 
meses de reclusão, e 5 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença em relação 
ao regime inicial de cumprimento da pena e impossibili-
dade de substituição da pena reclusiva e/ou sursis, pelos 
motivos ali expendidos.

O pedido de isenção das custas processuais 
encontra-se prejudicado, vez que já deferido em 1ª 
instância, conforme se infere de f. 174.

. . .
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso especial - Ação de reparação por danos 
materiais e compensação por danos morais - 

Responsabilidade dos pais pelos danos causados 
por filhos menores - Legitimidade para recorrer do 

filho - Ausência

1. Discussão acerca da legitimidade do filho menor 
para recorrer de sentença proferida em ação proposta 
unicamente em face de seu genitor, com fundamento na 
responsabilidade dos pais pelos atos ilícitos cometidos 
pelos filhos menores.

2. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 
do CPC quando não verificada no acórdão recorrido 
omissão, contradição ou obscuridade apontadas 
pelo recorrente.

3. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais 
supostamente violados, não obstante a interposição de 
embargos de declaração, impede o conhecimento do 
recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

4. Em regra, é a parte sucumbente quem tem legitimidade 
para recorrer. O art. 499, § 1º, do CPC, contudo, asse-
gura ao terceiro prejudicado a possibilidade de interpor 
recurso de determinada decisão, desde que ela afete, 
direta ou indiretamente, uma relação jurídica de que 
seja titular.

5. A norma do art. 942 do Código Civil deve ser inter-
pretada em conjunto com aquela dos arts. 928 e 934, 
que tratam, respectivamente, (I) da responsabilidade 
subsidiá ria e mitigada do incapaz e (II) da inexistência de 
direito de regresso em face do descendente absoluta ou 
relativamente incapaz.

6. Na hipótese, conclui-se pela carência de interesse e 
legitimidade recursal do recorrente porque a ação foi 
proposta unicamente em face do seu genitor, não tendo 
sido demonstrado o nexo de interdependência entre seu 
interesse de intervir e a relação jurídica originalmente 
submetida à apreciação judicial.

7. Negado provimento ao recurso especial.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.626 - MG (2011/0220737-
5) - Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Recorrente: C.A.N. (menor). Repr. por: O.L.N. Advo-
gado: Luiz Fernando Valladão Nogueira e outro(s). Recor-
rido: M.H.Q.N. (menor). Repr. por: A.H.Q. Advogados: 
Ricardo Rezende Rocha e outro(s).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taqui-
gráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso especial, nos termos do voto da 
Senhora Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, 
Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva 
votaram com a Sr.ª Ministra Relatora. 

 Brasília (DF), 26 de fevereiro de 2013 (data do 
julgamento). - Ministra Nancy Andrighi - Relatora.

Relatório

 A EXM.ª SR.ª MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Rela-
tora) - Cuida-se de Recurso Especial interposto por C.A.N. 
(menor), com base no art. 105, III, a, da Constituição 
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais (TJMG).

Ação: de reparação por danos materiais e compen-
sação por danos morais e estéticos, ajuizada por 
M.H.Q.N. (menor), representado por seu pai A.H.Q., 
em face de O.L.N., pai do menor C.A.N., o qual teria 
agredido o autor em uma festa, quebrando um copo de 
vidro em seu rosto, causando-lhe diversos danos, com 
fundamento na responsabilidade dos genitores pelos atos 
ilícitos praticados por seus filhos menores.

Contestação: foi apresentada por C.A.N. (menor), 
aduzindo, em síntese, que o que aconteceu foi apenas uma 
discussão entre adolescentes e que o copo foi quebrado 
pelo menor na tentativa de se defender do autor.

Sentença: decretou a revelia do réu porque, embora 
a ação tenha sido proposta contra O.L.N., pai do menor 
C.A.N., a contestação foi apresentada unicamente por 
este último, autor das agressões; e julgou parcialmente 
procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento 
de R$648,09 (seiscentos e quarenta e oito reais e nove 
centavos) a título de reparação por danos materiais e de 
R$20.000,00 a título de compensação por danos morais, 
acrescidos de correção monetária e juros de mora desde 
o evento danoso.

Acórdão: o TJ/MG, de ofício, não conheceu do 
recurso de apelação interposto por C.A.N. (menor), em 
razão da falta de legitimidade para recorrer, nos termos 
da seguinte ementa (f. 177/182):

 Ementa: Apelação cível. Indenização. Recurso ofertado por 
terceiro que não integra a relação processual. Legitimidade 
e interesse recursal. Ausência. Não conhecimento do apelo. 
- A falta dos requisitos intrínsecos de admissibilidade concer-
nentes à legitimidade e interesse recursal obsta o conheci-
mento do recurso de apelação ofertado. - O terceiro juridi-
camente interessado há de ser titular ou da mesma relação 
jurídica discutida ou de uma relação jurídica conexa com 
aquela deduzida em juízo (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito 
processual civil, vol. 3).



290        | Jurisp. Mineira, Belo Horizonte, a. 64, n° 204, p. 289-296, jan./mar. 2013

 Embargos de declaração: interpostos por C.A.N. 
(menor) (f. 191/198), não foram conhecidos pelo TJMG 
(f. 202/205).

Recurso especial: interposto com base na alínea 
a do permissivo constitucional (f. 211/223), sustenta 
violação dos seguintes dispositivos legais:

(i) art. 535, do CPC, pois o Tribunal de origem não 
teria se manifestado sobre questões relevantes ao julga-
mento da lide;

(ii) art. 499, §1º, do CPC, com fundamento no inte-
resse recursal do terceiro prejudicado;

(iii) arts. 928, 932 e 942, parágrafo único, do 
Código Civil, haja vista a responsabilidade solidária do 
menor, que evidenciaria a sua legitimidade para recorrer 
da sentença que condenou seu pai à reparação dos 
danos sofridos autor da ação;

(iv) art. 244 do CPC, em razão do acórdão recor-
rido não ter levado em consideração o princípio da 
instrumentalidade das formas, ao negar seguimento ao 
recurso interposto.

Exame de admissibilidade: o recurso foi inadmitido 
na origem pelo TJMG (f. 233/234), tendo sido interposto 
agravo contra a decisão denegatória, ao qual dei provi-
mento para determinar a conversão em recurso especial 
(e-STJ, f. 267).

É o relatório.

Voto

 A EXM.ª SR.ª MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Rela-
tora) - Cinge-se a controvérsia a verificar se o filho menor 
tem legitimidade para recorrer da sentença condenatória 
proferida em ação proposta unicamente em face de seu 
genitor, com fundamento na responsabilidade dos pais 
pelos atos ilícitos cometidos por filhos menores.

 I - Da violação ao art. 535 do CPC.
O recorrente aduz violação do art. 535, II, do 

CPC, porquanto o Tribunal de origem teria rejeitado seus 
embargos de declaração sem analisar seus argumentos 
relativos (i) à sua condição de terceiro prejudicado e (ii) 
ao fato de que a inserção do seu nome à frente do nome 
do seu pai, na petição de interposição da apelação, não 
afasta o propósito recursal deste último.

Ocorre que as questões suscitadas pelo recorrente 
não constituem ponto obscuro, contraditório ou omisso 
do julgado, mas mero inconformismo com os funda-
mentos adotados pelo acórdão embargado.

Conforme entendimento assentado no STJ, “os 
embargos de declaração não se prestam ao reexame 
da matéria discutida no acórdão embargado, servindo 
como instrumento de aperfeiçoamento do julgado que 
contenha omissão, contradição ou obscuridade” (EDcl 
no REsp nº 180.734/RN, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, DJ 20.09.1999).

Conclui-se, assim, pela ausência de violação do 
art. 535, II, do CPC.

 II - Do prequestionamento (violação do art. 244 
do CPC).

A respeito do art. 244 do CPC, tido por violado, 
não houve emissão de juízo, pelo acórdão recor-
rido, apesar da oposição de embargos de declaração, 
ressentindo-se, portanto, o recurso especial do neces-
sário prequestionamento.

Com efeito, não se discutiu a possibilidade de conhe-
cimento da apelação interposta, por força da aplicação 
do princípio da instrumentalidade das formas, tendo em 
vista a “mera inversão de nomes nas petições interposi-
tivas” (e-STJ, f. 219). O acórdão limitou-se a analisar a 
questão sob o aspecto da legitimação para recorrer.

Incidem à espécie, portanto, as Súmulas 211/STJ e 
282/STF.

 III - Da ilegitimidade para recorrer (violação do 
art. 499, § 1º, do CPC; e dos arts. 928, 932 e 942, pará-
grafo único, do Código Civil).

Aduz o recorrente, em síntese, que o Tribunal de 
origem se equivocou na análise da figura do terceiro 
prejudicado, pois a responsabilidade do pai pelos atos 
ilícitos cometidos pelos filhos menores é solidária com a 
dos próprios filhos, evidenciando-se, portanto, a sua legi-
timidade para recorrer da sentença condenatória profe-
rida contra o seu pai.

O acórdão recorrido, por sua vez, afirma que o 
recorrente não pode ser considerado como terceiro preju-
dicado e, consequentemente, ver reconhecida sua legi-
timidade para recorrer da sentença porque a ação foi 
proposta unicamente contra o seu pai, “tratando-se de 
pessoa menor de idade, a responsabilidade pelos atos 
ilícitos por ela praticados é de seus pais” (e-STJ, f. 181).

Assim como para a propositura de uma determi-
nada demanda deve ser observado se estão presentes 
os pressupostos processuais e as condições da ação, sob 
pena de não ser apreciado o mérito, para a interposição 
de um recurso, também deve ser observada a presença 
de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade.

Nas palavras de Alcides de Mendonça Lima:

 O recurso, para ser interposto, admitido, conhecido e 
julgado, precisa estar consignado em lei. Não se aplicam, 
nesse ponto, as normas da analogia e da interpretação exten-
siva [...] o recurso, portanto, para ter existência jurídica deve 
obedecer aos pressupostos processuais inerentes generi-
camente a todos os meios de impugnação, quais sejam: a) 
autorização legal; b) legitimidade do recorrente; c) tempestivi-
dade; d) observância das formalidades peculiares (Introdução 
aos recursos cíveis. 2. ed. São Paulo: RT, 1976, p. 239).

 Os mencionados pressupostos ou requisitos de 
admissibilidade podem ser divididos em intrínsecos e 
extrínsecos. Dentre os primeiros, estão: o cabimento do 
recurso, a legitimação e o interesse para recorrer, e a 
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 
recorrer; dentre os segundos: a tempestividade, a regula-
ridade formal e o preparo. Nesse sentido: J. C. Barbosa 
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Moreira, Comentários ao Código de Processo Civil, 11. 
ed., v. V, Rio de Janeiro: Forense, p.262.

Em regra, é a parte sucumbente quem tem legitimi-
dade para recorrer. O art. 499, § 1º, do CPC, contudo, 
assegura ao terceiro prejudicado a possibilidade de 
interpor recurso de determinada decisão, desde que ela 
afete, direta ou indiretamente, uma relação jurídica de 
que seja titular.

Em outras palavras, para que seja admissível o 
recurso de pessoa estranha à relação jurídico-proces-
sual já estabelecida, faz-se necessária a demonstração 
do prejuízo sofrido em razão da decisão judicial, ou seja, 
o terceiro deve demonstrar seu interesse recursal, caracte-
rizado pelo binômio “necessidade - utilidade” do recurso.

Referido interesse, frise-se, deve ser jurídico, não se 
admitindo o recurso do terceiro prejudicado, quando seu 
interesse é meramente econômico.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a ação foi 
proposta unicamente contra o pai do recorrente, tendo 
em vista a responsabilidade deste pelos atos ilícitos 
cometidos pelo filho que, à época dos fatos, era menor 
de idade.

O Código Civil, no seu art. 932, trata das hipó-
teses em que a responsabilidade civil pode ser atribuída 
a outrem que não seja o causador do dano. Dentre elas, 
no inciso I, está a dos genitores pelos atos cometidos por 
seus filhos menores. Trata-se de responsabilidade objetiva 
decorrente do exercício do poder familiar.

Conforme mencionado, o recorrente procura justi-
ficar seu interesse recursal argumentando que essa 
responsabilidade é solidária com seu genitor, nos termos 
do art. 942, parágrafo único, do Código Civil.

Referido dispositivo legal, de fato, prevê que “são 
solidariamente responsáveis com os autores, os coau-
tores e as pessoas designadas no art. 932”. Todavia, essa 
norma deve ser interpretada em conjunto com aquela dos 
arts. 928 e 934 do Código Civil, que tratam, respectiva-
mente, (i) da responsabilidade subsidiária e mitigada do 
incapaz e (ii) da inexistência de direito de regresso em 
face do descendente absoluta ou relativamente incapaz.

Na lição de Maria Helena Diniz, o art. 928 e pará-
grafo único “substitui o princípio da irresponsabilidade 
absoluta da pessoa privada de discernimento (em razão 
de idade ou falha mental) pelo princípio da responsabili-
dade mitigada e subsidiária” (Curso de direito civil brasi-
leiro. 26. ed. v. 7, Responsabilidade Civil. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 558/559).

Assim, o patrimônio dos filhos menores pode 
responder pelos prejuízos causados a outrem desde que 
as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 
fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. E, mesmo 
assim, nos termos do parágrafo único do art. 928, se for 
o caso de atingimento do patrimônio do menor, a indeni-
zação será equitativa e não terá lugar se privar do neces-
sário o incapaz ou as pessoas que dele dependam.

Em outras palavras, o filho menor não é respon-
sável solidário com seus genitores, pelos danos causados, 

mas subsidiário. E “a responsabilidade do pai, portanto, 
se o causador do dano for filho inimputável, será substi-
tutiva, exclusiva e não solidária” (DIREITO, Carlos Alberto 
Menezes; CAVALIERI FILHO, Sérgio. In: TEIXEIRA, Sálvio 
de Figueiredo (Coord.). Comentários ao novo Código 
Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. XIII, p. 355).

Na hipótese analisada, todavia, nem se chegou 
a cogitar acerca da atribuição de responsabilidade ao 
menor recorrente, tendo a ação sido proposta unica-
mente em face de seu genitor.

Ademais, mesmo que o pai do recorrente venha 
efetivamente a ressarcir os danos causados à vítima, em 
decorrência das agressões sofridas, cumprindo os termos 
da sentença condenatória, o patrimônio do recorrente 
não será atingido porque, embora nos outros casos de 
atribuição de responsabilidade, previstos no art. 932, 
seja cabível o direito de regresso em face do causador 
do dano, o art. 934 afasta essa possibilidade na hipótese 
de pagamento efetuado por ascendente. Nas palavras de 
Sílvio de Salvo Venosa:

 Essa ação regressiva apenas não está disponível para o 
ascendente que paga por ato de descendente, absoluta ou 
relativamente incapaz, pois essa responsabilidade pertence 
ao rol dos deveres do pátrio poder ou poder familiar. Nesse 
caso, a obrigação fica restrita ao plano moral (Direito civil. 
11. ed. São Paulo: Atlas, 2011, v. IV, p. 89).

 Diante do exposto, reexaminando os requisitos de 
admissibilidade da apelação interposta pelo recorrente, 
conclui-se que há carência de interesse e legitimidade 
recursal de C.A.N. porque a ação foi proposta unica-
mente em face do seu genitor, não tendo sido demons-
trado o nexo de interdependência entre seu interesse de 
intervir e a relação jurídica originalmente submetida à 
apreciação judicial.

Ausente, portanto, qualquer violação do art. 499, 
§ 1º, do CPC; e dos arts. 928, 932 e 942, parágrafo 
único, do Código Civil.

 Forte nestas razões, nego provimento ao recurso 
especial.

Certidão

 Certifico que a egrégia Terceira Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Terceira Turma, por unanimidade, negou provi-
mento ao recurso especial, nos termos do voto da Senhora 
Ministra Relatora.”

Os Srs. Ministros Sidnei Beneti, Paulo de Tarso 
Sanseverino e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a 
Sr.ª Ministra Relatora.

Brasília, 26 de fevereiro de 2013. - Maria Auxilia-
dora Ramalho da Rocha - Secretária.

(Publicado no DJe de 05.03.2013.)

. . .
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Recurso especial - Penal - Tráfico - Causa de 
diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Réu também 

condenado por associação para o tráfico - 
Não preenchimento dos requisitos legais 

1. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena 
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ao réu também 
condenado pelo crime de associação para o tráfico de 
drogas tipificado no art. 35 da mesma lei. Precedentes da 
Quinta Turma.

2. Recurso provido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.671 - MG (2010/
0117937-7) - Relatora: MINISTRA MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Recorrido: Eliezer Lopes Coutinho (preso). Advogados: 
Marco Tulio Netto Ragazzi e outros. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que 
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros 
da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “A 
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.” 
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, 
Assusete Magalhães e Alderita Ramos de Oliveira 
(Desembargadora Convocada do TJPE) votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. 
Brasília, 26 de fevereiro de 2013 (data do 

julgamento). - Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
- Relatora.

Relatório

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
(Relatora) - Trata-se de recurso especial interposto 
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
com fundamento na alínea a do inciso III do art. 105 
da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado, assim ementado:

Embargos de declaração - Omissão - Causa de diminuição - 
Equívoco de vislumbre - Irrelevância - Dedicação à atividade 
criminosa e associação - Condições que não inviabilizam 
a benesse - Declaração. - Constatando-se real omissão do 
acórdão acerca da causa de diminuição de pena do art. 33, 
§ 4o, da Lei Federal 11.343/06, é de se aclarar a posição, o 
que objetivamente não modifica em nada o julgado produzido 
em função do caso concreto. Embargos acolhidos.

Sustenta o recorrente violação do § 4º do art. 33 
da Lei nº 11.343/06 ao argumento, em suma, de que a 

condenação pelo delito tipificado no art. 35 da mesma lei 
(associação para o tráfico) impede a aplicação da causa 
especial de diminuição de pena porque não preenchidos 
os requisitos legais.

Alega, para tanto, que a associação para o tráfico 
pressupõe a estabilidade e a permanência da conduta 
ilícita, o que torna induvidoso que o acusado se dedicava às 
atividades criminosas e integrava organização criminosa.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público 
Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
(Relatora) - Dispõe o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, 
apontado como violado:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, 
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, 
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento 
de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
[...]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, 
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, 
vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que 
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique 
às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A Lei nº 11.343/06, ao tempo em que conferiu 
tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e 
àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de 
entorpecentes, majorando as penas previstas na lei 
anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação 
ao pequeno traficante que debuta na seara, com a 
previsão de causa especial de diminuição da pena, desde 
que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Assim, não tem aplicação a benesse legal se o réu 
se dedica às atividades criminosas ou integra organização 
criminosa, aí incluída a hipótese de condenação pelo 
delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 
da mesma lei, verbis:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de 
praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos 
nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei:

É que a societas sceleris, diferentemente das pessoas 
jurídicas legais, viceja e atua sob o signo da habitualidade, 
às esconsas, esgueirando-se pela penumbra da ilicitude 
(conferir, a propósito, MAHMOUD, Mohamad Ale Hasan. 
Quadrilha ou bando: crime habitual. Boletim IBCCRIM, n. 
185, p. 9-10, abr. 2008). 

Assim, ambas as hipóteses pressupõem habitualidade 
e permanência, sendo, por isso, logicamente incompatível 
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a redução da pena pelo crime de tráfico se o réu também 
foi condenado por associação para o tráfico.

Com efeito, sabendo-se que o legislador quis 
beneficiar o chamado ‘traficante de primeira viagem’, 
prevenindo iniquidades decorrentes da aplicação de 
reprimendas semelhantes às daqueles que fazem do tráfico 
‘meio de vida’, resta efetivamente inviável a concessão da 
causa especial de diminuição de pena ao réu também 
condenado com base no art. 35 da Lei nº 11.343/06, 
porque evidenciados, em casos tais, a conduta voltada 
para o crime e o envolvimento permanente com o tráfico.

A propósito do tema, colhe-se na doutrina 
o seguinte:

[...]
Exige, ainda, a nova Lei que o agente não se dedique a 
atividades criminosas. Assim, deverá o réu comprovar, para 
fazer jus ao benefício, que possui atividade lícita e habitual, 
não demonstrando personalidade e conduta voltada para 
o crime.
Por fim, não terá direito à diminuição o agente que integrar 
organização criminosa. Como a Lei não distinguiu, tanto 
faz se a organização criminosa é voltada para o tráfico de 
drogas ou apenas para outros ilícitos. Ambas impedirão a 
aplicação da causa de diminuição, pois o intuito da Lei é 
somente beneficiar o ‘pequeno’ traficante, que não possui 
conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 
‘definitivamente’ com o tráfico.
A Lei evidentemente impede que o benefício seja aplicado 
ao agente condenado pelo crime de associação para o 
tráfico, previsto no art. 35. Em primeiro lugar, porque o 
§ 4º somente se refere aos crimes definidos no caput e no 
§ 1º do art. 33. Além disso, se o réu também é processado 
pelo delito de associação, não se pode dizer que não se 
dedique a atividades criminosas e não integre organização 
criminosa. Ou seja, poderão ocorrer situações, entretanto, 
em que não estarão comprovados todos os elementos do 
tipo de associação para o tráfico, como quando é inviável 
identificar o coautor (recorde-se que o crime de associação 
de ver praticado por ao menos duas pessoas). Mesmo assim, 
poderá ser afastada a aplicação do art. 33, § 4º, desde que 
se demonstre por outros meios que o agente se dedicada a 
atividades criminosas ou integrava organização criminosa [...] 
(MENDONÇA, Andrey Borges de; CARVALHO, Paulo Roberto 
Galvão de. Lei de Drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 
2006 - Comentada artigo por artigo. 3. ed. rev. atual. e ampl. 
São Paulo: Método, 2012, p. 122).

Não é outro o sentido do posicionamento adotado 
no âmbito da Quinta Turma deste Superior Tribunal de 
Justiça, que já decidiu que a condenação pelo delito 
tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06 constitui 
circunstância hábil a denotar dedicação às atividades 
criminosas e integração à organização criminosa, de 
modo a impedir a aplicação da causa de diminuição de 
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 à 
míngua do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes 
da Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso especial. Tráfico e associação 
para o tráfico ilícito de drogas. Condenação por ambos 

os crimes ocorrida nas instâncias ordinárias. Ausência de 
incursão em matéria fático-probatória. Impossibilidade da 
aplicação da minorante quando reconhecida a autoria do 
crime de associação para o tráfico. Precedentes desta Corte 
Superior. Agravo regimental desprovido.
1. Não é cabível a aplicação da minorante do § 4.º do art. 33 
da Lei n.º 11.343/2006 quando ocorrer a condenação pelo 
crime de associação para o tráfico de drogas. Precedentes.
2. Mostra-se manifestamente infundada a tese sustentada 
pela Defesa de que o exame do recurso especial esbarraria 
na Súmula nº 07/STJ.
Ora, os acusados foram condenados por associação para 
o tráfico.
Assim, comprovada no acórdão recorrido a prática do 
crime, o qual sequer foi impugnado pela Defesa, é possível 
o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 
nº 11.343/2006, sem necessidade de reexaminar as provas 
dos autos.
3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1292271/
MG, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 18.09.2012, 
DJe de 26.09.2012).

[...] Causa de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006. Pretendida aplicação. Condenação pelo 
art. 35 da Lei de Drogas. Dedicação a atividades delituosas e 
participação em organização criminosa. Requisitos subjetivos. 
Não preenchimento. Indeferimento da minorante justificado. 
Ilegalidade não demonstrada.
1. Revela-se inviável a aplicação da causa especial de 
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, 
quando o agente foi condenado pelo crime do art. 35 da Lei 
nº 11.343/06, o que demonstra a sua dedicação a atividades 
criminosas e a sua participação em organização criminosa, 
no caso especialmente voltada para o cometimento do crime 
de tráfico de entorpecentes.
2. Para concluir-se que o condenado não se dedicava a 
atividades ilícitas, nem seria integrante de organização 
voltada à prática de crimes, seria necessário o revolvimento 
de todo o conjunto fático-probatório colacionado durante 
a instrução criminal, o que é incabível na via estreita do 
remédio constitucional.
3. Ordem denegada, concedendo-se, contudo, habeas corpus 
de ofício para reduzir a pena-base, restando a reprimenda 
do paciente definitiva em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) 
dias-multa, por infração aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 
(HC 235.524/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 
26.06.2012, DJe de 01.08.2012).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial 
para afastar a causa de diminuição de pena aplicada 
pelo Tribunal a quo.

É o voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Sexta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, deu provimento ao 
recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra 
Relatora.”

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis 
Júnior, Assusete Magalhães e Alderita Ramos de Oliveira 
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Relatório

A EXM.ª SR.ª MINISTRA LAURITA VAZ - Trata-se de 
recurso especial interposto pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, fundamentado na alínea a do 
permissivo constitucional.

Consta dos autos que R.J.B. foi condenado, 
como incurso no art. 16, parágrafo único, III, da Lei 
10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, substituída 
por medidas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, por 
possuir e fabricar artefato explosivo ou incendiário, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal 
ou regulamentar.

Interposto recurso de apelação pela defesa, o 
Tribunal de origem houve por bem dar-lhe provimento 
para absolver o recorrido, por falta da materialidade do 
delito, diante da ausência de perícia no material apreen-
dido. Eis a ementa do julgado:

Apelação criminal. Posse de artefatos explosivos. Condenação 
em primeiro grau. Ausência de perícia comprobatória 
do potencial lesivo dos objetos. Falta da materialidade. 
Absolvição. Recurso provido. - A ausência de perícia no mate-
rial apreendido impede a comprovação da materialidade do 
delito em exame. A potencialidade lesiva dos respectivos 
materiais deve ser demonstrada a fim de que se comprove 
o risco à incolumidade pública, inexistindo, portanto, objeto 
materialmente idôneo para configurar o crime previsto na lei 
de desarmamento (f. 293).

Foram opostos embargos de declaração que 
restaram rejeitados.

Sustenta o Parquet, nas razões do especial, negativa 
de vigência aos arts. 619 do Código de Processo Penal, e 
16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03. Afirma que o 
Tribunal de origem foi omisso quanto à tese de dispensa-
bilidade de elaboração de laudo pericial para a caracte-
rização do crime previsto no Estatuto do Desarmamento, 
enfatizando, de outro lado, ser “irrelevante a compro-
vação da potencialidade lesiva dos artefatos explosivos” 
por se tratar de crime de mera conduta (f. 321).

Requer, assim, sejam apreciadas as questões susci-
tadas em sede de embargos de declaração, e, caso se 
entenda que a matéria está prequestionada, pugna pela 
condenação do recorrido pelo delito previsto no art. 16, 
parágrafo único, III, da Lei 10.826/03.

Inadmitido o recurso especial, foi interposto, então, 
agravo, que restou provido e, portanto, convertido em 
apelo extremo para melhor exame da matéria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público 
Federal opinou pelo provimento do recurso, em parecer 
assim ementado:

Agravo de instrumento. Crime de mera conduta e perigo 
abstrato. Art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/06. 
Conduta típica. - 1. O acórdão recorrido absolveu o réu, ao 
argumento da ausência de prova da materialidade delitiva, 
diante da inexistência de laudo pericial de eficiência dos arte-
fatos apreendidos (art. 16, parágrafo único, III, do Estatuto do 
Desarmamento). 2. O crime em questão é de mera conduta 

Recurso especial - Penal - Possuir e fabricar 
artefato explosivo ou incendiário sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar - Art. 16, parágrafo único, III, da Lei 

nº 10.826/03 - Crime de mera conduta - Perigo 
abstrato configurado - Recurso provido

1. O objeto jurídico tutelado em relação à conduta de 
possuir artefato explosivo ou incendiário não é a incolu-
midade física, e sim a segurança pública e a paz social, 
colocados em risco com a prática do ato à deriva do 
controle estatal, sendo desnecessária, portanto, perícia 
para atestar a lesividade daquele artigo e, por conse-
guinte, caracterizar o crime do art. 16, parágrafo único, 
III, da Lei 10.826/03. O raciocínio é o mesmo daquele 
desenvolvido por esta Corte Superior de Justiça para o 
porte de arma de fogo, acessórios e munição.

2. Recurso especial provido para restabelecer a sentença 
condenatória de primeiro grau.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.350.196 - MG (2012/
0148869-9) - Relatora: MINISTRA LAURITA VAZ

Recorrente: Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 
Recorrido: Rui Justino Barbosa. Advogado: Eric Sabioni 
de Paula.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigrá-
ficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e 
lhe dar provimento, nos termos do voto da Sr.ª Ministra 
Relatora. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Campos Marques 
(Desembargador convocado do TJ/PR) e Marilza Maynard 
(Desembargadora convocada do TJ/SE) votaram com a 
Sr.ª Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco 
Aurélio Bellizze.

Presidiu o julgamento a Sr.ª Ministra Laurita Vaz.
Brasília (DF), 19 de fevereiro de 2013 (data do 

julgamento). - Ministra Laurita Vaz - Relatora.

(Desembargadora Convocada do TJPE) votaram com a 
Sra. Ministra Relatora. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília, 26 de fevereiro de 2013. - Eliseu Augusto 

Nunes de Santana - Secretário.

(Publicado no DJe de 06.03.2013.)

. . .
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e de perigo abstrato, portanto não exige a prova da lesivi-
dade ou da potencialidade lesiva da conduta perpetrada pelo 
agente, a qual se presume pela simples prática da ação ou 
omissão descrita no tipo penal. Caracteriza-se e se consuma 
independentemente de qualquer outro resultado. Não exige 
dolo específico. 3. A decisão recorrida fere a citada norma 
e diverge dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 
pelos quais ‘o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 
(incluído no tipo os acessórios e a munição) é crime comum, 
de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo 
prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, 
o mau uso do artefato é presumido pelo tipo penal’ (REsp 
1214528/MG, Min. Gilson Dipp, DJU 14.08.2012). - Opino 
pelo provimento do agravo, com o consequente provimento 
do recurso especial (f. 403).

É o relatório.

Voto

A EXM.ª SR.ª MINISTRA LAURITA VAZ (Relatora) - 
Constata-se a tempestividade do especial, o cabimento 
de sua interposição com amparo no permissivo constitu-
cional, o interesse recursal, a legitimidade e o preques-
tionamento, de modo que passo à análise do mérito 
do recurso.

Como relatado, pretende-se, no presente apelo 
extremo, o reconhecimento da tipicidade da conduta atri-
buída ao recorrido, sob a alegação de ser “irrelevante 
a comprovação da potencialidade lesiva dos artefatos 
explosivos” para a caracterização do delito previsto no 
art. 16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03, por se 
tratar de crime de mera conduta.

Narra a denúncia em sua parte descritiva:

Consta dos autos que na data de 18 de setembro de 2008, 
às 17 horas e 05 minutos, aproximadamente, na Rua Cesário 
Alvim, nº 503, Bairro Chácara, nesta cidade, o denunciado, 
de forma livre e consciente, possuía e fabricava artefato 
explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar.
Segundo restou apurado, foi expedido pelo MM. Juiz de 
Direito desta Comarca mandado de busca e apreensão, onde 
os milicianos, em cumprimento a dito mandado, lograram 
êxito em apreender os objetos explosivos descritos no auto de 
apreensão acostado às f. 29 e v.
Questionado o denunciado, se o mesmo fabricava os mate-
riais explosivos, o mesmo informou que apenas os revendia; 
porém, no local, foram apreendidas pólvora, que seria utili-
zada na fabricação dos fogos de artifício.
Cumpre ressaltar que, apesar de o indiciado possuir alvará de 
funcionamento, a data do mesmo estava vencida, conforme 
comprova f. 37, os extintores de incêndio também estavam 
com data de validade vencida e o relatório de vistoria/fisca-
lização, acostada às f. 35/36, constatou que o local não era 
adequado para ter em depósito tais explosivos (f. 4/5).

Após a regular instrução criminal, o Juiz de primeiro 
grau, na linha do que defendido pelo ora recorrente, 
condenou o acusado por possuir e fabricar artefato explo-
sivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar, mas o Tribunal 
de origem, em sede de apelação, reformou o decisum 

monocrático e absolveu o réu, sob os fundamentos a 
seguir transcritos, no que interessa:

Compulsando os autos, verifico que assiste inteira razão ao 
apelante, no que se refere à falta de laudo pericial, imprescin-
dível para a demonstração do caráter lesivo do objeto mate-
rial do ilícito.
É que não foi realizada perícia, comprovando o potencial 
lesivo do material apreendido e que se qualificou como ‘arte-
fato explosivo’, o que, por óbvio, era imprescindível para 
condenação do réu.
Aliás, o fato de os objetos estarem estocados, mesmo que 
de forma irregular, não é suficiente para conferir a eles como 
se artefatos fossem, sem que, para tanto, haja comprovação 
através de perícia da natureza explosiva ou incendiária.
Vale dizer, sem a prova dessa natureza explosiva, inviável 
se torna a manutenção da condenação do réu. Até porque, 
inexistindo a perícia nos objetos encontrados na residência 
do apelante, nem mesmo há que se falar em ofensa ao bem 
jurídico tutelado.
Conforme bem explicou o douto Procurador de Justiça, Dr. 
Rogério Greco, ‘[...] Não foi realizado exame pericial no 
material apreendido, o que impede a comprovação da mate-
rialidade do delito em exame. A potencialidade lesiva dos 
materiais apreendidos deve ser demonstrada para que a inco-
lumidade pública seja colocada em risco. Sem a realização 
da perícia, não há qualquer prova que demonstre estarem 
as substâncias apreendidas aptas a provocarem explosão ou 
incêndio’, f. 248 (f. 295/296).

A hipótese dos autos - possuir e fabricar artefato 
explosivo ou incendiário - se amolda ao tipo previsto no 
inciso III do parágrafo único do art. 16 da Lei 10.826/03, 
que possui a seguinte redação:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter 
em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, 
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou 
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido 
ou restrito, sem autorização e em desacordo com determi-
nação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
[...]
III - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou 
incendiário, sem autorização ou em desacordo com determi-
nação legal ou regulamentar; [...].

Ora, o raciocínio que deve ser feito, no caso, é o 
mesmo daquele desenvolvido para o porte de arma de 
fogo, acessórios ou munição.

Nesses últimos casos, a jurisprudência se conso-
lidou, aqui nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, no 
sentido da desnecessidade da perícia para atestar a lesi-
vidade daqueles instrumentos e, por conseguinte, carac-
terizar o crime. Isso porque o objeto jurídico tutelado em 
casos tais não é a incolumidade física, e sim a segurança 
pública e a paz social, colocadas em risco com a prática 
das referidas condutas à deriva do controle estatal.

Assim, o legislador, antecipando a tutela penal, 
pune essas condutas antes mesmo que representem lesão 
ou perigo concreto.

A propósito:
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Penal. Porte de arma de fogo, acessório ou munição 
de uso permitido. Possibilidade de lesão real. Aferição. 
Desnecessidade. Crime de perigo abstrato. 1 - Nos termos 
do entendimento majoritário das duas Turmas componentes 
da Terceira Seção, o crime previsto no tipo do art. 14 da 
Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desinfluente 
aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso 
permitido sejam capazes de produzir lesão real a alguém. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ressalva do ponto 
de vista da Relatora. 2 - Ordem denegada (HC 150.564/SP, 
6ª Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 
05.09.2012).

Agravo regimental no recurso especial. Penal. Art. 557, caput, 
do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3º do Código de 
Processo Penal. Ausência de violação ao princípio da cole-
gialidade. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido. Laudo atestando a inaptidão da arma para realizar 
disparos. Tipicidade. Crime de mera conduta. Perigo abstrato 
configurado. Agravo regimental desprovido. 1. O princípio da 
colegialidade não é violado se o Relator nega seguimento ao 
recurso com supedâneo em julgados deste Superior Tribunal 
de Justiça, de acordo com o art. 557, caput, do Código de 
Processo Civil, c.c. o art. 3º do Código de Processo Penal. 2. 
Com efeito, a conduta de porte ilegal de arma de fogo não 
depende de lesão ou perigo concreto para caracterizar sua 
tipicidade, pois o objeto jurídico tutelado não é a incolumi-
dade física, e sim a segurança pública e a paz social, colo-
cados em risco com a posse ou o porte de armas à deriva do 
controle estatal. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no 
REsp 1.180.521/SE, 5ª Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe 
de 25.06.2012).

Não haveria sentido exigirmos, no caso de explo-
sivos, cuja previsão típica se insere no mesmo contexto 
legal, a necessidade de perícia.

Com efeito, o art. 16 da Lei nº 10.826/03 prevê 
o porte de arma, acessório ou munição, e seus incisos 

especificam situações em que também se aplicam as 
penas previstas no caput, dentre as quais a posse de arte-
fato explosivo.

Nesse contexto, estando em plena vigência o dispo-
sitivo legal em questão, não tendo sido declarada sua 
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, não 
há espaço para a absolvição do réu, merecendo reforma, 
portanto, o acórdão impugnado.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso espe-
cial para restabelecer a sentença condenatória de 
primeiro grau.

É como voto.

Certidão

Certifico que a egrégia Quinta Turma, ao apreciar 
o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, 
proferiu a seguinte decisão:

“A Turma, por unanimidade, conheceu do recurso e 
lhe deu provimento, nos termos do voto da Sr.ª Ministra 
Relatora”.

Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Campos Marques 
(Desembargador convocado do TJ/PR) e Marilza Maynard 
(Desembargadora convocada do TJ/SE) votaram com a 
Sr.ª Ministra Relatora.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco 
Aurélio Bellizze.

Presidiu o julgamento a Sr.ª Ministra Laurita Vaz.
Brasília, 19 de fevereiro de 2013. - Lauro Rocha 

Reis - Secretário.

(Publicado no DJe de 28.02.2013.)
. . .
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Agravo regimental no agravo de instrumento -
 Inovação recursal - Impossibilidade - ICMS -
Empresa de construção civil - Diferencial de 

alíquotas - Impossibilidade da exação -
 Precedentes

1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação 
de fundamentos.

2. Empresas de construção civil adquirentes de mercado-
rias em outro Estado - para as empregar em suas obras - 
não estão sujeitas ao recolhimento da diferença em razão 
da cobrança de alíquota maior de ICMS exigida pelo 
Estado destinatário.

3. Agravo regimental não provido.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 645.142 - MG - Relator: MINISTRO DIAS TOFFOLI

Agravante: Estado de Minas Gerais. Advogado: 
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais - Eduardo 
Muniz Machado. Agravada: Acrópole Construções 
Empreendimentos Ltda. Advogados: Jair Ferraz da Silva 
e outro.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na 
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigrá-
ficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao 
agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 26 de fevereiro de 2013. - Ministro Dias 
Toffoli - Relator.

Relatório

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator) 
- Estado de Minas Gerais interpõe tempestivo agravo 
regimental (f. 57/59) contra decisão mediante a qual o 
Ministro Sepúlveda Pertence negou provimento ao agravo 
de instrumento (f. 52/53), com a seguinte fundamentação:

Agravo de instrumento de decisão que inadmitiu RE, a, contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
assim ementado (f. 11):
‘ICMS. Diferença de alíquotas. Art. 155, § 2º, VII e VIII, da 
CF. Não se mostra devida a aludida diferença ao Estado de 
Minas Gerais, tendo em vista que a empresa envolvida, de 
fato, tem por objeto a construção civil e está sujeita, em regra, 
ao pagamento do ISS’.

Alega o RE violação dos dispositivos 155, § 2º, VII, a e b, e 
VIII, da Constituição Federal.

Decido.
Esta Corte já decidiu que, em regra, as empresas de cons-
trução civil são contribuintes do ISS, v.g., AI 242.276-AgR, 
16.12.99, 2ª Turma, Marco Aurélio:

‘Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Alíquota 
diferenciada. Diferença. Cobrança. Construtora. As constru-
toras são, de regra, contribuintes, considerado o tributo muni-
cipal. Imposto sobre serviços. Adquirindo material em Estado 
que pratique alíquota mais favorável, não estão compelidas, 
uma vez empregadas as mercadorias em obra, a satisfazer 
a diferença em virtude de alíquota maior do Estado destina-
tário. Interpretação do disposto no art. 155, § 2º, inciso VII, 
da Constituição Federal’.

No mesmo sentido, a 1ª Turma deste Tribunal, ao apre-
ciar questão idêntica - AI 456.722-AgR, 30.11.2004, Eros 
-, decidiu:

‘Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Alíquotas 
diferenciadas. Mercadorias adquiridas por construtora para 
emprego em obra. Impropriedade da cobrança da diferença. 
Agravo desprovido.
As construtoras que adquirem material em Estado instituidor 
de alíquota de ICMS mais favorável, ao utilizarem essas 
mercadorias como insumos em suas obras, não estão compe-
lidos à satisfação do diferencial de alíquota de ICMS do 
Estado destinatário, uma vez que essas construtoras são, de 
regra, contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios.
Recurso em manifesto confronto com a jurisprudência desta 
Corte’.

O acórdão recorrido está em harmonia com esta orientação.
Ademais, as regras constitucionais invocadas no RE dizem 
com a questão da diferença interestadual de alíquotas, que 
perde relevância se, com base em outros dispositivos - nos 
quais não se fundamenta o recurso -, concluiu o acórdão não 
incidir o ICMS no caso.
Nego provimento ao agravo.
Brasília, 5 de março de 2007.

Sustenta o agravante que os precedentes consig-
nados na decisão agravada não correspondem à matéria 
tratada na presente lide. Alega ser necessário esta Corte 
analisar o caráter de contribuinte de ICMS de empresa 
atuante no ramo de construção civil em face do disposto 
na Lei Complementar nº 116/03.

Aduz, in verbis, que

[…] as mencionadas decisões não julgaram a matéria à luz 
do dispositivo 7.02 contido na lista de serviços anexa à Lei 
Complementar n° 116 de 31 de julho de 2003 (f. 57).

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (Relator) - O 
inconformismo não merece prosperar.

Verifico que o ora agravante suscita a manifestação 
desta Corte com relação à análise do caráter de contri-
buinte de ICMS da empresa atuante no ramo de cons-
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Habeas corpus - Penal - Paciente condenado 
pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas 

nas dependências do presídio onde cumpre 
reprimenda por crimes anteriores - Aplicação da 

causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, 
da Lei 11.343/2006 - Possibilidade - Majorante 
de natureza objetiva, que não é afastada pela 

condição de presidiário do infrator -
 Ordem denegada

 I - A majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 
é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-
-se com a constatação de ter sido o crime cometido em 
um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, 

trução civil, em face do disposto na Lei Complementar 
nº 116/03. Portanto, há inovação das razões no regi-
mental pelo ora agravante, o qual traz novos argumentos 
não debatidos no momento oportuno.

Observo, por conseguinte, que a decisão agra-
vada ateve-se ao que foi decidido no acórdão recorrido 
e devolvido a esta Corte por meio do recurso extraordi-
nário. Nesse sentido:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual 
civil. Recurso julgado prejudicado por ausência de inte-
resse recursal. Inadmissibilidade de inovação de fundamento 
no agravo regimental. Recurso desprovido (AI nº 453.707-
AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 
20.04.07).

Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípio 
da legalidade. Ofensa não arguida no recurso extraordi-
nário. Inovação dos argumentos em agravo regimental. 
Impossibilidade. Precedentes. 3. Indenização por dano moral. 
Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. 
Precedente. 4. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa não confi-
gurada. Acórdão devidamente fundamentado. 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento (AI nº 500.501-AgR, 
Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 
04.03.05).

Ademais, verifico que o Tribunal de origem solu-
cionou a lide consignando que,

[i]n casu, trata-se de empresa de construção civil contribuinte 
de ISS, de acordo com o item 32 do Decreto-Lei 406/68, 
com redação dada pela LC 56/87. Só será cobrado ICMS 
em relação às mercadorias produzidas e oferecidas pelo pres-
tador dos serviços. Assim, não sendo contribuinte, em regra, 
do ICMS, não há falar em cobrança da diferença de alíquota 
prevista no art. 155, § 2º, VII, da CF (f. 13).

Desse modo, o acórdão recorrido não divergiu do 
entendimento firmado nesta Corte no sentido de que 
empresas de construção civil adquirentes de mercadorias 
em outro Estado - para as empregar em suas obras - não 
estão sujeitas ao recolhimento da diferença em razão da 
alíquota maior do ICMS exigida pelo Estado destinatário.

Sobre o tema, anote-se:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço - ICMS. 
Aquisição de bens utilizados na construção civil. Diferença de 
alíquotas: impossibilidade de cobrança. Precedentes. Agravo 
regimental ao qual se nega provimento (RE nº 579.084/
AL-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 
de 26.06.09).

Constitucional. Tributário. ICMS. Aquisição de bens para utili-
zação na construção civil. Diferencial de alíquota. Alegada 
ofensa ao art. 93, IX, da Constituição. Súmula 279 do STF. I - 
As empresas de construção civil por serem, em regra, contri-
buintes do ISS, ao adquirir, em outros Estados, materiais para 
empregar em suas obras, não estão compelidas a satisfazer a 
diferença em virtude de alíquota maior do ICMS cobrada pelo 
Estado destinatário. Precedentes. II - Não há contrariedade 
ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido 
encontra-se suficientemente fundamentado. III - Para entender 
em sentido diverso do acórdão recorrido quanto à utilização 
dos insumos adquiridos nas obras de construção civil da 

empresa agravada, faz-se necessário o reexame do conjunto 
fático-probatório dos autos, o que inviável, a teor da Súmula 
279 do STF. IV - Agravo improvido (RE nº 572.811/RN-AgR, 
Primeira Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 
de 19.06.09).

Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Alíquotas 
diferenciadas. Mercadorias adquiridas por construtora para 
emprego em obra. Impropriedade da cobrança do diferen-
cial de alíquota. Apreensão de mercadorias. Impossibilidade. 
Súmula 323 do STF. 1. As construtoras que adquirem mate-
rial em Estado-membro instituidor de alíquota de ICMS mais 
favorável não estão compelidas, ao utilizarem essas merca-
dorias como insumos em suas obras, à satisfação do dife-
rencial de alíquota de ICMS do Estado destinatário, uma vez 
que são, de regra, contribuintes do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios. 2. 
É inadmissível a apreensão de mercadorias com o propósito 
de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos (Súmula 
nº 323 do Supremo Tribunal Federal). Agravo regimental a 
que se nega provimento (RE nº 397.079/MT-AgR, Segunda 
Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 15.08.08).

Diante do exposto, nego provimento ao agravo 
regimental.

Extrato de ata

Decisão: A Turma negou provimento ao agravo 
regimental, nos termos do voto do Relator. Unânime. Não 
participou, justificadamente, deste julgamento o Senhor 
Ministro Marco Aurélio. Presidência do Senhor Ministro 
Luiz Fux. 1ª Turma, 26.02.2013.

Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli 
e Rosa Weber.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner 
Mathias.

Carmen Lilian Oliveira de Souza - Secretária da 
Primeira Turma.

(Publicado no DJe de 07.05.2013.)

. . .
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É contra o acórdão da Corte Superior que se insurge 
a impetrante.

 Sustenta, em síntese, que a majorante prevista no 
art. 40, III, da Lei 11.343/2006 não pode ser aplicada 
quando o acusado for interno do sistema prisional, e que 
“tal majorante só deve ser aplicada quando se tratar de 
terceiros estranhos ao estabelecimento prisional; não de 
próprio interno”.

 Destaca, para tanto, que a “intenção da lei é, indu-
bitavelmente, resguardar certos estabelecimentos da ação 
de terceiros, ou seja, recrudescer com aqueles que, não 
estando presos, pretendem colocar em risco a população 
carcerária”. 

 Sustenta, nesse sentido, que a condição de interno 
do paciente no momento do cometimento do delito afasta 
a aplicação da causa de aumento de pena prevista no 
art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

 Requer, ao final, a concessão da ordem, para afastar 
a majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

 Não havendo pedido de medida liminar a ser apre-
ciado, e estando bem instruídos os autos, determinei fosse 
ouvido o Procurador-Geral da República. 

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra 
da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio 
Marques, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, 
se conhecido, pela denegação da ordem. 

É o relatório.

Voto

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(Relator) - Bem examinados os autos, tenho que o caso é 
de denegação da ordem. 

O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de 
Justiça, deu provimento ao REsp 1.200.395/MG, inter-
posto pelo Ministério Público estadual, em decisão assim 
fundamentada: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais com fundamento na alínea a 
do permissivo constitucional contra acórdão do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (e-STJ 
fl. 217): 
‘Tóxico - Autoria e materialidade comprovadas - Compro-
vada autoria e materialidade do delito de tráfico impe-
riosa a condenação do acusado. - Não há que se falar na 
causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 
11.343/06 quando o acusado se tratar de custodiado do 
sistema prisional.
 No especial (e-STJ fls. 229/235), sustenta o recorrente 
ofensa ao art. 40, III, da Lei 11.343/06, diante do afasta-
mento da causa de aumento de pena por se tratar de agente 
já custodiado. 
Requer, assim, o provimento do recurso nos termos das 
razões expostas.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 240/246). 
Admitido o recurso especial na origem (e-STJ fls. 248/249), o 
Ministério Público Federal opinou pelo não provimento (e-STJ 
fls. 260/261).
 É o relatório. 

nas dependências do estabelecimento prisional onde o 
paciente cumpre pena por crimes anteriores, independen-
temente de qualquer indagação sobre a condição subje-
tiva do infrator.

 II - Ordem denegada.

HABEAS CORPUS 114.701 - MG - Relator: MINISTRO 
RICARDO LEWANDOWSKI 

Paciente: Evanis Martins de Oliveira. Impetrante: Defen-
soria Pública da União. Procurador: Defensor Público-
-Geral Federal.  Coator: Superior Tribunal de Justiça. 

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam 
os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal 
Federal, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo 
Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos 
e das notas taquigráficas, por unanimidade, denegar a 
ordem, nos termos do voto do Relator. Ausente, justifica-
damente, o Senhor Ministro Celso de Mello. 

 Brasília, 19 de março de 2013. - Ricardo Lewando-
wski - Presidente e Relator. 

Relatório

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
(Relator) - Trata-se de habeas corpus, impetrado pela 
Defensoria Pública da União, em favor de Evanis Martins 
de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo 
regimental interposto no REsp 1.200.395/MG, Rel. Min. 
Jorge Mussi.

 Consta dos autos que o paciente foi condenado 
à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime 
inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, 
caput, combinado com o art. 40, III, da Lei 11.343/2006, 
por trazer consigo quatro porções de maconha e duas 
de cocaína, sem autorização ou em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, nas dependências 
ou imediações do estabelecimento prisional no qual se 
encontra cumprindo pena, com o propósito de ali aden-
trar e repassar as drogas ao demais presidiários. 

A impetrante diz, então, que, postulando a absol-
vição por insuficiência de provas, a redução da pena-base 
e a exclusão da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, 
a defesa apelou para o Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, que deu parcial provimento ao recurso, 
apenas para excluir a referida majorante do cálculo da 
reprimenda.  

Prossegue informando que, inconformado, o Minis-
tério Público estadual interpôs recurso especial para o 
Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao apelo 
extremo para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, 
mas a Quinta Turma do STJ não conheceu do recurso. 
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Tenho, portanto, que a comercialização de drogas 
nas dependências ou nas imediações desses locais, por si 
só, já justifica a incidência da causa especial de aumento 
de pena, sejam quais forem as condições subjetivas do 
agente que a comete. 

Esse entendimento, aliás, coincide com a orientação 
desta Corte firmada desde a vigência da antiga Lei de 
Drogas, segundo a qual “(...) Aplica-se ao presidiário que 
comete o crime de tráfico de entorpecentes no interior do 
estabelecimento penal a qualificadora do art. 18, IV, da 
Lei 6.368/76” (HC 72.932/SP, Rel. Min. Carlos Velloso). 
Importante anotar, por oportuno, que o atual art. 40, 
III, da Lei 11.343/2006 estabelece a mesma causa de 
aumento de pena antes prevista no art. 18, IV, da antiga 
Lei de Drogas, que tinha a seguinte redação:  

Art. 18. As penas dos crimes definidos nesta Lei serão aumen-
tadas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços): 
(…) 
IV - se qualquer dos atos de preparação, execução ou consu-
mação ocorrer nas imediações ou no interior de estabeleci-
mento de ensino ou hospitalar, de sedes de entidades estu-
dantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou benefi-
centes, de locais de trabalho coletivo, de estabelecimentos 
penais, ou de recintos onde se realizem espetáculos ou diver-
sões de qualquer natureza, sem prejuízo da interdição do 
estabelecimento ou do local (grifos meus). 

No mesmo sentido é a lição de Guilherme de Souza 
Nucci (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Proces-
suais Penais Comentadas. 5.ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 388), senão 
vejamos: 

Comungamos do entendimento que sustenta ser possível a 
incidência da causa de aumento de pena em qualquer caso 
previsto na Lei 11.343/2006, quando cometido no interior 
de estabelecimento penitenciário, pouco importando se o 
agente é preso ou pessoa estranha ao presídio, não sendo 
também relevante tratar-se de cadeia pública (este local não 
deixa de ser um estabelecimento penal). O tipo penal não 
faz tal diferença, pois é particularmente grave que se realize 
tanto o tráfico de entorpecentes, quanto o uso de drogas, em 
locais de cumprimento de penas privativas de liberdade, onde 
se almeja a ressocialização e reeducação dos condenados 
(grifos meus).  

Nessa esteira, também entendo que a majorante 
é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se 
com a constatação de ter sido o crime cometido em 
um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, 
nas dependências do estabelecimento prisional onde o 
paciente cumpre pena por crimes anteriores, independen-
temente de qualquer indagação sobre a condição subje-
tiva do infrator. 

Afasto, portanto, o argumento de que a “intenção 
da lei é, indubitavelmente, resguardar certos estabeleci-
mentos da ação de terceiros, ou seja, recrudescer com 
aqueles que, não estando presos, pretendem colocar em 
risco a população carcerária”. Não se trata, pois, de dar 

Decido. 
Com efeito, o agente criminoso que pratica o tráfico ilícito 
de entorpecentes nos locais delineados no art. 40, III, da Lei 
11.343/06 é apenado de forma mais rigorosa, dada a maior 
reprovabilidade da conduta.
 A condição de apenado daquele que pratica o tráfico ilícito 
no interior do estabelecimento prisional não afasta a inci-
dência da majorante, ao contrário do entendimento firmado 
pelo aresto recorrido. Se assim fosse, criar-se-ia uma situ-
ação excepcional na tipificação da conduta dos presidiários 
que subsumisse na figura do art. 33 da Lei de Drogas, não 
prevista pelo legislador ordinário. 
Em verdade, o fim da pena, também ressocializador, visa 
não o incentivo à prática de crime e sim a reinserção social 
do condenado.
Desse modo, deve ser reformado o aresto recorrido para 
restabelecer a pena fixada na sentença condenatória que 
aplicou a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 
11.343/06. 
Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
(…) 
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC 
c.c. 3º do CPP, dou provimento ao recurso especial, restabe-
lecendo a sentença condenatória. 

A defesa do paciente, por sua vez, interpôs agravo 
regimental contra essa decisão, mas a Quinta Turma 
daquela Corte não conheceu do recurso, em acórdão 
assim ementado: 

Processual penal. Ausência de impugnação do fundamento 
do decisum agravado. Súmula 182/STJ. 
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utili-
zados na decisão agravada atrai a incidência do Enunciado 
Sumular 182 desta Corte Superior. 
2. Agravo regimental não conhecido. 

Conforme relatado, a impetrante pretende, neste 
writ, a concessão da ordem para afastar a majorante 
prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, alegando, 
em síntese, que tal causa especial de aumento de pena 
não pode ser aplicada quando o acusado for interno do 
sistema prisional. 

Sem razão, contudo. 
Com efeito, o inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 

visa a punir com maior rigor a comercialização de drogas 
em determinados locais, como estabelecimentos prisio-
nais, escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento 
de dependentes, entre outros. 

Veja-se o que estabelece esse dispositivo: 

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são 
aumentadas de um sexto a dois terços, se: 
(…) 
III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou 
imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou 
hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, cultu-
rais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de 
trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou 
diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de 
dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades 
militares ou policiais ou em transportes públicos (grifos meus). 
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Ademais, consta da sentença condenatória que, 
além de o paciente responder a vários outros processos 
por crimes diversos, possui uma condenação pela prática 
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação 
para o tráfico, então previstos nos arts. 12 e 14 da Lei 
6.368/1976, não podendo, assim, a sua condição de 
presidiário reincidente funcionar como fator de exclusão 
de uma causa de aumento de pena legalmente prevista. 
Certamente não foi essa a intenção do legislador ordi-
nário. 

Ante o exposto, denego a ordem. 

Extrato de ata

Decisão: A Turma, por unanimidade, denegou a 
ordem, nos termos do voto do Relator. Ausente, justifica-
damente, o Senhor Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, 
19.03.2013. Presidência do Senhor Ministro Ricardo 
Lewandowski. Presentes à sessão os Senhores Ministros 
Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Teori Zavascki. Ausente, 
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. 

Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo 
Gustavo Gonet Branco. 

Brasília-DF, 19 de março de 2013. - Ravena Siqueira 
- Secretária.

(Publicado no DJe em 08.04.2013.) 

interpretação extensiva a tal dispositivo, como poderiam 
afirmar alguns, mas de dar a correta interpretação àquela 
norma penal. 

Foi na mesma linha o parecer da Subprocuradora- 
-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, que, 
ao se manifestar pela denegação da ordem, expôs os 
seguintes argumentos, que também adoto como razões 
de decidir: 

(...) 20. Sem razão, porém. Para a incidência da majorante 
prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, é suficiente 
que o delito seja cometido nas dependências ou imediações 
de estabelecimentos prisionais, pouco importando tratar-se 
ou não de recluso. 
21. Com efeito, a norma busca penalizar com maior repro-
vabilidade a conduta daquele que insere drogas em diversas 
espécies de estabelecimentos, inclusive o penitenciário, não 
distinguindo o autor do delito. Não se trata, pois de crime 
próprio, mas de crime comum, podendo ser cometido por 
qualquer pessoa, inclusive pelo próprio detento. 
22. A interpretação pretendida pelo impetrante de que 
a intenção da lei é proteger o estabelecimento prisional 
somente de terceiros, ultrapassa os limites da interpretação 
extensiva, configurando uma interpretação contra legem. 
Com efeito, em nenhum momento o legislador pretendeu 
excluir os detentos da incidência da majorante, já que não faz 
qualquer remissão nesse sentido. 
23. Desse modo, é de rigor a incidência da majorante 
prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, pois visa censurar 
com maior reprovabilidade o comportamento do preso que 
comercializa drogas no estabelecimento prisional. 

. . .
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