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verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal [...]".
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      Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em EX OFFICIO, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA

RELATOR.

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA (RELATOR)

V O T O

      Ao relatório da sentença (ff. 486/489) destes autos de ação ordinária
ajuizada por PAULO MALVAR em desfavor de SINDIBEL - SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE, acrescento
que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes "para
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais no
valor de R$ 21.361,69 (vinte e um mil reais, trezentos e sessenta e um reais
e sessenta e nove centavos), [...] corrigidos monetariamente pela Tabela da
Corregedoria Geral da Justiça de Minas Gerais e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença".

      O primeiro apelante, SINDIBEL - Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Belo Horizonte, argúi as preliminares de: a) carência de ação
por falta de interesse processual; b) inépcia da petição inicial por ausência de
pedido certo e determinado; c) impossibilidade de juntada extemporânea de
documentos; d) prescrição. No mérito, alega: i) ser "indevida inversão do
ônus da prova - inaplicabilidade do CDC"; ii) a
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inércia do recorrido e da tentativa do recorrente de evitar a prescrição do
direito; iii) ausência de nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e
o suposto evento danoso. Indica "precedente da justiça comum em um caso
idêntico" e afirma haver "risco de inviabilização do funcionamento do
recorrente e da necessidade da concessão da justiça gratuita". Pede o
provimento do recurso (ff. 490/518). Preparo regular (f. 519).

      O segundo apelante, Paulo Malvar, alega que "a decisão judicial deve
seguir um raciocínio coerente de maneira que os seus preceitos trilhem uma
seqüência lógica e ordenada que culmine com a decorrente conclusão, sem
conter nenhum tipo de contradição. Em que pese a referida sentença ter sido
proferida com sabiedade, necessário asseverar que não houve contradição,
que depreende-se da simples leitura da decisão. Ora, após a condenação da
parte ré ao pagamento dos danos materiais, pois a mesma fez com que a
parte autora viesse a sofrer uma perda material, tendo em vista que
conforme cálculo realizado pelo contador, teria a parte autora o direito a
restituição do valor de no montante de R$ 21.361,69 (vinte e um mil reais,
trezentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos), conforme
sentença no qual deverá ser mantida. No ordenamento jurídico brasileiro, a
obrigação de indenizar passa, obrigatoriamente, pela prévia análise da
ocorrência de três requisitos, quais sejam, a existência da culpa pela
ocorrência de ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Tais
elementos se encontram presentes no caso em tela, conforme se infere pela
dinâmica dos fatos e pelos documentos acostados. Os transtornos, no caso
em tela, foram exclusivamente produzidos pela negligencia e imperícia do
Recorrido, pois após 12 logos anos de espera e negligencia por parte dos
prepostos que não cuidou com zelo dos atos processuais. À falta de critérios
objetivos, deve o juiz agir com prudência ao fixar o quantum indenizatório,
atendendo às peculiaridades do caso sob julgamento e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor não deve ser nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que
se torne inexpressivo. Visto a norma material, percebe-se expressamente
que a empresa possui o âmbito de indenizar. O Código Civil de 2002
estabelece o seguinte:
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Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito. Art. 940. Aquele que demandar por divida já paga,
no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do
que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro
do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo
se houver prescrição. Pois durante os 11 (onze) anos da longa tramitação do
feito, a autora, cujos interesses estavam aos encargos do Recorrido, foi
sendo informada por este que a tramitação seguia normalmente, confiando
na veracidade das informações e, conseqüentemente, na atuação diligente
de seus prepostos, constituídos pela entidade. Recentemente a autora
recebeu correspondência a ela direcionada pelo Sindicato Recorrido, por
meio da qual lhe foi informado que os cálculos de execução foram
homologados, mas que houvera problemas com a listagem "suplementar",
anexada aos autos da Ação n 0024.01.004983-1 em 2005, convocando-a
para uma reunião nas dependências da entidade. No dia e hora marcada o
autor compareceu à sede do sindicato, ocasião em que lhe foi informado que
seu nome, por descuido, não constara da listagem apresentada juntamente
com a inicial da Ação Ordinária n. 0024.01.004983-1. Por esse motivo, lhe foi
dito que nada receberia e que os RPVs (Requisições de Pequeno Valor) já
estavam prestes a serem pagos, na sua grande maioria com valores em
torno de R$ 10 mil. Foi com grande indignação que a autora recebeu essa
notícia, pois, como dito, por longos 12 anos sempre era informada da
regularidade do processo e que, tão logo fossem realizados os cálculos, ela
receberia a tão esperada indenização por meio de um RPV. Como o
demonstra a petição protocolada por uma das advogadas atuantes no feito,
que peticionava frequentemente nos autos, a listagem "complementar" não
fora apresentada em 2005, como informado na correspondência recebida,
mas, outrossim, em 23 de dezembro de 2007 , havendo o ilustre Magistrado
oficiante na execução indeferido o requerimento, sob o argumento de que a
listagem já houvera sido anexada à inicial (decisão anexada). A despeito
desta grave falha processual então constatada os prepostos do réu
praticaram outra, ou seja, quedaram inertes ante esta decisão, sem que
houvesse sido interposto qualquer
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recurso. Mas não foi só. Ciente em janeiro de 2008 de que cerca de 400
aposentados nada receberiam nos autos da ação judicial patrocinada, ainda
assim os advogados constituídos nos autos mantiveram a informação sob as
catacumbas, somente levando o fato ao conhecimento dos prejudicados 4
(quatro) anos depois, por meio de carta, no exato momento que os demais
substituídos passariam a receber seus créditos, numa conduta que vai do
descaso à imperícia e negligência, tudo a causar prejuízos na órbita
financeira e moral à autora. Desse modo, deve condenar o Recorrida a
promover a reparação por danos materiais equivalente ao valor aproximado
do que autora receberia não fosse a condita negligente, imperita, desidiosa e
insensível do réu, bem como por danos morais. É por demais cediço que a
análise do artigo 186, do Código Civil (CC), que disciplina a responsabilidade
extracontratual, evidencia que quatro são seus pressupostos de constituição,
a saber: 1- ação ou omissão; 2-culpa ou dolo do agente; 3- relação de
causalidade e 4- dano. No tópico pertinente à ação ou omissão, refere-se a
lei a qualquer pessoa que, por ação ou omissão, venha a causar dano a
outrem. Doutrinariamente, diz-se que a responsabilidade pode derivar de ato
próprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente e, ainda, de
danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. Ao se referir à
ação ou omissão voluntária, o art. 186, do Código Civil, cogitou do dolo, para,
em seguida, referir-se à culpa em sentido estrito, ao mencionar a negligência
ou imprudência. Dolo é a vontade deliberada, intencional do dever jurídico. A
culpa consiste na falta de diligencia que se exige do homem médio. Relação
de causalidade é o nexo causal ou etiológico entre a ação ou omissão do
agente e o dano verificado. Expressa-se no verbo causar, empregado no art.
186. Sem ela, não existe a obrigação de indenizar. Por fim, sem a prova do
dano, ninguém pode ser responsabilizado civilmente. O prejuízo pode ser
patrimonial (material) ou extrapatrimonial (moral), ou seja, sem repercussão
na órbita financeira do lesado. No que pertine ao tema dano, em sede de
danos morais, Tartuce (2005) aclara que, [...] pelo que consta do art. 186 do
atual Código Civil, é inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão de direitos
cumulada com o dano, utilizando a conjunção "e" entre esses dois elementos
51. Diniz (2003) estatui que,
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para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo
voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência [...]; b) ocorrência de dano patrimonial ou moral, sendo que
pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as
indenizações por dano material e moral, decorrentes do mesmo fato [...]; c)
nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente [...]. A
obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927
a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir
da data do ilícito (Sumula 43, do STJ). Doutrinariamente, o dano moral é tido
como aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio, ou seja, é a lesão que integra os direitos da personalidade, como
honra, dignidade, intimidade, imagem, bom nome, etc, como se infere dos
arts. 1º, III, 5º, V e X, da Magna Carta, e que acarreta ao lesado dor,
sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. Segundo a lição de Venosa,
somente haverá possibilidade de indenização se o ato ilícito ocasionar dano.
Cuida-se, portanto, do dano injusto. Em concepção mais moderna, pode-se
entender que a expressão dano injusto traduz a mesma noção de lesão a um
interesse, expressão que se toma mais própria modernamente, tendo em
vista ao vulto que tomou a responsabilidade civil. Falamos anteriormente
que, no dano moral, leva-se em conta a dor psíquica ou mais propriamente o
desconforto comportamental. Trata-se, em última análise, de interesses que
são atingidos injustamente. Nessa linha de raciocínio, Rosenvald (2003)
enuncia que [...] o dano moral pode ser conceituado como uma lesão aos
direitos da personalidade[8], somando a isso que [...] os direitos da
personalidade são atributos essenciais e inerentes à pessoa. Abrangem sua
integridade física, psíquica, emocional, sob os prismas social, afetivo,
intelectual ou social[9]. Tartuce (2005), por sua vez, esclarece que o dano
moral pode ser conceituado como sendo o prejuízo que atinge o patrimônio
incorpóreo de uma pessoa natural ou jurídica, os direitos da personalidade e
os seus cinco ícones principais, a saber: a) direito à vida e à integridade
física; b) direito ao nome; c) direito à honra; d) direito à imagem; e) direito à
intimidade, dor, desgosto, tristeza, pesar, sofrimento, angústia, amargura,
depressão. Dessa forma, em sentido próprio, o dano moral causa na pessoa
em sentido impróprio
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ou amplo, abrange a lesão de todos e quaisquer bens ou interesses
pessoais, exceto econômicos, como a liberdade, o nome, a família, a honra
subjetiva ou objetiva, a integridade física, a intimidade, a imagem. Diz Bittar
que qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da
subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que
repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os
aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da
consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que
vive e atua (o da reputação ou da consideração social). Sendo assim, deverá
ser condenado a Recorrido em arbitramento por danos morais e mantendo a
condenação referente ao danos materiais [...]". Pede o provimento do recurso
(ff. 521/529). Sem preparo porquanto o segundo apelante é beneficiário da
justiça gratuita.

      Contrarrazões à primeira apelação em evidente infirmação, com
preliminar de inovação recursal, e pugnando pelo desprovimento do recurso
(ff. 535/543).

      Contrarrazões à segunda apelação em evidente infirmação, com
preliminar de prescrição, e pugnando pelo desprovimento do recurso (ff.
546/557).

      Corrija-se a ordem das folhas da sentença, passando a atual f. 487 para
o lugar da atual f. 488, renumerando-as.

      PRELIMINAR EX OFFICIO.

      Falta de interesse processual.

      Para melhor compreensão da situação apresentada nestes autos, reporto
-me à narrativa dos fatos da petição inicial:

O autor conta nesta data 80 (oitenta) anos de idade, havendo se aposentado
no cargo de Fiscal Municipal de Posturas da Administração Direta do
Município de Belo Horizonte. No ano de 2001 foi proposta pelo Sindicato réu
a Ação Ordinária n. 0024.01.004983-1 em face do
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Município de Belo Horizonte, visando a cobrança (repetição de indébito
tributário) das contribuições previdenciárias que ilegalmente incidiram em
seus proventos de aposentadoria. A ação tramita perante o douto Juízo da 6ª
Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo
Horizonte. O suplicado agiu judicialmente como substituto processual dos ex-
servidores públicos municipais, havendo instruído a inicial com a listagem
dos ex-servidores públicos substituídos e a ação foi patrocinada pelos
advogados integrantes de seu próprio Departamento Jurídico [...]. Durante os
11 (onze) anos da longa tramitação do feito, a autora, cujos interesses
estavam aos encargos do suplicado, foi sendo informada por este que a
tramitação seguia normalmente, confiando na veracidade das informações e,
consequentemente, na atuação diligente de seus prepostos, constituídos
pela entidade. Recentemente a autora recebeu correspondência a ela
direcionada pelo Sindicato requerido, por meio da qual lhe foi informado que
os cálculos de execução foram homologados, mas que houvera problemas
com a l istagem "suplementar",  anexada aos autos da Ação n
0024.01.004983-1 em 2005, convocando-a para uma reunião nas
dependências da entidade. No dia e hora marcada o autor compareceu à
sede do sindicato, ocasião em que lhe foi informado que seu nome, por
descuido, não constara da listagem apresentada juntamente com a inicial da
Ação Ordinária n. 0024.01.004983-1. Por esse motivo, lhe foi dito que nada
receberia e que os RPVs (Requisições de Pequeno Valor) já estavam prestes
a serem pagos, na sua grande maioria com valores em torno de R$ 18 mil a
R$ 30 mil. Foi com grande indignação que o autor recebeu essa notícia, pois,
como dito, por longos 12 anos sempre era informada da regularidade do
processo e que, tão logo fossem realizados os cálculos, ela receberia a tão
esperada indenização por meio de um RPV. Como o demonstra a petição
protocolada por uma das advogadas atuantes no feito, que peticionava
frequentemente nos autos, a listagem "complementar" não fora apresentada
em 2005, como informado na correspondência recebida, mas, outrossim, em
23 de dezembro de 2007, havendo o ilustre Magistrado oficiante na execução
indeferido o requerimento, sob o argumento de que a listagem já houvera
sido anexada à inicial (decisão anexada). A despeito desta grave falha
processual então
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constatada os prepostos do réu praticaram outra, ou seja, quedaram inertes
ante esta decisão, sem que houvesse sido interposto qualquer recurso. Mas
não foi só. Ciente em janeiro de 2008 de que cerca de 400 aposentados
nada receberiam nos autos da ação judicial patrocinada, ainda assim os
advogados constituídos nos autos mantiveram a informação sob as
catacumbas, somente levando o fato ao conhecimento dos prejudicados 4
(quatro) anos depois, por meio da anexada carta, no exato momento que os
demais substituídos passariam a receber seus créditos, numa conduta que
vai do descaso à imperícia e negligência, tudo a causar prejuízos na órbita
financeira e moral à autora. Desse modo, é a presente ação para requerer se
digne V.Exa, com base no artigo Código Civil, condenar o réu a promover a
reparação por danos materiais equivalente ao valor aproximado do que
autora receberia não fosse a condita negligente, imperita, desidiosa e
insensível do réu, bem como por danos morais, como será visto a seguir.

      O MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes fundamentos:

Preliminares: Falta de interesse de agir. O réu alegou, em sede de preliminar,
a falta de interesse processual do autor, sob o fundamento de que, na data
do ajuizamento da ação, o autor não era filiado ao sindicato. Por sua vez,
existe interesse de agir quando a tutela jurisdicional é útil e adequada para
corrigir ou evitar um dano. Conforme documento de fls. 122, juntado pelo
próprio réu, o autor filiou-se ao sindicato de 2001, permanecendo até 2005,
ou seja, poderia ter sido representado pelo réu, através de emenda a petição
inicial incluindo o nome do autor na demanda. Ou seja, houve tempo hábil
para que o réu regularizasse a situação do autor no processo de nº
0024.01.004983-1. Assim, restando comprovado o interesse do réu, rejeito a
preliminar. Da Inépcia da Inicial: É inepta a petição inicial, conforme § único
do art. 295 do CPC, quando lhe faltar causa de pedir ou pedido, quando da
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido
for juridicamente impossível ou quando contiver pedidos incompatíveis entre
si. Sobre o assunto: "A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia,
quando
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o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa do réu ou a própria
prestação jurisdicional." (STJ - 3a Turma, Resp 193.100-RS, rel. Min. Ari
Pargendler, j. 15.10.01, não reconheceram, v.u., DJU 4.2.02, p. 345). In casu,
não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
parágrafo único do art. 295, razão pela qual afasto esta preliminar. Da
Prescrição. Quanto a prescrição alegada pela ré, entendo que a presente
ação foi interposta antes de transcorrido o prazo legal, senão vejamos: O
autor alega que, durante a tramitação da ação nº 0024.01.004983-1, sempre
que entrava em contato com a requerida, era informado que o processo
seguia normalmente. Diz ainda que somente no ano de 2012, tomou
conhecimento, ao ser convocado para uma reunião, de que seu nome não
constara na listagem apresentada junto a inicial e que havia sido indeferida a
listagem complementar. A ré não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse ter notificado o autor do indeferimento da listagem. Sendo
assim, tem-se como marco inicial da prescrição para propor a presente ação
o momento em que o autor tomou conhecimento dos danos ensejadores da
reparação civil, in casu, 2012. Conforme o código civil: Art. 189. Violado o
direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,
nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Art. 206. Prescreve: (...) §3º Em
três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil Pelo exposto, rejeito a
questão prejudicial do mérito arguida. Trata-se de ação indenizatória na qual
o autor pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais, sob o fundamento de que teria direito a valor em torno de
18 mil a 30 mil reais advindo da ação nº 0024.01.004983-1 em que deveria
ter sido representado pelo réu, mas que por descuido deste, não foi incluído
na lista de substituídos. Vejamos o que o art. 927 CC sobre responsabilidade
civil determina: "Art. 927 - aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Já o art. 186 do CC diz: "art. 186 -
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilicito". As alegações do réu são no sentido de que o autor não
era filiado a época da propositura da ação, por isso seu nome não constava
na lista inicial e que, após sua filiação, nunca procurou o réu para outorgar
poderes
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aos advogados do sindicato a fim de propor a ação que teria direito. A
representação dos associados pelo sindicato trata-se de prerrogativa,
prevista no Decreto-Lei nº 1.402/39 em seu art. 3º. Conforme se observa nos
autos, antes da propositura da Ação Cautelar que requereu a suspensão da
Contribuição indevidamente cobrada, foi realizada uma assembleia dos
servidores aposentados membros do sindicato réu, conforme fls. 132/140, no
entanto, o autor ainda não havia se filiado à época. A ação de repetição do
indébito, a seu turno, foi proposta em 21/12/2000 (fls. 151/160), ainda antes
da filiação do autor. Consoante se retira das informações cadastrais do autor
(fl. 122), este filiou-se ao sindicato réu em 09/03/2001, desfiliando-se em
17/01/2005. Com efeito, não era possível que o nome do autor constasse na
listagem juntada a petição inicial, vez que já se encontrava protocolada
quando de sua filiação ao sindicato réu. No entanto, o réu permaneceu filiado
durante período superior a quatro anos após a propositura da ação, havendo
tempo suficiente para que a ré requeresse a emenda da petição inicial com a
inclusão de seu nome na listagem de substituídos, antes da prolatação de
sentença, o que não fez, conforme se observa da decisão carreada à fl. 44. A
requerida somente realizou o requerimento para juntada do nome do autor,
em 2005, após a desfiliação do mesmo, quando sequer possuía legitimidade
para tal e novamente em 2007, quando o direito do requerente de
ressarcimento das quantias cobradas pela contribuição previdenciária já se
encontrava prescrito.

Ademais, ocultou a informação quanto ao indeferimento da listagem
complementar, trazendo-a a baila somente em 2012, quando os demais
aposentados substituídos já estavam recebendo as quantias a título de
ressarcimento. Ora, o pleito da ré de que não foi procurada pelo autor a fim
de que este outorgasse a documentação necessária para ser representado
pelos procuradores do sindicato em juízo, não merece prosperar. Conforme
observasse nos autos, à fl. 23, em 2005 a ré requereu a juntada de listagem
dos aposentados filiados que incluía o nome do autor. Ora, se o fez então,
evidente é que houve autorização do requerente para que fosse
representado judicialmente pelo sindicato. Assim, não há dúvidas de que o
autor estava apto a ser representado pelos procuradores da ré, não havendo
esta apresentado
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argumento que justificasse a tentativa de inclusão do nome do autor somente
em 2005, sendo que se encontrava filiado desde março de 2001. Para a
caracterização da responsabilidade do réu necessária se faz a presença do
evento danoso, do dano, do nexo de causalidade entre o evento danoso e o
próprio dano e da responsabilidade da ré, já que no caso em tela a eventual
responsabilidade da ré pelo dano é do tipo subjetivo. O código de Processo
Civil distribui o ônus da prova em seu art. 333. Art. 333. O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa
o ônus da prova quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II -
tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. No presente
caso, encontram-se devidamente comprovados nos autos os requisitos para
caracterização do dever de indenizar o autor, vejamos: O evento danoso
restou caracterizado pela ausência de juntada do nome do autor nos autos
da ação de ressarcimento nº 0024.01.004983-1 em tempo hábil e razoável,
bem como o dano e o nexo causal, vez que razão do ocorrido o autor deixou
de receber valores a que teria direito se tivesse seu nome incluído na citada
ação. A elucidação quanto à possível responsabilidade da ré depende da
análise das provas carreadas aos autos. Conforme observa-se a ré, através
de seus prepostos, advogados que patrocinavam a ação, agiu com clara
negligência ao deixar de incluir o nome do autor, vez que este filiou-se ao
sindicado em março de 2001, tendo, apenas em setembro de 2005, após a
prolatação de sentença naqueles autos, a ré requerido a juntada da lista que
incluía o nome do autor. Ou seja, durante os quatro anos em que o réu
permaneceu filiado ao sindicato, este nada fez para assegurar seus direitos
na ação em que representava os servidores aposentados contra o município
de Belo Horizonte, agindo com clara negligência. Ademais, durante a
tramitação do processo, em momento algum notificou o autor do
indeferimento da listagem complementar que continha seu nome, sendo o
autor surpreendido, somente no momento em que os demais aposentados
receberam o ressarcimento pleiteado, com a informação de que nada
receberia. Os danos materiais sofridos pelo réu, conforme cálculo pericial
realizados pelo perito do juízo na Ação nº
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0024.01.004983-1, perfazem o montante de R$ 21.361,69, consoante se
retira de fl. 380. Quanto aos danos morais, tenho que não restaram
devidamente evidenciados nos autos, tratando-se a conduta do sindicato réu
de mera inobservância do dever de representação, gerando simples
aborrecimentos e dissabores ao autor, incapazes de ensejar reparação por
danos morais. [...] Portanto, não havendo a comprovação da existência de
expressivos danos de natureza moral, não há que se falar em indenização
por meros aborrecimentos típicos da vida cotidiana. Pelo exposto JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.361,69
(vinte e um mil reais, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e nove
centavos), ambos corrigidos monetariamente pela Tabela da Corregedoria
Geral da Justiça de Minas Gerais e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês a partir da data desta sentença. Pela incidência de sucumbência
recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 20% e os réus
sucumbentes ao pagamento dos restantes 80% das custas processuais e
honorários, que fixo em 10% da condenação, com fulcro no art. 20, § 3º do
CPC, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% ao mês e demais
encargos previstos na Tabela da Corregedoria Geral de Justiça, a partir da
data desta sentença, observando o disposto no art. 12 da Lei 1060/50.

      O art. 3º do Código de Processo Civil diz que para propor ação é
necessário ter interesse.

      O  in te resse  p rocessua l  é  p reench ido  pe lo  t r i nômio
necessidade/utilidade/adequação, que implica necessidade concreta do
processo, quando a parte exerce o direito de ação e instaura o processo
como meio para alcançar sua pretensão, além da adequação do provimento
e procedimento para a solução do litígio, bem assim a utilidade daquilo que
se pede, sob o aspecto prático. O provimento judicial há ser útil.

      Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a
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juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela
jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.
Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou
efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência
do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada
ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe
será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a
inexistência de interesse processual. Se a parte possui, a seu favor, cheque
com eficácia executiva, deverá promover sua cobrança pela via da ação de
execução. Ao revés, se ajuizar ação de cobrança pelo rito comum, de
conhecimento, portanto, não terá preenchido a condição da ação interesse
processual, devendo o magistrado extinguir o processo sem julgamento do
mérito. Isto porque, com a ação de conhecimento, poderia obter sentença
condenatória (título executivo judicial, CPC 475N I), que lhe será inútil, pois já
possui título executivo extrajudicial (CPC 585 I) com a mesma força e
eficácia da sentença condenatória. (Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante, 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.
504)

      Ora, o segundo apelante ajuizou esta ação ordinária sob o fundamento
de que por causa da negligência do primeiro apelante perdeu o direito de
receber contribuições previdenciárias indevidamente cobradas pelo Município
de Belo Horizonte.

      Com efeito, o segundo apelante alega que teve seu direito violado pela
não inclusão do seu nome quando do ajuizamento da ação 0024.01.004983-
1, na qual restou declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Municipal
7.968/00 e condenou o Município de Belo Horizonte e a BEPREN a restituir
os valores arrecadados dos filiados do primeiro apelante a título contribuição
previdenciária. Isso porque seu nome não estaria incluído na lista de filiados
quando do ajuizamento da ação.

      Ocorre que o segundo apelante ajuizou ação ordinária, também em
desfavor do Município de Belo Horizonte e da BEPREN, com o mesmo
objetivo da ação ajuizada pelo sindicato.
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      O processo foi autuado pelo n. 0024.04.390243-6 e o pedido foi julgado
procedente, tendo este egrégio Tribunal de Justiça confirmado a sentença
em relação ao segundo apelante, assim:

Em juízo de admissibilidade, verifico que os apelados Clarindo Maciel, Hélio
Ribeiro, Francisco de Assis Porto de Menezes, Geraldo Zacarias, Maria
Elizabeth Luz, Maria Helena Ferreira Pinto, Neusa Rodrigues da Silva Xavier,
Osório Calixto Marques, Paulo Malvar e Vicente de Paulo dos Santos
aforaram esta ação de repetição de indébito contra os apelantes voluntários,
Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - BEPREM e
Município de Belo Horizonte. Pela r. sentença de ff. 110/127 a pretensão foi
acolhida, mas o digno julgador de primeiro grau entendeu não ser necessária
a remessa oficial. Todavia, a sentença é ilíquida, não se sabendo o valor
exato eventual crédito dos recorridos. Neste caso, há duplo grau de
jurisdição obrigatório. Assim, conheço ex officio da remessa oficial e também
dos recursos voluntários, porque presentes os requisitos de sua
admissibilidade. Os apelados, conforme anotado, aforaram esta ação de
repetição de indébito contra os dois apelantes voluntários, afirmando que são
servidores públicos municipais aposentados e estão sofrendo desconto de
contribuição previdenciária que entendem indevida. Aduziram ser
inconstitucional a contribuição de 11% instituída pela Emenda Constitucional
nº 41, de 2003, por violar ato jurídico perfeito, isonomia e direito adquirido.
Pleitearam a cessação dos mencionados descontos e a restituição dos
valores deduzidos desde abril de 2004. Os dois apelantes voluntários, em
peças autônomas, deduziram matéria processual e defenderam a legalidade
da exação. Pela r. sentença de ff. 110/127, a pretensão foi em parte acolhida.
Preliminar. A primeira apelante voluntária deduziu preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam. Afirmou que, por força da Lei municipal nº 7.918, de
1999, não é ela quem paga os benefícios previdenciários, mas o Município
de Belo Horizonte. Sabe-se que a legitimidade ad causam decorre de haver
titularidade relativamente a interesses em conflito, conforme ensina
Humberto Theodoro Júnior no seu Curso de direito processual civil, 38 ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 55: Destarte, legitimados ao
processo são os sujeitos
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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
interesses que se opõe ou resiste à pretensão. Acrescento que art. 1º da Lei
municipal nº 7.918, de 1999, dispõe: (...) o pagamento das pensões dos
dependentes e beneficiários dos associados da Beneficência da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - BEPREM - será efetuado pela Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - PBH - a partir de 1º de Janeiro de 1999 (...).
Mas é a primeira recorrente voluntária quem emite os comprovantes de
pagamento, neles inserindo o desconto questionado. Mas o produto da
arrecadação das contribuições é do segundo apelante voluntário. Cumpre,
portanto, examinar a natureza da obrigação da primeira recorrente voluntária.
Verifico que a Lei municipal nº 7.918, de 1999, atribuiu, a partir do mês de
janeiro de 1999, ao Município de Belo Horizonte a obrigação pelo pagamento
das pensões que eram de responsabilidade da primeira apelante. Esta
passou simplesmente, insista-se, a processar e emitir os documentos hábeis
para que os benefícios sejam pagos. Ora, é inquestionável que a primeira
apelante voluntária, a partir da mencionada data, tem simples obrigação de
fazer. Esta consiste numa atividade do devedor, em sentido amplo, para
prestar algo que não seja dar coisa certa ou incerta, conforme esclarece
Sílvio de Salvo Venosa em Direito civil - teoria geral das obrigações e teoria
geral dos contratos, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 99: O conteúdo da
obrigação de fazer é uma 'atividade' do devedor, no sentido mais amplo:
tanto pode ser a prestação de uma atividade física ou material (como, por
exemplo, fazer um reparo em máquina, pintar uma casa, levantar muro),
como uma atividade intelectual, artística ou científica (como, por exemplo,
escrever obra literária, partitura musical, ou realizar experiência científica).
Insista-se que a obrigação da primeira apelante voluntária é somente uma
atividade - processar e emitir contracheques. A natureza é mesmo de
obrigação de fazer. Logo, está envolvida no conflito de interesses apenas
quanto à efetivação dos descontos mas é estranha relativamente à repetição
do indébito. Assim, a preliminar tem parcial pertinência. Com estas razões,
acolho em parte a preliminar para declarar os recorridos carecedores de
ação contra a primeira apelante voluntária no que respeita à repetição do
indébito, mantida a legitimidade para a
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pretensão de cessar os descontos previdenciários. Resta esclarecido,
portanto, que somente o Município de Belo Horizonte responde pela eventual
repetição do indébito. Remessa oficial. O thema decidendum se limita em
verificar se regular o desconto da contribuição previdenciária de 11% sobre
os proventos dos servidores municipais aposentados, instituído pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003, o percentual dos juros de mora, a
responsabilidade pelas custas processuais e o arbitramento dos honorários
advocatícios. Anoto que a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo
recorrente voluntário foi bem afastada pela sentença, razão pela qual
mantenho a rejeição. Feito o reparo, verifico que os apelados, com a petição
inicial, acostaram os documentos às ff. 11/55. Destaco os demonstrativos de
pagamentos às ff. 13, 18, 19, 22, 23, 27, 33, 36, 43, 47, 51, 54, comprovando
os descontos da contribuição previdenciária, e os documentos às ff. 14, 16,
24, 28, 32, 37, 41, 42, 46, 50, 55, tornando certo que eles são aposentados.
O segundo apelante voluntário, com a contestação apresentou os
documentos às ff. 79/98 demonstrando a situação funcional dos recorridos e
as parcelas salariais dos pagamentos efetuados. Acrescento que os dois
recorrentes voluntários admitiram a existência dos descontos. Estes os fatos.
No que respeita ao direito e quanto ao primeiro tema, conforme é de geral
ciência a seguridade social foi constituída com o intuito de assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. A Constituição
da República, no art. 195, II, dispõe que o financiamento da seguridade
social será feito por toda a sociedade, de forma direta e indireta, vedada a
incidência de contribuições sobre aposentadoria e pensão. Neste sentido, eis
a lição de Alexandre de Morais, em Constituição do Brasil interpretada e
legislação constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, p. 1.901: O art. 195 e
incisos da Constituição Federal, ao disporem sobre o custeio da seguridade
social, não prevê contribuição a cargo dos aposentados e pensionistas,
sendo vedado aos Estados- membros ou Municípios editarem disciplina em
contrário, seja nas Constituições Estaduais, seja nas respectivas Leis
orgânicas Municipais. Assim, mesmo antes da Emenda Constitucional nº 20,
de 1998, o art. 195 da Constituição da República não previa qualquer
possibilidade de contribuição dos aposentados e pensionistas. Portanto, era
vedado aos Estados-
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membros e Municípios editar lei neste sentido. Acrescento que, invocada a
inconstitucionalidade da lex loci, é oportuno distinguir este instituto da
revogação de norma infraconstitucional pela superveniência de novo texto
constitucional, o qual, na espécie, é a Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
No primeiro caso, a questão situa-se no plano da validade: a lei é gerada sob
a vigência de determinado texto constitucional e deve acomodar-se a ele. Em
caso contrário, é nula pelo vício da inconstitucionalidade. No segundo caso, o
enfoque reside no plano da eficácia. A norma legal é plenamente válida
segundo a Constituição vigente na época em que foi editada. A
incompatibilidade surge com o texto constitucional posterior. E, neste conflito,
a norma infraconstitucional passa a ser ineficaz, vale dizer, perde a vigência.
Mas, os negócios jurídicos ou situações jurídicas ocorridas na sua vigência
são plenamente válidos. Sobre o tema ensina Ronaldo Poletti em Controle de
constitucionalidade das leis, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 174: As
normas legais anteriores a qualquer outra de hierarquia constitucional não
merece havidas por inconstitucionais, e, sim, como revogadas pela regra
posterior de natureza constitucional. A norma revogada por outra de natureza
constitucional é norma desfeita, e não regra contrariante da Carta Política.
Assim tem decidido o Supremo Tribunal. Não há que cogitar de
inconstitucionalidade, mas sim, e se for o caso, de revogação, matéria
estranha à representação de inconstitucionalidade. Em análise retrospectiva,
observo que a Lei municipal nº 7.968, de 2000, é posterior à Emenda
Constitucional nº 20, de 1998, que atribuiu nova redação ao art. 195, II, da
Constituição da República. Em verdade todo o regime previdenciário, a partir
da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, disciplina-se pelo art. 195 da
Constituição da República. É a interpretação lógico-sistemática que deve
prevalecer. Neste sentido comenta Ada Pellegrini Grinover et alli, no seu livro
Teoria geral do processo, 18. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
100. De outro lado, os dispositivos legais não têm existência isolada, mas
inserem-se organicamente em um sistema, que é o ordenamento jurídico, em
recíproca dependência com as demais regras de direito que o integram.
Desse modo, para serem entendidos devem ser examinados em suas
relações com as demais normas que compõem o ordenamento e à luz dos
princípios gerais que o informam: é o
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método lógico-sistemático. A conjugação do art. 40, § 12, com o art. 195 da
Constituição da República gerou a inarredável conclusão de que a
contribuição descontada dos servidores aposentados era mesmo
inconstitucional. Eis, neste sentido, o entendimento deste Tribunal: Ação
ordinária. Contribuição previdenciária. Descontos. Servidora aposentada.
Município de Belo Horizonte. Lei 7.968/2000. Incidência sobre os proventos.
Impossibilidade. BEPREM. Legitimidade passiva. São inconstitucionais os
descontos de contribuição previdenciária sobre os proventos dos inativos,
desde a EC 20/98, pelo que se impõe a sustação dos descontos, para
custeio de seus próprios benefícios e pensões. Inconstitucionalidade da Lei
7.698/00. Cabe a legitimidade passiva ao Município de Belo Horizonte para
ser compelido a devolver contribuições previdenciárias descontadas
indevidamente dos inativos, já que as importâncias reverteram para seus
cofres. Sentença mantida. (TJMG, Ap. Cível nº 1.0024.02.837675-4/001, 2ª
Câmara Cível, rel. Des. Jarbas Ladeira, DJ 17.12.2004). Todavia, editada a
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, tornou-se possível a contribuição
previdenciária questionada. Num primeiro momento, foram acirradas as
controvérsias acerca da constitucionalidade dos descontos previdenciários
de inativos em decorrência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
justamente porque atingiria o direito adquirido dos aposentados e o ato
jurídico consubstanciado na aposentadoria anteriormente concedida.
Entretanto, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº
3.105 - DF e 3.128 - DF, ambas julgadas em 18.08.2004, decidiu o Plenário
do egrégio Supremo Tribunal Federal, verbis: Decisão: O Tribunal, por
maioria, julgou improcedente a ação em relação ao caput do artigo 4º da
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, vencidos a
Senhora Ministra Ellen Gracie, Relatora, e os Senhores Ministros Carlos
Britto, Marco Aurélio e Celso de Mello. Por unanimidade, o Tribunal julgou
inconstitucionais as expressões 'cinqüenta por cento do' e 'sessenta por
cento do', contidas, respectivamente, nos incisos I e II do parágrafo único do
artigo 4º da Emenda Constitucional nº 41/2003, pelo que aplica-se, então, à
hipótese do artigo 4º da EC nº 41/2003 o § 18 do artigo 40 do texto
permanente da Constituição introduzido pela mesma emenda constitucional.
(Extrato de julgamento das ADIns. nº 3.105-8/DF e 3.128- 7/DF, Plenário, rel.
Min. Ellen Gracie, j. em 18.08.2004, in DJU,
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nº 166,  Seção 1,  p.  51,  em 27.08.2004).  Assim, se não há
inconstitucionalidade no art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
revela-se devido o desconto previdenciário dos inativos, por conseqüência,
não há que se falar de lesão a direito adquirido ou ato jurídico perfeito dos
apelados. Porém, a cobrança da contribuição previdenciária de inativos
depende de lei local. Neste aspecto, os apelantes voluntários aduziram que a
partir da vigência da Emenda Constitucional 41, de 2003, estaria
restabelecida a constitucionalidade da Lei municipal nº 7.968, de 2000,
porque o art. 40 da Constituição da República passou a admitir,
expressamente, a contribuição previdenciária dos servidores ativos e
inativos. Sabe-se que o sistema jurídico brasileiro estabelece, pelo direito
intertemporal, a irretroatividade da lei nova, admitindo exceção apenas para
a retroatividade expressa e desde que não atinja direito adquirido. Neste
sentido, eis a lição de Francisco Amaral no Direito civil, 5. ed., Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 105: No Direito Intertemporal vigem dois
princípios fundamentais: a) o do efeito imediato da lei, pelo qual a lei nova se
aplica a todos os fatos que ocorrerem durante a sua vigência; e b) o da
irretroatividade, pelo qual os fatos verificados sob o império da lei antiga
continuam regidos por ela, respeitando-se o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada, tudo isso em favor da segurança jurídica. Esses
dois princípios correspondem a duas concepções teóricas fundamentais: a
objetiva de Roubier, que distingue o efeito retroativo do efeito imediato da lei,
e a subjetiva, de Gabba, que estabelece, como limite à vigência da lei nova,
o direito adquirido. Direito adquirido é a conseqüência de uma lei, por via
direta ou por intermédio de fato idôneo que, tendo passado a integrar o
patrimônio do adquirente, não se fez valer antes da vigência da lei nova
sobre o mesmo objetivo. O sistema jurídico brasileiro contém as seguintes
regras sobre essa matéria: a) são de ordem constitucional os princípios da
irretroatividade da lei nova e do respeito ao direito adquirido; b) esses dois
princípios obrigam ao legislador e ao juiz; c) a regra, no silêncio da lei, é a
irretroatividade; d) pode haver retroatividade expressa, desde que não atinja
direito adquirido; e) a lei nova tem efeito imediato, não se aplicando aos fatos
anteriores. Ora, a validade das normas infraconstitucionais é regulada por
sua conformidade com a Constituição. Aquelas existentes anteriormente
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são tidas como recepcionadas ou não, mas o princípio da recepção não
ocorre quanto à revisão ou emenda à Constituição, porque não se admite a
repristinação da legislação ordinária pela alteração do texto constitucional. É
o que ensina Kildare Gonçalves Carvalho no Direito constitucional - teoria do
Estado e da Constituição - Direito constitucional positivo, 10. ed., Belo
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 182: Outra questão que surge da sucessão de
normas constitucionais no tempo é a situação da legislação ordinária anterior
em face da nova Constituição. A regra geral é que as leis ordinárias
anteriores continuem em vigor, desde que compatíveis com a Constituição
superveniente, havendo, no caso, recepção do direito ordinário pelas normas
constitucionais. Recebidas pela Constituição, as leis ordinárias anteriores
submetem-se aos princípios e valores da Constituição superveniente, que
também lhes serve de fundamento de validade, devendo ainda ser
interpretadas segundo os novos princípios constitucionais. Ocorrendo
incompatibilidade entre o direito ordinário e as normas constitucionais novas,
ainda que programáticas, não poderá o mesmo sobreviver, deixando assim
de vigorar. (...) O princípio da recepção não ocorre na hipótese de revisão ou
emenda à Constituição, que pressupõe, sempre, a existência da
Constituição, que, inclusive, estabelece os limites para o exercício do Poder
de Reforma. Sendo assim, o direito ordinário anterior à revisão ou emenda
ao texto constitucional continuará válido se compatível com a Constituição,
ou inválido se com ela desconforme. Não se admite ainda convalidação ou
repristinação da legislação ordinária, que, incompatível com a Constituição
anterior, tenha adquirido conformidade com o texto constitucional atual. É
que a norma revogada não renasce com a revogação da que a havia
revogado, a não ser que haja expressa previsão normativa. As alterações
introduzidas no art. 40, da Constituição da República, pela Emenda
Constitucional nº 41, de 2003, não conferem foro de constitucionalidade à Lei
municipal nº 7.968, de 2000, porque à época de sua entrada em vigor esta lei
era incompatível com o texto constitucional vigente e não houve
determinação expressa do efeito repristinatório na citada emenda
constitucional. Assim, o desconto previdenciário dos apelados é mesmo
indevido enquanto não foi editada nova lei local e inexiste prova de sua
existência. Anoto que o
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digno julgador a quo, afastou a incidência do desconto previdenciário em
relação aos apelados Geraldo Zacarias e Neusa Rodrigues da Silva Xavier,
em face da imunidade prevista no art. 40, § 18º, da Constituição da
República. Todavia, verifico que os referidos apelados recebem os seus
proventos nos valores, respectivos, de R$3.579,76 e R$3.643,59, conforme
demonstrativos às ff. 27 e 43. Os valores mencionados estão superando o
limite constitucional e o desconto deve ser efetuado a partir da edição da lei
local. Neste aspecto, portanto, o dispositivo sentencial está parcialmente
correto, embora por outros fundamentos. No que respeita ao segundo tema,
relativo aos juros moratórios, houve condenação no pagamento dos mesmos
à taxa de 1% ao mês. A primeira recorrente voluntária entende que o
percentual correto seria de 0,5% ao mês. A dívida em exame refere-se
inquestionavelmente a prestação de natureza alimentar. Neste caso, entende
o egrégio Superior Tribunal de Justiça que os juros devidos são mesmo no
percentual fixado. Eis, a propósito o seguinte aresto: Previdenciário.
Benefícios. Preservação do valor real. Art. 41 e art. 144, parágrafo único, da
Lei 8.213/91. Juros moratórios. Dívida de natureza alimentar. Citação.
Súmula 204 - STJ. Uniformizada a jurisprudência do STF no sentido de que
não é auto-aplicável o art. 202 da Constituição Federal de 1988, devendo-se
observar, tendo em vista a data de concessão do benefício, os termos do art.
144, parágrafo único, da Lei 8.213/91. O INPC é o critério previsto em lei
para o reajuste de benefícios, não podendo o Judiciário, sem a prévia
autorização legal, determinar reajuste por outro índice que não este. 'Os juros
de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida' (Súmula 204 - STJ). Nas prestações atrasadas, de caráter
eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no
percentual de 1% (um por cento) ao mês. Recurso parcialmente conhecido e,
aí, provido. (Ac. no REsp. Nº 189.411 - PB, Quinta Turma, rel. Min. Félix
Fischer, j. em 18.02.99, in DJU de 12.04.99, p. 178). Neste aspecto, a
sentença revela-se correta. Em relação ao terceiro tema, qual seja, o
pagamento de custas e despesas processuais, anoto que a condenação foi
somente no sentido de ser feito reembolso das que, eventualmente, tenham
sido antecipadas. É evidente que os dois recorrentes voluntários gozam de
imunidade nos termos da Lei estadual nº 12.427, de 1996. Mas o
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reembolso é conseqüência natural da sucumbência. A sentença, neste
particular, está correta. Finalmente, quanto ao quarto tema, referente aos
honorários advocatícios, a primeira apelante voluntária entende que o
arbitramento estaria exacerbado. Dispõe o art. 20 do CPC que o vencido
será condenado no pagamento das despesas que o vencedor antecipou mais
os honorários advocatícios. E a derradeira parcela é devida por ter ele dado
causa a que o vencedor tivesse de contratar profissional para representá-lo.
Mas esta remuneração deve ser justa. Daí a necessidade de verificar em
cada caso, a natureza e a complexidade da causa, o tempo, a dedicação e
zelo que foram despendidos na realização da tarefa. A lição é do egrégio
Supremo Tribunal Federal: 161. Em tema de honorários de advogado, não há
falar em discrepância de julgados, pois, como é sabido, o arbitramento dessa
verba está sujeito a critérios a serem aferidos de acordo com as
peculiaridades e particularidades de cada caso, cabendo ao julgador levá-los
em conta para estimativa do quantum que entender adequado. Não há tarifa
preestabelecida para esse ou aquele tipo de ação. Salvo limite legal, a
fixação de honorários de advogado, em complemento da condenação,
depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso
extraordinário nos termos da súmula 389. (Ac. no RE nº 80.774 - RJ, 2ª
Turma, rel. Min. Thompson Flores, j. em 03.06.75, in Alexandre de Paula e
Geraldo Magela Alves, Repertório de jurisprudência do código de processo
civil brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1995, vol. XI, p. 265). É importante
lembrar que, vencida a Fazenda Pública, os honorários são arbitrados por
eqüidade e com base no art. 20, § 4º, do CPC. Em primeiro grau de
jurisdição, a verba foi arbitrada em 8% sobre o valor da condenação. A tese
desenvolvida pelos recorridos é complexa e demandou dispêndio maior de
tempo para sua elaboração. Logo, está correto o arbitramento e a sentença
merece confirmação neste particular. Em síntese: a sentença deve ser, em
parte, reformada somente no que respeita aos descontos da contribuição dos
apelados Geraldo Zacarias e Neusa Rodrigues da Silva Xavier. Com estes
fundamentos, em reexame necessário, reformo parcialmente a sentença, e
somente para afastar a imunidade da contribuição previdenciária conferida
aos apelados Geraldo Zacarias e Neusa Rodrigues da Silva Xavier, devendo
ser efetuados os descontos quando
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vier a ser editada lex loci. Fica a sentença confirmada quanto ao mais que foi
decidido e restam prejudicados, no mérito, os recursos voluntários.

      Nesse quadro, não houve ofensa a direito do segundo apelante e sua
pretensão não está acobertada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

      E mais, a pretensão do apelante revela evidente má-fé processual, que
induziu o Poder Judiciário a erro inaceitável.

      Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, "reputa-se litigante de
má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo
para conseguir objetivo ilegal [...]".

      Diante do exposto, ex officio, reconheço a falta de interesse processual
do autor e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do
art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

      Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, incluídas as
recursais, e honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00, conforme
art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade nos
termos da Lei 1.060/50.

      Condeno o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que
arbitro em 1% do valor da causa (CPC, art. 18).

DES. MARCO ANTÔNIO DE MELO (JD CONVOCADO) (REVISOR) - De
acordo com o(a) Relator(a).

DESA. JULIANA CAMPOS HORTA - De acordo com o(a) Relator(a).
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              SÚMULA: "EX OFFICIO, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO"
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