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EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS
E MATERIAIS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3º, V, DO CÓDIGO
CIVIL/2002 - Por não haver ainda decorrido metade do tempo fixado pela
legislação revogada, o prazo prescricional aplicável à espécie, para "a
pretensão de reparação civil", como é o caso dos autos, será o de três anos,
previsto no § 3º, V, do artigo 206, do Código Civil/2002, fluindo a partir da
vigência do referido Diploma Legal.

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.523891-5/001  - COMARCA DE BELO
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ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma,  a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais,  incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,  à
unanimidade de votos,  EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2009.

DES. LUCAS PEREIRA - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DES. LUCAS PEREIRA:

VOTO
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Trata-se de apelação contra a sentença da M.Mª. Juíza da 34ª Vara Cível da
Comarca de  Belo Horizonte, que julgou extinto o processo sem resolução do
mérito nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais
movida por Valdivino de Amorim e outros, em desfavor de Sindibel/Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte.

Noticia a exordial que em 26.1.1999 tomaram conhecimento da decisão
publicada no TST acerca da Reclamatória Trabalhista publicada em
04.9.1998, que reformou a decisão do TRT, restabelecendo a sentença que
julgou improcedente o pedido. Afirmam que os procuradores contratados
pelo advogado do requerido agiram de forma negligente, por não terem
apresentado contra-razões. Pugnam, assim, pela condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos materiais, referente à incorporação da
gratificação AIS a que teriam direito, bem como por danos morais no valor de
40 (quarenta) salários mínimos.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (f. 489-502), alegando a
preliminar de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa. Aduz a prejudicial de
prescrição. No mérito, afirma que a não apresentação de contra-razões não
traria aos autores a certeza de êxito da pretensão deduzida. Pugna pela
improcedência dos pedidos.

Na sentença (f. 515-518), a douta julgadora a quo rejeitou as preliminares e
acolheu a prejudicial de prescrição e, em conseqüência, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 269, IV,
do CPC. Condenou, assim, os autores a arcarem com as despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (hum mil e
quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 12, da Lei
1.060/50.

Os autores apresentaram apelação (f. 520-528), suscitando em suas razões
recursais, que o termo inicial do prazo prescricional não é a data da prolação
da decisão pelo TST, mas sim da liquidação dos valores, que ocorreu em
abril de 2007. Aduzem que se o prazo prescricional foi reduzido por lei nova
e transcorrido mais da metade
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do anterior, deve ser aplicado o prazo previsto na lei antiga.

Contra-razões às f. 530-540, em que o réu pautou-se pelo desprovimento do
recurso.

É o relatório.

Conheço do recurso, porque próprio, tempestivo, estando sem preparo, por
estarem os autores sob o amparo da justiça gratuita.

Esclareça-se que a Juíza sentenciante acolheu a prejudicial de prescrição,
extinguindo o feito, sem resolução do mérito, havendo os autores interposto o
presente recurso, irresignando-se contra o decisum.

Entretanto, tenho que razão não lhes assiste.

Com efeito, a hipótese dos autos se trata de ação de indenização por danos
danos morais e materiais.

Pretendem os autores o pagamento de indenização pelos supostos prejuízos
que lhe foram causados, em razão do julgamento do Recurso de Revista
pelo TST, que reformou decisão do TRT, restabelecendo a sentença que
julgou improcedente o pedido inicial de incorporação da gratificação AIS
formulado na Reclamatória Trabalhista, sustentando os ora postulantes que
os advogados contratados pela ré foram negligentes ao não apresentarem
contra-razões ao recurso, ressalvando que a referida decisão do TST foi
publicada em 04.9.1998, tendo os mesmos ciência do decisum em
26.1.1999.

Conforme se pode depreender, o fato se deu na vigência do Código
Civil/1916, considerando que a decisão do TST, que restabeleceu a sentença
que julgou improcedente o pedido inicial, foi publicada em 04.9.1998,
havendo os autores alegado que tiveram ciência da mesma em 26.1.1999.
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E não há que prosperar a alegação dos apelantes no sentido de que o termo
a quo do prazo prescrional deveria ser a data da liquidação dos valores
(abril/2007), vez que, no presente caso, os supostos prejuízos teriam sido
causados em razão do julgamento do TST, que reformou a decisão proferida
pelo TRT, restabelecendo a sentença que julgou improcedente o pedido
inicial, sendo a liquidação mero procedimento de apuração do quantum
fixado na decisão transitada em julgado.

Com efeito, no regime do Código Civil/1916, na falta de disposição específica
acerca do prazo prescricional para a ação de reparação civil, aplicava-se o
disposto no art. 177, in verbis: "as ações pessoais prescrevem
ordinariamente em vinte anos, as reais em dez entre presentes e, entre
ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas",
sendo o prazo, portanto, de vinte anos.

Ocorre que o Código Civil/2002 possui disposição específica acerca da
prescrição das ações de reparação civil, vejamos:

"Art. 206: Prescreve:

(...)

§3º - Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil."

Ademais, iniciando-se a vigência do Código Civil/2002 antes de ser proposta
a ação, faz-se necessário observar o disposto em seu art. 2.028:

"Art. 2.028 - Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais
da metade do tempo estabelecido na lei revogada."

Dessa maneira, havendo o Código Civil/2002 reduzido o prazo
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prescricional aplicável à espécie, assim como não havendo decorrido mais
da metade do prazo antigo, aplica-se à hipótese dos autos o prazo
prescrional do art. 206, §3º, V do Código Civil/2002, a partir da vigência do
novo diploma, a saber: 11.1.2003.

Não se pode adotar como marco inicial da contagem do prazo, neste caso, a
data do fato, sob pena de se permitir situações absurdas e desiguais, como a
prescrição retroativa da pretensão dos autores, antes mesmo da entrada em
vigor do Código Civil de 2002, em total afronta ao princípio da segurança
jurídica.

Eis os ensinamentos do ilustre doutrinador Carlos Maximiliano:

"Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem
legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões
inconsistentes ou impossíveis. (...)

Desde que a interpretação pelos processos tradicionais conduz a injustiça
flagrante, incoerência do legislador, contradição consigo mesmo,
impossibilidades ou absurdos, deve-se presumir que foram usadas
expressões impróprias, inadequadas e buscar um sentido eqüitativo, lógico
de acordo com o sentido geral e o bem presente e futuro da comunidade."
(Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 10ª edição,
1988, p. 166).

Malgrado referindo-se aos prazos ordinários previstos nos art. 177, do
CCB/1916 e no art. 205, do CCB/2002, Humberto Theodoro Júnior esclarece
a forma correta de aplicação da regra contida no art. 2.028, do Codex atual:

"A operação do direito intertemporal para a adaptação dos prazos de
prescrição em curso à redução imposta pelo Código Civil de 2002 foi muito
simplificada pela disposição transitória do art. 2.028, que assim deverá ser
aplicada: a) se, na entrada em vigor do novo Código, terão transcorrido mais
de dez anos, a prescrição determinada pela anterior continuará vigendo, isto
é, sua consumação dar-se-á aos vinte anos, levando-se em conta o tempo
fluído antes da lei atual; b) se o prazo

5

t0025817
Realce



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

corrido antes do Código de 2002 limitar-se-á a dez anos ou menos, a nova
prescrição decenal vigorará a partir da entrada em vigor da lei atual e, nesse
caso, desprezar-se-á o tempo transcorrido anteriormente. Mesmo porque
sendo igual ou inferior à metade do novo, este jamais se vencerá, antes de
aperfeiçoar-se o lapso de vinte anos da lei revogada." ( in Comentários ao
Novo Código Civil, vol. III, tomo II, 2ª ed. Forense, Rio de Janeiro, 2003, p.
312-313).

Com efeito, havendo a ação sido ajuizada em 25.5.2007, verifica-se que
houve o transcurso do prazo prescricional de três anos para o exercício da
pretensão de reparação civil por danos morais e materiais, cuja contagem
iniciou-se na data da entrada em vigor do Código Civil/2002, a saber:
12.1.2003.

A propósito, vale transcrever julgado desta e. Câmara, da lavra do em. Des.
Eduardo Mariné da Cunha, sobre o tema:

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - REDUÇÃO DO
PRAZO PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
2.028, DO CCB/2002 - CONTAGEM DO NOVO PRAZO A PARTIR DE
12.1.2003 -  PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS -
DESTINATÁRIO DA PROVA - JULGADOR - FALTA DE PROVA
IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO DOS FATOS - PRODUÇÃO DE
PROVAS TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E PERICIAL. Reduzido pelo
Código Civil de 2002 o prazo prescricional para o exercício da pretensão de
reparação civil e não tendo transcorrido a metade do lapso temporal previsto
no art. 177, do Codex de 1916, na data de sua revogação, impõe-se a
aplicação da regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028, da nova lei.
Nesse caso, a contagem do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002,
deve iniciar-se na data da entrada em vigor do novo Código,
desconsiderando o que já havia transcorrido sob a égide da lei revogada, sob
pena de ofensa ao princípio da irretroatividade das leis. O Juiz, na condição
de destinatário da prova, verificando que os elementos presentes nos autos
não são suficientes para se desvendar a verdade dos fatos, deve determinar
a produção das provas necessárias." (TJMG, Ap.Cív. 1.0433.05.151904-
2/001, Rel. Mariné da Cunha, j. 09.11.2006)
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Com tais razões de decidir, nego provimento ao recurso, para manter a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais, pelos apelantes, suspensas nos termos do art. 12, da Lei
1.060/50.

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): EDUARDO
MARINÉ DA CUNHA e IRMAR FERREIRA CAMPOS.

SÚMULA :   	NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

??

??

??

??
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