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Ação Rescisória nº  257923-96.2008.8.09.0000 (200802579234)
Comarca de Rio Verde
Autor: Biogenetics Tecnologia Molecular Ltda.
Ré: Elizabeth Martins Diniz
Relator: Des. Alan Sebastião de Sena Conceição

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INTIMAÇÃO.
PUBLICAÇÃO.  NULIDADE. PREJUÍZO.
I - É nula a intimação feita por publicação no órgão oficial
desprovida da indicação do nome e OAB do advogado
da parte. Evidente violação a dispositivo de lei (§ 1º, ao
artigo 236, do Código de Processo Civil).
II - É incontestável o prejuízo da parte que não intimada
para a audiência de instrução e julgamento fica
impossibilitada de arrolar testemunhas, comparecer à
audiência e interpor recursos, com flagrante quebra da
esperada paridade de tratamento e à própria segurança
e estabilidade das regras processuais.
III - Incorre em erro de fato o juiz que declara na sentença
que a parte foi regularmente intimada sem se atentar
que da publicação não constou seu nome e inscrição
profissional (OAB).
IV - Sentença declarada nula, bem assim os atos
processuais dos quais a parte não foi intimada, a fim de
que sejam renovados com a estrita observância das
regras processuais.
Ação rescisória julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Segunda Seção Cível, por unanimidade de
votos, em julgar procedente, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, o doutor Roberto Horácio de
Rezende (substituto do desembargador Geraldo Gonçalves da Costa) e
os desembargadores Hélio Maurício de Amorim, Camargo Neto, Jeová
Sardinha de Moraes, Fausto Moreira Diniz, Francisco Vildon José Valente,
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Elizabeth Maria da Silva, Gilberto Marques Filho, Carlos Escher e Kisleu
Dias Maciel Filho.

Ausente justificadamente o doutor Maurício Porfírio Rosa
(substituto do desembargador Norival Santomé).

Presidiu a sessão o desembargador Carlos Escher.
Representou a douta Procuradoria Geral de Justiça a

doutora Ruth Pereira Gomes.
Goiânia, 7 de dezembro de 2011.
Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação
de tutela, proposta por Biogenetics Tecnologia Molecular Ltda. em
desproveito de Elizabeth Martins Diniz, com fulcro no artigo 485, incisos
V e IX, objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos
da ação de reparação de danos intentada pela segunda em desfavor da
primeira.

O decisum rescindendo (folhas 99/103), em sua parte
dispositiva, assim se consubstanciou:  “Ao cabo de tais considerações,
julgo procedente o pedido verberado na inicial, condenando a ré a
indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo
INPC e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir
da data de prolação do ato sentencial em apreço.”

Na peça inaugural, a autora afirma a tempestividade da
rescisória e traz, em síntese, como fundamento de sua pretensão, a
nulidade da sentença, por ser fruto de error in procedendo em que
incorreu o magistrado processante do feito, porquanto não foi intimada,
por si ou por intermédio de sua advogada, para a audiência de instrução
e julgamento, circunstância que afronta os princípios do contraditório,
da ampla defesa e da igualdade processual.

Sustenta que da certidão de publicação não constaram
nome e número da OAB de sua advogada, ensejando, pois, a nulidade
da intimação, nos termos dos artigos 236, § 1º, e 238, ambos do Código
de Processo Civil.

Esclarece que sua advogada foi intimada dos atos
processuais pretéritos via postal e que a intimação da designação da
audiência também ocorreu por esse meio, todavia recebeu a
comunicação quando já realizada a audiência.



15

Pede, assim, a anulação do processo “a partir da
ausência de intimação da designação da audiência de instrução e
julgamento, pela falta de intimação de sua patrona devidamente
constituída.”

Afirma que a juíza incorreu em erro de fato, pois no corpo
da sentença afirmou que a autora, ré naquele feito, havia sido
regularmente intimada para a audiência de instrução e julgamento, sem
atentar-se, portanto, acerca da omissão constante da certidão de
publicação.

Pede, por fim, que “seja julgado procedente o pedido,
para afinal, rescindir a r. sentença de primeiro grau proferida pelo
meritíssimo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde nos
autos do processo nº 200500118250, nos termos do artigo 485, V e IX,
do Código de Processo Civil, declarando a nulidade de todos os atos
praticados após a designação de audiência de instrução e julgamento,
determinando-se que os autos sejam remetidos à instância primeva para
regular tramitação.”

A inicial apresentou-se acompanhada dos documentos,
de folhas 18/123.

Preparo e custas complementados, às folhas 135/136.
Citada, a requerida deixou transcorrer em branco o prazo

para defesa (certidão de folha 158).
Razões finais da autora, às folhas 165/169, em que

reitera os argumentos lançados na prefacial.
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça,

por meio de sua representante legal, doutora Ruth Pereira Gomes, ofertou
o parecer, de folhas 173/177, opinando pela procedência do pedido
rescisório.

É o suficiente relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

Trata-se, como já dito, de ação rescisória proposta por
Biogenetics Tecnologia Molecular Ltda. em desfavor de Elizabeth Martins
Diniz, alicerçada nos incisos V (literal disposição de lei) e IX (erro de
fato) do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a sentença rescindenda julgou
procedente o pedido formulado na ação de reparação de danos proposta
pela ora requerida em desproveito da aqui autora, para condenar a última
a pagar à primeira, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC e sofrer
incidência de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir da data de
prolação do ato sentencial.



16

O cerne da pretensão recursal cinge-se à nulidade da
sentença rescindenda em razão da denunciada ausência de intimação
da aqui autora, no feito de origem, em que figurava como demandada,
para a audiência de instrução e julgamento.

Infere-se dos autos, mediante o compulso das fotocópias
do feito em que proferida a sentença rescindenda (folhas 18/112), que,
de fato, da certidão de publicação de intimação da data da audiência de
instrução e julgamento não constaram o nome e número da OAB da
advogada da demandada, aqui autora (folha 84).

Verifica-se, outrossim, que, naquele feito, a demandada,
ora requerente, após a citação, defesa e impugnação, foi intimada para
a especificação de provas via postal, já que da certidão de publicação
não havia constado o nome e OAB da sua advogada (folhas 77/79).

Do mesmo modo, procedeu a escrivania quando da
intimação para a audiência de instrução e julgamento, designada para o
dia 15/03/2006.

De fato, o despacho foi publicado, mas da publicação,
novamente, não constou o nome e OAB da advogada da requerida (folha
84). Expediu-se, também, o ofício fotocopiado, à folha 86, que foi postado
em 14/03/2006 e, ao que parece, recebido em Uberlândia na data de 21
de março, conforme se infere do AR de folha 93 e verso.

Dessa forma, segundo indica o referido AR (folha 93), a
requerida até chegou a ser intimada, já que foi recebido pela mesma
pessoa signatária do AR, de folha 79, relativo ao despacho de
especificação de provas, do qual a aqui autora, naquele feito, foi
efetivamente cientificada; todavia, tal fato ocorreu quando já realizada a
audiência.

Assim, imprestável a intimação postal para o fim
pretendido. Ilustro:

“Artigo 407. Incumbe às partes, no prazo que o juiz fixará
ao designar a data da audiência, depositar em cartório o rol de
testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local
de trabalho; omitindo-se o juiz, o rol será apresentado até 10 (dez) dias
antes da audiência. (Redação dada pela Lei nº 10.358, de 27/12/2001)”

Igualmente aconteceu com a intimação pelo órgão oficial,
pois, como dito, não constou da publicação o nome e OAB da advogada
da autora. Transcrevo:

“Artigo 236. No Distrito Federal e nas capitais dos
Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as intimações pela só
publicação dos atos no órgão oficial.
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§ 1º É indispensável, sob pena de nulidade, que da
publicação constem os nomes das partes e de seus advogados,
suficientes para sua identificação.”

Desta feita, restou comprometido o devido processo
legal, porquanto a requerida (aqui autora) havia especificado o
depoimento pessoal da autora (ora ré) e a oitiva de testemunhas como
provas a serem produzidas (folha 81) naqueles autos.

De fato, os documentos aqui apreciados demonstram
malferimento às regras processuais, pois a autora, após a especificação
das provas, não foi intimada dos atos praticados no feito, ficando, assim,
impossibilitada de arrolar testemunhas, comparecer à audiência de
instrução e julgamento e interpor recursos, com flagrante quebra da
esperada paridade de tratamento e à própria segurança e estabilidade
das normas regentes do iter procedimental.

Vale dizer que a autora chegou a suscitar o vício aqui
constatado nos autos, todavia, o juiz processante do feito desconsiderou
suas ponderações e afirmou categoricamente na sentença: “Como se
vê do caderno processual, a intimação da ré e sua respectiva advogada
ocorreu pela imprensa oficial da comarca, no caso o Diário da Justiça
(folha 67), com circulação na comarca em 05/01/2006.”

Configuradas, pois, as indicadas hipóteses autorizadoras
da procedência da rescisória - violação a literal dispositivo de lei e erro
de fato.  Reproduzo:

“Artigo 485. A sentença de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:

...
V - violar literal disposição de lei;
...
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de

documentos da causa;
§ 1º Há erro, quando a sentença admitir um fato

inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente
ocorrido.

§ 2º É indispensável, num como noutro caso, que não
tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.”

Ante o exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria
de Justiça e julgo procedente o pedido para rescindir a sentença proferida
nos autos da ação de reparação de danos nº 200500118250 (560/05),
que tramitou na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde,
declarando a nulidade dos atos processuais praticados desde a
designação da audiência de instrução e julgamento (folha 66 dos autos
de origem), a fim de que o juiz processante renove esse ato e conduza
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o feito até seus ulteriores termos em estrita observância às regras
processuais, especialmente no que tange à intimação das partes.

É como voto.
Goiânia, 7 de dezembro de 2011.
Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Relator

Agravo de Instrumento nº 23993-66.2011.8.09.0000 (201190239930)
Comarca de Goiânia
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravados: Eletroenge Engenharia e Construções Ltda e outros
Relator: Des. João Waldeck Felix de Sousa

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDA-
ÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. QUESTÃO
DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DO DECISUM.
ERROR IN PROCEDENDO.
A apreciação do pedido de execução provisória deve
ter por parâmetro a liquidez do débito, pois, por óbvio,
não há como iniciar uma execução, ainda que provisória,
antes do trânsito em julgado da decisão homologatória
do cálculo apresentado no laudo da perícia contábil, do
contrário, incorre-se em erro de procedimento,
ocasionando a nulidade da decisão e dos atos
decorrentes, por afronta as regras processuais que
regem a espécie, o que impõe a cassação do decisum
por error in procedendo.
Decisão cassada de ofício. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 23993-66.2011.8.09.0000 (201190239930),
Comarca de Goiânia, sendo agravante Banco Itaú S/A e, agravados,
Eletroenge Engenharia e Construções Ltda e outros.

Acordam os integrantes da Primeira  Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade, em cassar de ofício a sentença e julgar prejudicado
o recurso, nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, o desembargador Zacarias
Neves Coelho, que presidiu o julgamento, o juiz Eudelcio Machado
Fagundes, em substituição ao desembargador Carlos Alberto França.
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Presente a doutora Márcia de Oliveira Santos, procuradora de
justiça.

Goiânia, 25 de outubro de 2011.
Des. João Waldeck Felix de Sousa - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Banco Itaú S/A, via procurador legalmente constituído,
interpõem agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito
suspensivo, visando a reforma da decisão proferida pelo meritíssimo
juiz de direito da Quinta Vara Cível, desta Comarca de Goiânia, em
substituição, doutor José Ricardo M. Machado, na qual, autorizou a
expedição de alvará para levantamento da quantia consignada; e,
considerando que deveria ser dada uma maior celeridade ao processo
e o trânsito em julgado da decisão que homologou o laudo pericial,
determinou a penhora e o imediato bloqueio eletrônico da quantia apurada
na perícia, a transferência desta para uma conta judicial junto ao Banco
do Brasil e, após a efetivação da caução oferecida pela consignante, a
expedição do alvará para levantamento da quantia bloqueada.

Irresignado, o agravante relata que foi bloqueada a
quantia de R$ 3.213.855,55 dos seus ativos.

Faz uma retrospectiva sobre o andamento do processo
revisional até a perícia contábil da liquidação da sentença.

Reclama que, antes mesmo do trânsito em julgado da
decisão homologatória da perícia, o douto juiz, em substituição,
determinou a conclusão dos autos e proferiu a decisão ora agravada.

Ressalta que a decisão homologatória está sub judice,
pois foi atempadamente agravada, não obstante a conclusão do feito, o
que dificultou ao agravante o acesso aos autos.

Adverte sobre a ilegalidade do bloqueio judicial dos seus
ativos, por entender que viola o devido processo legal, pois sem a
conclusão definitiva da fase de liquidação não se pode falar em penhora,
até porque, nesta fase ainda caberá a interposição de agravo de
instrumento.

Evidencia a ilegalidade da determinação de
levantamento do dinheiro bloqueado, além de mostrar-se insuficiente e
inidônea a caução aceita pelo juízo.

Salienta que os honorários foram excessiva e
equivocadamente arbitrados, pois na fase de execução deveriam ser
arbitrados com base no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Assevera sobre a necessidade da concessão do efeito
suspensivo para que seja obstruído o levantamento da quantia
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penhorada, face a flagrante ilegalidade da constrição, sob pena de
incorrer-se em risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo
impedindo a expedição de alvará e, o provimento do recurso para
reformar da decisão, declarando a ilegalidade da constrição e tornando-a
ineficaz.

O preparo encontra-se à folha 22.
A medida prefacial, consubstanciada no efeito

suspensivo, encontra-se deferida às folhas 449/452.
A parte agravada, intimada, interpôs interpôs agravo

regimental e apresentou a contraminuta, na qual alega, em preliminar, a
insuficiência da instrução do agravo, em face da ausência da cópia de
um dos recurso de apelação.

Reclama ainda, preliminarmente, o descumprimento da
norma estabelecida no artigo 526, do Código de Processo Civil, pois o
agravante deixou de indicar ao juízo a quo quais as peças que instruem
o agravo e, além disto, reteve os autos com carga por mais de três dias,
extrapolando o prazo fixado no artigo 526, do Código de Processo Civil,
para a juntada da cópia da petição do agravo nos autos de origem,
comprovando a sua interposição.

No mérito, faz uma retrospectiva dos acontecimentos
posteriores à decisão que homologou o laudo pericial, afirma que prestou
caução idônea; e, alega que a decisão concedendo efeito suspensivo
foi posterior ao levantamento da quantia penhorada.

Observa que se trata de execução provisória, até porque,
a homologação do cálculo ainda não transitou em julgado.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, rebate a
insurgência do agravante, dizendo que está correto o arbitramento nos
termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Requer, alfim, não seja conhecido o agravo, acatando-se
as preliminares aventadas ou, vencidas estas, alternativamente, que seja
negado provimento ao presente agravo de instrumento e mantida a
decisão agravada.

Concitado, o douto magistrado a quo presta suas
informações, narrando que:

“... que homologou os cálculos apresentados pelo perito,
ficando determinado que o saldo devedor, em favor da parte exequente,
era de R$ 2.794.657,00 (…).

... após a referida homologação o exequente suscitou
que a mencionada decisão não apreciou todos os pleitos, assim sendo,
deveria ser reformada.
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Considerando que este magistrado estava, no mês de
janeiro, usufruindo de suas férias regulares, o meritíssimo juiz José
Ricardo M. Machado, em substituição neste juízo, proferiu decisão
modificando, em parte, a decisão anterior.

Determinou o acréscimo, no saldo devedor, de
honorários advocatícios no patamar de quinze por cento (15%) e ainda,
o bloqueio judicial das contas do agravante e a expedição de alvará de
levantamento da quantia bloqueada e transferida, em favor da parte
agravada, cujo valor foi de R$ 3.231.855,55 (…).

Às folhas … o meritíssimo juiz José Ricardo M. Machado,
ainda em substituição, determinou, sem estar com a posse dos autos e
sem o trânsito em julgado da decisão, a expedição de alvará de
levantamento da quantia bloqueada em favor do exequente, a qual foi
devidamente cumprida.”

E, encerra noticiando o cumprimento da liminar proferida
neste agravo de instrumento.

É o relatório.
Passo ao voto.
Recurso adequado, tempestivamente interposto.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,

dele conheço.
Cinge o recurso na irresignabilidade do agravante, em

face do insigne juiz a quo, em substituição, doutor José Ricardo M.
Machado, ter autorizado a expedição de alvará para levantamento da
quantia consignada; e, determinado o imediata penhora e o bloqueio
eletrônico da quantia apurada na perícia, a transferência da quantia para
uma conta judicial no Banco do Brasil e, após a efetivação da caução
oferecida pela consignante, ordenou a expedição de alvará em favor da
autora para o levantamento desta quantia.

Em princípio, impende consignar que o agravo de
instrumento encontra-se maturado para a dirimência final, razão pela
qual, abstenho-me de apreciar o pedido de reconsideração (agravo
regimental) contraposto pelo agravado; e, passo, incontinenti, a apreciar
a quaestio iuris suplantada no presente impulso recursal.

Desde logo, vislumbro razão nos argumentos do
agravante, tenho que a decisão do douto juiz da instância singela está
incorreta, pois não há falar em execução ou em cumprimento da
sentença, sem exaurir-se a fase de liquidação do valor devido, ainda
que se denomine de execução provisória, haja vista a falta do requisito
consubstanciado na liquidez.

A este respeito destaco jurisprudência deste egrégio
Tribunal de Justiça:
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“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Homologação de laudo contábil. Liquidação de sentença.
Necessidade. Error in procedendo. Cassação. (...).
I - É consabido que, não sendo a sentença líquida, deve
esta ser primeiramente liquidada, para posteriormente
ser cumprida, ou seja, executada, ainda que
provisoriamente.
II - Se não foram acostados ao caderno processual a
totalidade dos contratos, não há como proceder a
determinação do valor da condenação por simples
cálculos aritméticos, sendo imprescindível, pois, a
liquidação do acórdão antes de sua execução provisória.
III - Afigura-se imperiosa a anulação dos atos
processuais desde a petição que requereu a execução
provisória do acórdão, como forma de colocar o processo
à ordem e permitir a realização da fase de liquidação de
sentença suprimida. (…). Agravo conhecido o provido”
(Segunda Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº
351671-17.2010.8.09.0000, relator doutor Carlos Alberto
França, DJe 702, de 22/11/2010).
No caso em tela, observa-se que havia a homologação

do cálculo referente à liquidação de sentença, realizada por perícia
contábil, todavia, esta decisão não havia transitado em julgado, para por
fim à fase de liquidação.

Nestes termos, agiu com error in procedendo o douto
magistrado, ao despachar em substituição ao dirigente do feito,
determinando a realização da penhora on line e o levantamento da quantia
penhorada em favor do agravado, em total desrespeito a norma
processual vigente, pois atropelou o decurso do prazo para o trânsito
em julgado da decisão dando início a uma “execução provisória
caucionada” e sem liquidez.

Nestes termos não há como subsistir a decisão
vergastada, visto que, maculada pelo erro de procedimento, impondo-se
a imediata anulação da decisão, objeto deste agravo de instrumento e
dos atos processuais dela decorrentes, quais sejam, a penhora, o alvará
e o levantamento da quantia, devendo o feito retornar ao seus estado
anterior.

Devo observar ainda, por oportuno que, certos
despachos, principalmente o que determina a expedição de alvará deve
cercar se de todas as cautelas possíveis.

Ergo, detectada tal mácula, evidentemente não se
mostra possível o conhecimento das pretensões deduzidas pela
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agravante, restando, portanto, eivado o comando decisório de vício de
procedimento, consubstanciado em error in procedendo, ou seja, a
aplicação incorreta da regra processual (vício de forma), substrato este
que impõe a sua anulação, de ofício, por força da lei.

Eivada de nulidade absoluta a decisão vergastada,
portanto em flagrante error in procedendo e, tratando se de matéria de
ordem pública, impõe-se ao órgão ad quem, de ofício, determinar a sua
adequação ao mandamento legal.

A respeito da matéria acima explanada, destaco os
seguintes arestos da nossa egrégia Corte Recursal:

“I - Error in procedendo. Decisão cassada.
Quando o comando judicial distancia-se do mandamento
processual vigente, eiva o processo de nulidade
insanável a partir do ato que o maculou, por tratar-se de
vício em sua condução, impondo a sua cassação. Agravo
conhecido e provido” (Segunda Camara Cível, relator
doutor Eudélcio Machado Fagundes, Agravo de
Instrumento nº 52152-8/180, DJ 14923, de 19/01/2007).
Na confluência do exposto, de ofício, casso a decisão

objurgada, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento e
determino que o ilustre julgador cumpra decisão já prolatada para
devolução do dinheiro.

É o meu voto.
Goiânia, 25 de outubro de 2011.
Des. João Waldeck Felix de Sousa - Relator

Agravo de Instrumento nº 71333-06.2011.8.09.0000 (201190713330)
Comarca de Mara Rosa
Agravantes: Divana Aparecida de Almeida Martins e outros
Agravado: Eurípedes Quintino Rodrigues
Relator: Des. Leobino Valente Chaves

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
PENHORA. BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DILAPIDA-
ÇÃO DO BEM POR ATO DE TERCEIRO SUCUMBEN-
TE EM EMBARGOS DE TERCEIRO. DEVEDOR DEPO-
SITÁRIO. RUÍNA DO BEM. AUSÊNCIA DE DEMONS-
TRAÇÃO DO ALEGADO. PRETENSÃO DO CREDOR
INVESTIR NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO. IMPOS-
SIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DO BEM DESA-
PARECER COLOCANDO EM RISCO A EXECUÇÃO.
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I - Aprioristicamente, digo que a invocação da regra
expressa no artigo 666, § 1º, do Código de Processo
Civil, de logo, pode ser afastada, com a mera e simples
afirmação de que está precluso o direito de opor-se a
tal fato processual porque de há muito o devedor é o
depositário da coisa e os credores consentiram nisso,
quando não se opuseram em tempo oportuno.
II - Superado que seja este ponto por tal fundamento,
de qualquer sorte, não poderiam os credores tomar
posse da coisa na condição de depositários. É que tal
encargo, quando dizente a bem imóvel é, de ordinário,
do executado, consoante norma expressa no artigo 659,
§ 5º, da lei processual.
III - Ora, assim é porque a coisa imóvel, por sua própria
natureza, não oferece risco de se perder, colocando em
prejuízo o prosseguimento da execução.
IV - No tangente a asserção de que o depositário está
sendo desleal, deixando vir à ruína o bem penhorado,
não há, efetivamente, prova de tal alegação. Ademais,
o perigo maior é a frustração da execução, não
visualizada na hipótese vertente, pois os documentos
jungidos prenunciam que o valor do bem supera, em
muito, o débito exequendo. Considere-se, por fim, que
avizinha-se o dia da alineação judicial, já que o
meritíssimo juiz a quo informa que já designou data
próxima para a alienação judicial.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento nº 71333-06.2011.8.09.0000 (201190713330), acordam os
componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de
votos, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Votaram, além do relator, o doutor José Carlos de
Oliveira, em substituição ao desembargador Luiz Eduardo de Sousa, e
o doutor Roberto Horácio de Rezende, em substituição a
desembargadora Amélia Martins de Araújo.

Presidiu a sessão o desembargador Leobino Valente
Chaves.
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Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, a doutora Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 12 de julho de 2011
Des. Leobino Valente Chaves - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Divana Aparecida de Almeida Martins e seus filhos
menores, Pablo Martins de Azevedo Pelá e Priscilla Martins Pelá agravam
da decisão, constante do traslado de folha 28, proferida pelo meritíssimo
juiz substituto, doutor Sílvio Jacinto Pereira, com competência na comarca
de Mara Rosa, nos autos da ação de execução proposta em desfavor
de Eurípedes Quintino Rodrigues, cujo teor indefere pedido de
transferência do depósito do bem imóvel constritado, mantendo-o na
mão de terceiros.

Em suas razões, sustentam que penhorado o bem
imóvel rural, o devedor o alienou a terceiros e estes a outros, tendo
restado reconhecida a fraude à execução em embargos de terceiro.

Comentam que ditos ocupantes do imóvel não são
proprietários, não tendo direito algum sobre a coisa, e o encargo de fiel
depositário não está sendo desempenhado por quem deveria.

Noticiam que esses possuidores promovem
incessantemente todas as medidas judiciais e extrajudiciais em flagrante
má-fé com intuito de impedir que haja êxito na alienação do bem, estando,
atualmente, “detonando” (folha 10) o imóvel, pois aproxima-se a alienação
judicial dele, a se efetivar dentro de algumas semanas.

Invocam a dicção do artigo 666, § 1º, do Código de
Processo Civil e sustentam que o depósito de bens penhorados em mãos
do devedor somente é possível com a anuência do exequente.

Findam suas asserções, sustentado a existência de
fumus boni juris e periculum in mora, que autorizam a concessão da
medida em caráter emergencial, provendo-se, ao final, o Agravo para
que a posse do imóvel seja transferida e definitivamente mantida em
favor dos agravantes, até que haja êxito na alienação judicial.

Preparo, folha 30.
Apreciada a medida liminar, restou ela indeferida.
Solicitadas as informações circunstanciadas a respeito

da causa, o meritíssimo juiz a quo as prestou, depois de repetido o
oficiamento, cujos esclarecimentos assinalam que a hasta pública foi
designada para o dia 21 de junho e 13 de setembro do ano em curso.

Sobreveio o expediente, de folha 393, da lavra do nobre
magistrado processante, cujo teor justifica que a demora dos
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esclarecimentos se deu a fato não imputável a si, mas ao serviço dos
auxiliares, tendo, inclusive, já dialogado com eles sobre a questão para
prevenir a ocorrência de novos equívocos.

Concitado, o agravado absteve-se de contrapor aos
termos do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do

recurso interposto, dele conheço.
No mérito, assinalo que tencionam os recorrentes, em

última análise, investir na condição de depositário do bem imóvel visto
que o devedor, nomeado depositário, não está exercendo o encargo
com lealdade, porquanto por decorrência da alienação em fraude à
execução transferiu o imóvel a terceiros e estes a outros, os quais se
ocupam da coisa, usando todas medidas judiciais para atrapalhar a
alineação judicial, bem como dilapida o patrimônio, colocando em risco
a execução.

Entendem, na dicção do artigo 666, § 1º, do Código de
Processo Civil, ser imprescindível a anuência dos exequentes para a
nomeação do devedor como depositário.

Aprioristicamente, digo, que a invocação dessa última
regra poderia, de logo, ser afastada, com a mera e simples afirmação
de que está precluso o direito de opor-se a tal fato processual porque de
há muito o devedor é o depositário da coisa e os credores consentiram
nisso, quando não se opuseram em tempo oportuno.

Superado que seja este ponto por tal fundamento, de
qualquer sorte, não poderiam os credores tomar posse da coisa na
condição de depositários.

Tal encargo, quando dizente a bem imóvel é, de
ordinário, do executado, consoante norma expressa no artigo 659, § 5º,
da Lei Processual, a dispensar a anuência do credor.

Explicita a norma aludida:
“Nos casos do § 4º, quando apresentada certidão da

respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independentemente de onde
se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado
o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, e por este
ato constituído depositário”.

Ora, assim é porque a coisa imóvel, por sua própria
natureza, não oferece risco de se perder, colocando em prejuízo o
prosseguimento da execução. Além disso, tornaria onerosa ao devedor,
a constituição de outrem para ocupar seu lugar, atentando ao princípio
de que a execução deve ser feita pelo meio menos gravoso, conforme
norma expressa no artigo 620, da Lei Adjetiva.
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Nessa contingência, observa Araken de Assis a quem
caberá a função de depositário, verbis:

“... deflui do artigo 666, § 1º, que o próprio executado
poderá ser designado depositário, mediante expressa
concordância do exequente e nos ‘casos de difícil
remoção’ (v.g., os veículos penhorados têm grande porte
ou, apesar de valiosos, encontra-se paralisados por falta
de peças), motivo por que o oficial acatará a declaração
de vontade do exequente que estiver acompanhando a
diligência, ou consultá-lo-á informalmente. Por outro
lado, na penhora de imóvel a função de depositário
recairá na pessoa do devedor (artigo 659, § 5º)”
(conforme Manual da Execução, 12ª edição, São Paulo,
RT, 2009, página 678).
O jurista Humberto Teodoro Júnior, ao dilucidar a

questão, suscita o motivo mor a autorizar a permanência do imóvel
penhorado com o devedor:

“Entre os bens que normalmente se conservam com o
executado, destacamse os imóveis, que não correm
risco algum de desvio e, de ordinário, não reclamam
guarda por terceiro, tornando a medida
desnecessariamente onerosa para o devedor. A
constituição de terceiro como depositário, sem maior
utilidade para o processo, aumentaria seu custo,
contrariando o princípio de que, sempre que possível, a
execução deve realizar-se pela forma menos gravosa
para o devedor (artigo 620).
Por isso, em relação aos imóveis em geral, manda a
regra especial do artigo 659, § 5º, que a penhora, após
o respectivo termo, seja intimada ao executado, ficando
este, por força do ato processual, constituído depositário.
Quer isto dizer que o devedor, in casu, recebe o encargo
de depositário ex vi legis. É um depositário legal,
independentemente de compromisso formal e expresso”
(Curso de Direito Processual Civil, volume II, 4ª edição,
Rio de Janeiro, Forense, 2007, páginas 342/343).
Nesse direcionamento decidiu o egrégio Superior

Tribunal, no precedente registrado sobre o nº 801926/SP, Recurso
especial:

“Processual civil. Recurso especial. Tributário. Execução
fiscal. Penhora de bem imóvel. Recusa do exequente
para que o devedor permaneça como depositário do
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bem. Invocaçao do artigo 666, II, do Código de Processo
Civil. Regra que não é absoluta. Inexistência de justo
motivo.
I - Tratando-se de penhora de bem imóvel, o executado,
ex vi legis, recebe o encargo de depositário (artigo 659,
§ 5º, do Código de Processo Civil). ‘Entre os bens que
normalmente se conservam com o executado,
destacam-se os imóveis, que não correm risco algum
de desvio e, de ordinário, não reclamam guarda por
terceiro, tornando a medida desnecessariamente
onerosa para o devedor. A constituição de terceiro como
depositário, sem maior utilidade para o processo,
aumentaria seu custo, contrariando o princípio de que,
sempre que possível, a execução deve realizar-se pela
forma menos gravosa para o devedor (artigo 620)’
(Humberto Theodoro Júnior). É certo que, havendo justo
motivo, pode o exequente não aceitar que o devedor
fique como depositário do bem, invocando a regra
previsto no artigo 666, II, do Código de Processo Civil,
segundo o qual ‘os bens penhorados será
preferencialmente depositados (...) em poder do
depositário judicial’, quando se tratar de móveis e imóveis
urbanos. Como bem observado por Cândido Rangel
Dinamarco, essa regra não é absoluta, de modo que
‘os juízes ou tribunais decidem a seu propósito de modo
mais flexível, outorgando o depósito a quem lhes parecer
suficientemente idôneo’. Ressalte que a regra em
comento não é imperativa, mesmo porque o artigo 666,
§ 1º, do Código de Processo Civil, admite que, nos casos
de difícil remoção (hipótese que abrange a penhora de
bem imóvel), os bens poderão ser depositados em poder
do executado ...” (ministra Denise Arruda, in DJU, de
28/04/2008).
Dito isto, não vejo, pelo fundamento invocado, razão que

sustente a tese dos recorrentes.
Noutro vértice, calcado na alegação de que o devedor

não está na posse do bem, mas outros possuidores e estes estão
“detonando” (folha 10) o imóvel, não vejo, igualmente, possibilidade de
acolhimento.

É que não há, efetivamente, prova que o devedor não
esteja exercendo seu mister, no encargo de depositário, a despeito de
reconhecida a fraude à execução em processo distinto. Tais alegações
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necessitam estar subsidiadas em prova bastante, o que não é o caso
dos autos.

Também, a ruína do bem imóvel penhorado, segundo
alegam os recorrentes, por atos praticados pelo atual possuidor, não se
divisa, igualmente, demonstrada.

Aliás, o perigo maior é a frustração da execução, não
visualizada na hipótese vertente, pois os documentos jungidos
prenunciam que o valor do bem supera, em muito, o débito exequendo.
Veja-se que atualizada a dívida em 13/10/2010, observou-se o quantum
de R$ 1.246.146,02 (um milhão, duzentos e quarenta e seis mil, cento e
quarenta e seis reais e dois centavos), folhas 307/311, enquanto que o
bem, segundo valor encontrado na data aludida, vale R$ 3.265.656,70
(três milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta
seis reais e setenta centavos), folha 313.

Relembre-se, também, que o mesmo motivo que a lei
nomeia depositário o devedor de coisa imóvel, deve igualmente, ser
buscado agora. É que o perigo de desaparecimento da coisa dificilmente
pode ser sustentada.

Demais disso, de se sopesar, que se avizinha a alienação
judicial do bem, marcado que foi, segundo informações do meritíssimo
juiz a quo, para dia 21 de junho e 13 de setembro do ano em curso, a
solenidade.

Fincado nessas considerações, não vejo como acolher
a pretensão manifestada pelos agravantes, devendo ser mantido o
devedor na condição de depositário do bem.

Ante o exposto conheço do agravo de instrumento e
nego-lhe provimento para manter o ato atacado por estes e pelos seus
próprios fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 12 de julho de 2011
Des. Leobino Valente Chaves - Relator

Agravo Regimental em Apelação Cível nº 113237-81.2010.8.09.0051
(201091132327)
Comarca de Goiânia
Agravante: Wagno de Jesus Silva
Agravado: Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
Relator: Des. Francisco Vildon J. Valente

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO
CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE RESTI-
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TUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. EX-CON-
SORCIADO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES EM ATÉ 30 DIAS APÓS ENCERRAMENTO
DO GRUPO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSENTE FATO NOVO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I - Consoante orientação do colendo Superior Tribunal
de Justiça, o prazo de restituição das importâncias pagas
pelos consorciados desistentes deverá se dar até trinta
dias contados a partir do prazo previsto contratualmente
para o encerramento do plano. Além disso, os juros de
mora terão incidência a partir do transcurso do prazo de
30 (trinta) dias do referido encerramento, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
II - Logo, visto que o agravo regimental apenas renova
a discussão ocorrida no recurso apelatório, deixando
de trazer novos fundamentos que venham justificar a
reforma da decisão recorrida, modificando a convicção
do julgador, nega-se provimento ao recurso.
Agravo regimental conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental na Apelação Cível nº 113237-81.2010.8.09.0051
(201091132372), da comarca de Goiânia.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e
desprovê-lo, nos termos do voto do relator.

Votaram com o relator, o desembargador Alan Sebastião
de Sena Conceição e o juiz Roberto Horácio de Rezende (substituto do
desembargador Geraldo Gonçalves da Costa).

Presidiu a sessão o desembargador Alan Sebastião de
Sena Conceição.

Representou a Procuradoria-Geral de Justiça a doutora
Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Des. Francisco Vildon J. Valente - Relator
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RELATÓRIO

Wagno de Jesus Silva, inconformado com a decisão
monocrática, proferida às folhas 171/183, que conheceu e proveu o apelo
interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, vem dela
recorrer, por meio de agravo regimental, utilizando-se das prerrogativas
do disposto no artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil.

A parte dispositiva da decisão monocrática objeto de
agravo traz a seguinte redação, a saber:

“Ao teor do exposto, conheço do apelo e dou-lhe
provimento, nos termos do artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil, para reformar a sentença recorrida, e, assim, determinar que a
restituição dos valores pagos pelo autor, a título de cota consorcial, seja
efetivada, após o transcurso de 30 (trinta) dias do encerramento do grupo
consorcial, devendo incidir os juros de mora apenas quando esgotado o
prazo de a administradora proceder ao reembolso, bem como, determinar
que sejam redistribuídos os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo
21, do Código de Processo Civil”.

O agravante comenta a decisão monocrática,
asseverando que o decisum impugnado merece reforma, argumentando
que não há nada mais iníquo e abusivo do que a retenção dos valores
pagos por ex-consorciados, para devolução somente após 30 (trinta)
dias do encerramento do grupo consorcial, como restou decidido na
decisão agravada.

Na esteira deste raciocínio, afirma que a decisão
fustigada afronta e despreza o Código de Defesa do Consumidor, indo
de encontro também, com o direito de propriedade, merecendo, caso
não haja retratação, a cassação para novo julgamento pelo Colegiado.

Alega que a matéria já foi muito debatida nos Tribunais
e que, no caso do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, as
decisões são díspares, não havendo uniformização sobre a questão
jurídica.

Ressalta que a considerar a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o ilustre relator contrariou
entendimento majoritário acerca da matéria.

Transcreve jurisprudência em abono às suas alegações.
Conta que o advogado subscritor do presente recurso,

inclusive, promoveu reclamação junto ao procurador-geral da República,
visando a apuração de tão dolorosa questão, vez que é dramática a
situação do consorciado.

Forte nessas razões, requer a retratação e reforma total
da decisão para condenar a recorrida a proceder a restituição imediata
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dos valores a ela pagos, com juros moratórios, a contar da citação. Caso
não seja esse o entendimento, que seja a apelação remetida ao
Colegiado, para novo julgamento.

Preparo, à folha 199.
É o relatório.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso interposto.
Registro, desde já, que não merece amparo o

inconformismo do Agravante, pois, ao contrário do que alega, a norma
inserta no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, possui plena
aplicabilidade na espécie.

Os argumentos trazidos pelo recorrente no agravo
regimental foram exaustivamente analisados na decisão agravada,
quando foram expostas de forma fundamentada os motivos do
convencimento.

Adoto como razões de decidir as expendidas quando
da decisão que conheceu e proveu a apelação interposta pelo agravado,
onde tratei, de forma completa, de todas as arguições aqui reiteradas.

Naquela oportunidade asseverei (folhas 175/180):
“No mérito, vejo que assiste razão a apelante quanto

ao argumento de que a devolução da importância paga somente deve
se dar ao final do grupo consorcial, após o transcurso de 30 (trinta) dias,
pois, nesse sentido se alinha a jurisprudência dominante dos nossos
tribunais pátrios.

Nessa linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que a devolução não pode ser deferida de
forma imediata, mas, sim, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo
consorcial. Vejamos:

“Embargos declaratórios. Agravo de instrumento. Efeito
infringente. Dissídio jurisprudencial. Recurso provido.
I - A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.119.300/RS, submetido ao rito
dos recursos repetitivos (Código de Processo Civil, artigo
543-C), consolidou o entendimento no sentido de ser
devida a restituição das parcelas pagas pelo desistente
do consórcio, não imediatamente quando da desistência,
mas em até trinta dias após o prazo contratualmente
previsto para o encerramento do plano.
II - Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, a que se dá provimento” (Superior Tribunal
de Justiça, Quarta Turma Julgadora, Embargos de
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Declaração no Agravo nº 1072401/GO, relatora ministra
Maria Isabel Gallotti, DJUe, de 08/02/2011)
“Reclamação. Divergência entre acórdão prolatado por
turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Consórcio. Contratos anteriores à
vigência da Lei nº 1.795/08. Consorciado excluído.
Parcelas pagas. Devolução. Condições.
- Esta reclamação deriva de recente entendimento, no
âmbito dos Embargos de Declaração no Recurso
Extraordinário nº 571.572-8/BA, relatora ministra Ellen
Gracie, DJU, de 14/09/2009, do Pleno do Supremo
Tribunal Federal, o qual consignou que “enquanto não
for criada a turma de uniformização para os juizados
especiais estaduais, poderemos ter a manutenção de
decisões divergentes a respeito da interpretação da
legislação infraconstitucional federal”, tendo, por
conseguinte, determinado que, até a criação de órgão
que possa estender e fazer prevalecer a aplicação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aos
juizados especiais estaduais, “a lógica do sistema
judiciário nacional recomenda se dê à reclamação
prevista no artigo 105, I, f, da Constituição Federal,
amplitude suficiente à solução deste impasse”.
- Em caso de desistência do plano de consórcio, a
restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á
de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no
contrato para o encerramento do grupo correspondente.
- A orientação firmada nesta reclamação alcança
tão-somente os contratos anteriores à Lei nº 11.795/08,
ou seja, aqueles celebrados até 05/02/2009. Para os
contratos firmados a partir de 06/02/2009, não
abrangidos nesse julgamento, caberá ao Superior
Tribunal de Justiça, oportunamente, verificar se o
entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se,
diante da nova regulamentação conferida ao sistema
de consórcio, haverá margem para sua revisão.
Reclamação parcialmente provida” (Superior Tribunal de
Justiça, Segunda Seção, Reclamação nº 3752/GO,
relatora ministra Nancy Andrighi, DJUe, de 25/08/2010).
“Civil e processual. Plano de consórcio. Desligamento
de consorciado sob alegação de onerosidade excessiva.



34

Ônus da prova da substituição. Código de Processo Civil,
artigo 333, I e II. Correção monetária. Súmula 35,
Superior Tribunal de Justiça. Momento da restituição das
parcelas do consorciado desistente. Fixação.
I - Firmou o Superior Tribunal de Justiça o entendimento
de que a restituição das contas, corrigidamente, deve
ser feita nos moldes da Súmula 35, do Superior Tribunal
de Justiça, porém não de imediato, mas até trinta dias
contados a partir do prazo previsto contratualmente para
o encerramento do plano, desde quando, então,
passarão a correr os juros moratórios.
II - A desistência voluntária do consorciado cria,
automaticamente, um desfalque no grupo respectivo,
presunção que milita em favor da administradora de
consórcio, à qual não pode ser, por isso mesmo, ainda
imposto o ônus de provar que não houve a substituição
do desistente por outro, como condicionante ao
diferimento da restituição ao cabo do aludido término
do plano.
III - Recurso especial conhecido em parte e provido, para
afastar a determinação da Corte a quo de imediata
devolução das parcelas pagas pela consorciada
desistente” (Superior Tribunal de Justiça. Quarta Turma.
Recurso Especial nº 486210/RS, relator ministro Aldir
Passarinho Júnior, DJU, de 10/10/2005, página 370).
Nesse contexto, deve ser provido o recurso a fim de

permitir ao aderente a restituição dos valores pagos somente após trinta
dias de encerrado o grupo consorcial. Compilando arestos deste egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sobre o tema já se firmou que:

“Restituição de importâncias pagas. Carenciada ação.
Não encerramento do grupo. Consorciado excluído do
grupo, apos o 30º dia do termino do grupo. Dedução de
encargos previstos.
I - Não configura carência de ação a restituição ao
desistente ou excluído do grupo consorcial, pois esta e
certa e quanto a este aspecto não há discussão.
II - A devolução das importâncias pagas, ao consorciado
desistente ou excluído, deve ser feita apos o 30º
(trigésimo) dia da data do encerramento das atividades
do grupo.
III - A dedução da taxa de administração deve ser feita
apenas no tocante as parcelas pagas e vencidas, pois
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não há de se imputar ao consorciado o pagamento, a
vencer, dos valores referentes aos serviços inerentes a
administradora, quando já não mais participa do grupo.
IV - Cabível a dedução da taxa de seguro e do fundo de
reserva, posto que convencionadas. Apelo conhecido e
parcialmente provido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 54868-5/188,
relator desembargador Rogério Arédio Teixeira).
Destarte, há que se aguardar o transcurso de 30 (trinta)

dias do encerramento do grupo consorcial para a devolução das parcelas
pagas a esse fim.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora,
a conclusão não pode ser diferente, enquanto não houver o transcurso
do prazo para o cumprimento da obrigação não haverá que se falar em
caracterização da mora.

É nessa linha também que orienta aquele Tribunal da
Cidadania:

“Os juros de mora, na restituição das parcelas pagas
por consorciado desistente ou excluído, incidem a partir
de quando se esgota o prazo para a administradora
proceder ao reembolso” (Superior Tribunal de Justiça,
Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo nº
1070792/PR, ministro João Otávio de Noronha, DJUe,
de 10/05/2010)
“Os juros de mora devidos na restituição das parcelas
pagas por consorciado desistente devem ser
computados após o trigésimo dia do encerramento do
grupo consorcial, caracterizando-se a partir dessa data
a mora da administradora” (Superior Tribunal de Justiça,
Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo nº
1098145/MT, ministra Nancy Andrighi, DJUe, de
14/05/2009)
Logo, merece reforma a decisão vergastada em relação

ao início do prazo de contagem da incidência dos juros de mora.”
Assim, como se pode observar, as alegações do

agravante foram apreciadas e rechaçadas, não tendo as razões deste
agravo regimental trazido qualquer argumento novo que pudesse justificar
a modificação do decisum.

Neste sentido, é assente o entendimento deste Tribunal,
conforme o seguinte julgado:

“Agravo regimental em apelação cível. Decisão
monocrática. Ação de restituição de importâncias pagas.
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Grupo consorcial. Desistência. Devolução dos valores
em até 30 dias após encerramento do grupo.
I - Em caso de desistência do plano de consórcio, a
restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á
de forma corrigida. Porém, não ocorrerá de imediato e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no
contrato para o encerramento do grupo correspondente,
devendo incidir a partir daí juros de mora, na hipótese
de o pagamento não ser efetivado.
II - (...). Agravo regimental conhecido, mas Improvido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 80774-86, relatora desembar-gadora
Amélia Martins de Araújo, DJGe 932, de 31/10/2011).
“Embargos de declaração na apelação cível. Ação de
restituição de importâncias pagas. Juros moratórios.
Incidência após decorrido o trigésimo dia de
encerramento. Substituição da taxa Selic pelo INPC.
Devida.
I - A mora da administradora de seguros será
caracterizada após decorrido o trigésimo dia do
encerramento do grupo consorcial.
II - (...). Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente providos” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 60796-60,
relator desembargador Rogério Arédio Ferreira, DJGe
878, de 10/08/2011).
“Apelação cível. Restituição de importâncias pagas.
Consórcio. Código de Defesa do Consumidor. Aplicável.
Prazo de restituição. Incidência de juros de mora.
Correção monetária. INPC. Cláusula penal. Exclusão.
I - (...).
II - Consoante orientação do colendo Superior Tribunal
de Justiça, o prazo de restituição das importâncias pagas
pelos consorciados desistentes deverá se dar ‘até trinta
dias contados a partir do prazo previsto contratualmente
para o encerramento do plano’.
III - Os juros de mora terão incidência a partir do
transcurso do prazo de 30 (trinta) dias do referido
encerramento, conforme prece-dentes do Superior
Tribunal de Justiça.
IV - (...). Apelação cível conhecida e parcialmente
provida” (Tribunal de Justiça de Goiás, Quinta Câmara
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Cível, Apelação Cível nº 236413-67, relator desem-
bargador Alan Sebastião de Sena Conceição, DJGe 748,
de 28/01/2011).
No que concerne à faculdade de reconsiderar ou não o

ato processual realizado monocraticamente, consoante o disposto no
artigo 364, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás,
mantenho inalterado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sendo assim, conforme entendimento acima adotado
por ocasião da prolação da decisão atacada, inexistem nos autos
quaisquer elementos que possam justificar a irresignação recursal do
Agravante.

Face ao exposto, conheço do agravo regimental
interposto, mas lhe nego provimento, para manter a decisão monocrática,
de folhas 171/183, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Des. Francisco Vildon J. Valente - Relator

Agravo Regimental em Apelação Cível nº 274410-70.2004.8.09.0069
(200492744106)
Comarca de Guapó
Agravante: Alexsandro Leite Santana e outros
Agravado: Márcio Adriano Espíndola (ME)
Relator: Des. Carlos Alberto França

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM
PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS
TERMOS DO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL.
I - A decisão monocrática encontra-se de acordo com a
jurisprudência dominante deste Tribunal e dos tribunais
superiores, não cabendo a modificação do
pronunciamento via recurso de agravo regimental, pois
não foi comprovada a sua incorreção no plano material
e, ainda, acertada a incidência da norma contida no artigo
557, caput, do Código de Processo Civil.
II - REQUISITOS DO ARTIGO 927, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVADOS.
Nos termos do artigo 927, do Código de Processo Civil,
para o deferimento do pedido de reintegração de posse,
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devem ser provados pela parte autora o exercício de
sua posse, ainda que indireta, o esbulho praticado pelo
réu, a data do esbulho e a possível perda da posse.
III - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE
AUTORA. ARTIGO 333, I, DA LEI PROCESSUAL CIVIL.
Cabia à parte autora/recorrente a prova inequívoca da
posse anterior do imóvel que afirma ter sido esbulhado
injustamente pelo recorrido, nos termos do ônus
processual que lhes era imposto pelo artigo 333, I, do
Código de Processo Civil, ou seja, comprovar fato
constitutivo de seu direito.
IV - ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Ante a manutenção da sentença e a derrota da parte
autora, impõe-se a condenação deste ao pagamento
integral dos honorários advocatícios e das despesas
processuais, com fulcro no artigo 21, caput, do Código
de Processo Civil.
V - AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. DESPROVI-
MENTO.
Não trazendo os recorrentes nenhum elemento novo
capaz de sustentar a pleiteada reconsideração da
decisão fustigada, deve ser desprovido o agravo
regimental.
VI - ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
Constatando-se, contudo, a existência de mero erro
material, uma vez que o julgado guardou perfeita
consonância com sua fundamentação, mister sua
correção de ofício, sem conferir efeitos infringentes ao
recurso.
Agravo regimental conhecido e desprovido. Erro material
corrigido de ofício. Decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, oralmente relatado e discutido o agravo
regimental nos autos da Apelação Cível nº 274410-70.2004.8.09.0069
(200492744106), da Comarca de Guapó, figurando como agravantes
Alexsandro Leite Santana e outros e, como agravado, Márcio Adriano
Espíndola (ME).

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo regimental e
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negar-lhe provimento e erro material corrigido de ofício, nos termos do
voto do relator, proferido na assentada do julgamento e que a este se
incorpora.

Votaram, além do relator, o desembargador João
Waldeck Félix de Sousa e o doutor Carlos Roberto Fávaro, juiz substituto
em segundo grau, atuando em substituição ao desembargador Amaral
Wilson de Oliveira.

Presidiu o julgamento o desembargador João Waldeck
Félix de Sousa.

Esteve presente à sessão a doutora Yara Alves Ferreira
e Silva, representando a Procuradoria-Geral de Justiça.

Goiânia, 30 de agosto de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Alexsandro Leite Santana e outros interpõe agravo
regimental (folhas 177/179) contra decisão monocrática (folhas 158/174)
que negou seguimento ao apelo, em sede ação reintegração de posse
com pedido de liminar, intentada por Márcio Adriano Espíndola (ME) em
seu desfavor, com base no artigo 557, caput, do Código de Processo
Civil.

Em suas razões recursais, reverberam que: “a posse
dos apelantes sobre o imóvel encontra-se robustamente demonstrada
no bojo dos autos, logo, tanto a sentença recorrida quanto a decisão ora
agravada tem verossimilhança, demonstrado, portanto, que esse ilustre
magistrado prolator da decisão monocrática espelhou substancialmente
na decisão a quo.”

Acrescentam que: “talvez, por exiguidade temporal em
razão do acumulo de processos a serem despachados não lhe restou
tempo suficiente para um exame mais acurado dos autos, vindo como
isto prolatar uma decisão prejudicial aos recorrentes, cuja decisão deveria
ter sido por base as provas substanciais incitas no processo, o que
certamente evitaria o constrangimento de confundir o nome do advogado
e colocá-lo na condição de recorrente” sic, folhas 177/178

Por fim, requerem seja retratada a decisão monocrática
ou, caso não ocorra a retratação, seja o presente agravo apresentado
em mesa para que seja provido.

Preparo satisfeito, à folha 179.
É o relatório. Passo ao voto.
Da análise das razões do recurso interposto,

depreende-se que sua pretensão reside na reforma da decisão
monocrática que negou seguimento ao apelo.
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Inicialmente, convém ressaltar ser perfeitamente
admissível, como ocorreu na espécie, o julgamento monocrático do apelo,
nos termos do citado preceptivo legal, tratando-se de matéria que
encontra-se prevalecente na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte de Justiça, a fim de desobstruir as pautas dos
tribunais, bem como garantir efetividade aos princípios da celeridade e
da economia processual, os quais, com a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45, de 08/12/2004, ganharam status de direito
fundamental.

Superado tal introito, passo ao mérito.
De um exame meticuloso da presente peça recursal não

vislumbro fato novo hábil a ensejar a reconsideração da decisão
hostilizada.

Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer o
agravante, tem-se que os pontos por ele suscitados quando da
interposição do apelo restaram muito bem apreciados pelo julgado
recorrido, cuja fundamentação está devidamente alicerçada na doutrina,
na lei processual vigente e, inclusive, em jurisprudência desta Corte de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, como adiante se pode averiguar,
vejamos:

Cinge-se a irresignação do apelante a sentença
monocrática que julgou improcedente o presente feito, sob o fundamento
de não estar demostrada de forma substancial a posse anterior do autor.

Irresignados, os apelantes alegam que, contrariamente
ao asseverado na sentença, do conjunto probatório dos autos,
especialmente as provas testemunhais, foi demonstrado o fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a posse por eles exercidas e o esbulho
praticado pelo apelado, de modo que caracterizados estão os requisitos
permissivos do artigo 927, do Código de Processo Civil, aptos a justificar
a procedência da reintegratória.

Pois bem.
É cediço que, para o sucesso das ações possessórias,

incumbe à parte autora os pressupostos insertos no artigo 927, do Código
de Processo Civil, que são: a posse, a turbação ou esbulho praticado
pelo réu, a data da turbação ou esbulho e, no caso das ações de
reintegração de posse, a perda da posse.

O primeiro requisito já indica que, para o manejo da ação
de reintegração de posse, é imprescindível a prova da posse anterior ao
esbulho, não valendo, portanto, a mera comprovação do domínio, sendo
este um requisito das ações petitórias.

Segundo a teoria objetiva de Ihering (adotada pelos
códigos civilistas de 1916 e 2002), a posse é o exercício, pleno ou não,
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de algum dos poderes inerentes à propriedade. É a aparência do direito
de propriedade, traduzindo-se em um poder de fato, de ter a coisa como
se fosse proprietário. Assim, é considerado possuidor aquele que
exterioriza um dos poderes inerentes à propriedade.

Após análise cognitiva plena do feito, das razões
apresentadas pelos insurgentes, não se vislumbra elementos de
convencimento aptos a amparar sua pretensão com o objetivo de
reformar a decisão recorrida.

Sabe-se que a ação de reintegração de posse é a
defesa, ante o esbulho, consistente em repelir ofensa que despoje o
detentor da posse, retirando-lhe o poder fático que exercia sobre a coisa
e pelo que torna inviável a continuação do correlato exercício.

Sobre a ação de reintegração de posse, o professor
Humberto Theodoro Júnior ensina que:

“(antigo interdito recuperanda e possessionis dos
romanos) tem como fito restituir o possuidor na posse,
em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a
injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que
a vinha exercendo” (in Curso de Direito Processual Civil,
volume III, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, página
131).
Conclui-se daí que, em demandas de tal natureza, tem

o possuidor o direito de ser reintegrado na posse do bem, uma vez
comprovado o exercício desta precedentemente ao ato espoliativo, bem
como a data de seu cometimento, a teor do que dispõe o citado artigo
926 e 927, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Artigo 926. O possuidor tem o direito a ser mantido na
posse em caso de turbação e reintegração no de
esbulho.
Artigo 927. Incumbe o autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação
de manutenção; a perda da posse, na ação de
reintegração.”
Do Código Civil, há que ser observado o artigo 1196, in

verbis:
“Artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que
tem de fato o exercício pleno ou não, de algum dos
poderes inerentes à propriedade.”
O professor Sérgio Sahione Fadel preleciona:
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“Requisito indispensável à propositura da ação é que o
requerente comprove de plano a sua posse, através dos
elementos comprobatórios que a assegurem. Sem título
probatório da posse, a ação pecará no nascedouro.
Nascerá morta. A prova da posse é pressuposto básico
para o ingresso em juízo. A discussão não é sobre o
domínio. Por isso, irrelevante no caso é fazer prova do
domínio. A posse direta é que deve pertencer ao autor.
Conforme sustenta De Plácido e Silva (Comentários ao
Código de Processo Civil, página 301), a prova da posse
é fundamental. ‘É requisito primordial para que se
possam mover os interditos de manutenção ou de
reintegração: sem que prove a posse da coisa, seja
móvel ou imóvel, ninguém poderá merecer a proteção
legal que os interditos asseguram” (in Código de
Processo Civil Comentado, Artigos 890 a 1220, Editora
Forense, 4ª edição, 1983, páginas 62/63).
No mesmo sentido, o professor Sílvio de Salvo Venosa

leciona:
“Ocorrendo esbulho, a ação é reintegração de posse.
Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente
privado da posse. Não é necessário que o
desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o
possuidor está totalmente despojado do poder de
exercício de fato sobre a coisa. (…) O objetivo do pedido
é a restituição da coisa a seu possuidor ou seu valor, se
ela não mais existir” (in Direito Civil - Direito Reais, 6ª
edição, volume 5, São Paulo: Editora Atlas, 2006, página
140)
Registre-se, por pertinente, que as possessórias se

caracterizam pelo pedido de pretensão da posse, pressuposto
comprovação dos elementos fáticos alegados pelos autores para
obtenção de seu intento, sob pena de inépcia.

Nos termos do mencionado artigo 927, do Código de
Processo Civil, o que importa apreciar é a efetiva posse anterior ao
esbulho ou turbação, uma vez que o objetivo da reintegração é a sua
recuperação, cuja ausência traz a impossibilidade da pretensão.

De tal modo, fica a parte autora obrigada à produção da
prova da posse sobre a referida área e o esbulho, fatos constitutivos do
seu direito, nos termos do artigo 333, I, Código de Processo Civil.

No caso em questão, pelo que se ressai dos autos, em
conformidade com as provas coletadas na instrução processual, não
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restou evidenciada, categoricamente, a existência de elementos fáticos,
idôneos e convincentes a validar o pleito possessório, qual seja, o de
comprovar a efetividade da posse dos autores sobre a chácara 3 da
quadra 1-A do loteamento descrito na inicial.

In casu, os insurgentes não demonstraram, de forma
inequívoca, que tenham exercido posse no imóvel que visa reintegrar,
inexistindo nos autos prova hábil a demonstrar a posse exercida pelos
mesmos para procedência do pleito.

Vê-se, na verdade, que as fotografias acostadas na
petição inicial foram produzidas de forma unilateral pelos autores, bem
como não comprovaram com exatidão se referem à chácara 3 da quadra
1-A e se as construções ali constantes estariam dentro da área da chácara
referida.

Ademais, da análise dos depoimentos testemunhais não
ficou demonstrado a utilização do imóvel (chácara 3 da quadra 1-A)
pelos autores para locação de eventos, tampouco que os serviços de
manutenção do referido imóvel foram de fato realizados naquele imóvel,
vejamos:

“Que na chácara tem uma casa onde a depoente mota
e quem construiu a casa foi senhor Vander; Que são várias chácaras
uma do lado da outra, porém são cercadas como um todo; Que não
sabe quem cercou as chácaras; Que não sabe o número de chácaras
que estão cercadas e nem qual é a chácara onde mora.” (Depoimento
da primeira testemunha dos autores, senhora Heleny Cassiano Batista
(caseira dos autores) - folha 100.

Ora, a própria caseira dos autores não sabe precisar
em qual chácara trabalha ou mora, levando à impossibilidade de delimitar
com precisão em qual das chácaras os apelantes têm exercido a posse
e qual de fato foi supostamente esbulhada pelo apelado.

De mais a mais, conforme se verifica do mapa da área
(folha 72), existem duas quadras (A e B) com lotes de chácaras, sendo
que os autores são supostos possuidores dos lotes 1, 2, 4 e 5 da quadra
A, e lotes 1, 2 e 3 da quadra B, todavia os autores/apelantes não possuem
qualquer documento que prove o uso, gozo e usufruto do imóvel em
litígio (chácara 3, quadra 1-A). O que se vê é a grande confusão destes
em demonstrar a posse de outras chácaras e suas construções (sede,
casa da caseira, área de camping e play grand) como se fosse da
chácara em disputa.

Desta feita, conclui-se que os autores realmente não
comprovaram a posse anterior do imóvel ao pretenso esbulho, nem
mesmo se o noticiado esbulho ocorreu e quando aconteceu, razão por
que não merece reforma a sentença recorrida.
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Ademais, a prova testemunhal colhida também não foi
capaz de corroborar com a tese dos ora recorrentes, em relação à data
do aludido esbulho da chácara 3 da quadra 1-A. Na verdade, nenhuma
das testemunhas ouvidas foi capaz de precisar o momento do alegado
esbulho.

De outro lado, não se pode dizer com segurança que o
apelado teria invadido o imóvel dos autores, mesmo sabendo que é
legítimo proprietário.

Acrescente-se que a valoração da prova testemunhal
produzida está adstrita ao livre convencimento do magistrado, que se
valeu de seu bom senso e de seu prudente arbítrio, não tendo incorrido
em nenhuma ilegalidade.

O artigo 131, do Código de Processo Civil, estabelece a
faculdade atribuída ao magistrado de apreciar livremente a prova,
atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos.

Assim, os recorrentes descuidaram-se quanto à
produção da prova dos fatos alegados na exordial e, não provando sua
posse, a data da turbação ou esbulho porventura praticado pela parte
ré, não há como obter sentença acolhedora da sua pretensão. E é
exatamente o que ocorreu nestes autos: os apelantes apenas narraram
os fatos e nada provaram.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta
Corte de Justiça:

“Apelação cível. Ação de reintegração de posse.
Ausência de produção de prova testemunhal. Ônus da
provado fato constitutivo do direito.
I - Conforme inteligência do artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu alegado direito,
mormente se existe nos autos indícios de prova
suficiente para desconstituir a sua pretensão inicial.
II - Em que pese a ampla possibilidade de utilização dos
meios de provas admitidos em direito, sobretudo a
testemunhal, olvidou a apelante de produzi-la. aludida
conduta conduziu de forma indubitável para a
improcedência da pretensão inicial no juízo a quo, ora
ratificada por esta corte. Apelação conhecida e
improvida” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Cível, Apelação Cível nº 126784-0/188, relator
desembargador Luiz Eduardo de Sousa, DJG 258, de
20/01/2009).
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“Apelação cível. Ação de reintegração de posse.
Ausência de demonstração de posse anterior. Interesse
processual. Ausência. Fungibilidade. Não aplicação.
Honorários advocatícios.
I - Para que seja deferida proteção possessória, é preciso
que o autor comprove os requisitos constantes dos
incisos, do artigo 927, Código de Processo Civil. (...).
Recursos de apelação cível conhecidos, improvido o
primeiro e provido o segundo” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº
143.308-8/188, relator doutor José Carlos de Oliveira,
DJG nº 452, de 04/11/2009)
“Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Não
comprovação da posse pelo postulante, nem do suposto
esbulho praticado pela ré. (...).
I - Em ação de reintegração de posse incumbe ao autor
a comprovação da efetiva posse sobre a área
demandada, não lhe bastando a prova do domínio.
II - Não configurada a detenção da posse do autor da
demanda, sobre o imóvel objeto da reintegração, resta
prejudicada sua pretensão, bem como a comprovação
da prática de esbulho por sua atual possuidora.
III - Ausente os requisitos do artigo 927, do Código de
Processo Civil, improsperável é a pretensão
possessória. (...). Apelação conhecida, mas improvida.”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível,
Apelação Cível nº 140921-2/188, relator desembargador.
Almeida Branco, DJG nº 390, de 04/08/2009)
“Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Artigo
927, do Código de Processo Civil. Requisitos não
demonstrados. Improcedência. De conformidade com
o que estabelece o artigo 927, do Código de Processo
Civil, cabe ao autor da demanda de reintegração de
posse o ônus da prova quanto ao exercício de sua posse
e, lado outro, o esbulho praticado pelo réu, a data do
esbulho e a perda da posse, sendo certo que, não
demonstrados tais requisitos, incabível se torna o
deferimento do pedido inaugural. Apelo conhecido.
Provimento negado” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 408476-
79.2006.8.09.0048, relator doutor Fernando de Castro
Mesquita, DJG 853, de 05/07/2011)
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“Apelação cível. Ação de reintegração de posse.
Proprietário. Ausência de prova da posse e do esbulho.
Improcedência do pedido.
A qualidade de proprietário não exime este de satisfazer
os requisitos elencados pelo artigo 927, do Código de
Processo Civil, caso opte pelo procedimento possessório
da ação de reintegração de posse e, não restando
comprovada a posse, o esbulho e a data deste, impõe-se
a improcedência do pedido reintegratório. Recurso
conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 103.606-1/188,
relator doutor Eudélcio Machado Fagundes, DJG 14994,
de 07/05/2007).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se

manifestou:
“Agravo regimental. Recurso especial não admitido.
Reintegração de posse.
I - Não havendo posse anterior da agravante, consoante
pode extrair-se dos autos, não tem cabimento a ação
de reintegração de posse.
II - Agravo regimental desprovido” (Superior Tribunal de
Justiça, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo
nº 455.165/MG (2002/0064599-2), relator ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, DJU, de 16/12/2002)
“(...) Civil e processual civil. Reintegração de posse.
Não basta ao autor da ação de reintegração de posse
provar o domínio. Exige-se que demonstre a sua posse.
Recurso não conhecido” (Superior Tribunal de Justiça,
Quarta Turma, Recurso Especial nº 150.267, relator
ministro César Asfor Rocha, DJU, de 29/05/2000)
Em suma, não há prova escorreita de que os autores/

apelantes tenham exercido posse anterior no imóvel que é objeto da
lide. E sem a posse falece sobremaneira o direito dos apelantes em
ver-se restituído da coisa, porquanto não se pode reintegrar alguém à
posse de algo que jamais se teve.

Por fim, consoante o acima expendido, a manutenção
sentença vergastada e a derrota dos autores, impõe-se a condenação
deste ao pagamento integral dos honorários advocatícios e das despesas
processuais, com fulcro no artigo 21, caput, do Código de Processo
Civil.”

Portanto, não merece reparos a decisão monocrática
neste ponto.
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Destarte, diante da ausência de argumentação capaz
de modificar minha convicção e, à míngua de comprovações jurídicas
convincentes, constato que este não trouxe qualquer fato novo que
pudesse ensejar a reconsideração do entendimento anteriormente
adotado.

In casu, o agravo regimental não ataca a decisão do
relator, demonstrando o seu equívoco, ou desacerto, mas, ao contrário,
não acosta nenhum fato novo hábil a ensejar a reconsideração da decisão
hostilizada, para nova análise do fundamento do pleito, razão pela qual
é impossível averiguar a veracidade de suas alegações.

Na realidade, o que a recorrente busca é reabrir a
discussão de matéria já ventilada e decidida, apenas visando ter subsídio
para recorrer à instância superior.

Sendo assim, a decisão de gabinete não merece
qualquer censura porque, antes de ser proferida, analisou todas as
fundamentações válidas que pudessem atestar a veracidade das teses
do recurso.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial
deste Tribunal de Justiça:

“Agravo de instrumento. Recurso em confronto com a
jurisprudência predominante do Tribunal. Negado
seguimento (artigo 557, caput, Código de Processo
Civil). Agravo Regimental. Ausência de fundamento novo
capaz de justificar a modificação do entendimento
anteriormente firmado. Improvimento do recurso.
I - omissis.
II - Mantém-se a decisão que, monocraticamente, negou
seguimento ao recurso de agravo de instrumento, se a
mesma não padece de qualquer ilegalidade, nem foi
apresentado pelo agravante fundamento novo capaz de
ensejar a modificação do entendimento anteriormente
firmado. Agravo regimental conhecido e improvido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 138.707-8/191, relator doutor Donizete
Martins de Oliveira, DJG nº 350, de 08/06/2009)
“Agravo regimental em agravo de instrumento. Artigo
557, caput, Código de Processo Civil. Ausência de
elementos novos.
I - É lícito ao relator negar seguimento a recurso
manifestamente improcedente e contrário a
jurisprudência assente no respectivo Tribunal e no
Superior Tribunal de Justiça, à luz do que estabelece o
artigo 557, caput, do Código de Processo Civil.



48

II - Ao interpor agravo regimental da decisão que negou
seguimento ao agravo, deve o recorrente demonstrar o
desacerto dos fundamentos do decisum recorrido,
sustentando a insurgência em elementos novos que
justifiquem o pedido de reconsideração, e não somente
reiterar as razões já formuladas na petição do recurso
originário, já apreciadas” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Segunda Câmara Cível, Agravo Regimental no Agravo
de Instrumento nº 58.109-0/180, relator desembargador
Zacarias Neves Coelho, DJG nº 66, de 10/04/08).
Desta feita, por mais que se perquira em torno da

sustentação da agravante, nenhuma razão plausível foi carreada aos
autos a ensejar a reforma do ato judicial atacado.

Portanto, rejeito a tese dos agravantes.
Lado outro, tenho que merece ser retificado o nome da

parte recorrente na decisão monocrática, de folhas 158/174, cediço,
nestes casos, que erro material pode ser corrigido até mesmo de ofício
pelo relator.

Eis a jurisprudência:
“(...)
II - Constatado erro material no dispositivo da decisão
agravada, impõe-se a sua correção de ofício.
III - Agravo regimental conhecido e desprovido. Erro
material corrigido de ofício” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Quinta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 468401-
64.2008.8.09.0006, relator desembargador Geraldo
Gonçalves da Costa, DJGe 604, de 23/06/2010).
Razão pela qual corrijo o aludido erro material, alterando

o texto em evidência, encontradiço à folha 159, que passa a ter a seguinte
redação:

“Trata-se de apelação cível interposta por Alexsandro
Leite Santana, Vanessa Leite Santana Jataí e Anderson Leite Santana,
nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar -
inaudita altera parte, ajuizada em desfavor de Márcio Adriano Espíndola
(ME), objetivando a modificação da sentença (folhas 127/131) proferida
pela doutora Rita de Cássio Rocha Costa, juíza de direito da Comarca
de Guapó.”

Na confluência do exposto, conheço do agravo
regimental e lhe nego provimento, mantendo a decisão monocrática
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

De ofício, corrijo o erro material à folha 159, sem,
contudo, alterar o resultado final do julgado.
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É o meu voto.
Goiânia, 30 de agosto de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Relator

Apelação Cível em Procedimento de Execução Fiscal nº 131152-
60.2005.8.09.0006 (200591311526)
Comarca De Anápolis
Apelante: Estado de Goiás
Apelada: Comercial de Alimentos Triângulo Ltda
Relator: Des. Geraldo Gonçalves da Costa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. ARTIGO
71, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLA-
RADA PELA CORTE ESPECIAL. DESNECESSIDADE
DE NOVA SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO REFERIDO
COLEGIADO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 481, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
I - Não existe óbice à objeção de pré-executividade,
mesmo em sede de ação de execução fiscal, se na
espécie discute-se a nulidade da certidão de dívida ativa
atinente à multa constante do título, matéria de ordem
pública, cognoscível, até mesmo de ofício pelo julgador.
II - Tem-se por desnecessária a submissão da questão
atinente à inconstitucionalidade do artigo 71, III, a, do
Código Tributário Estadual, à apreciação do Corte
Especial, com base na cláusula de reserva de plenário
prevista no artigo 97, da Constituição Federal, se a
matéria já foi objeto de análise pelo referido órgão, no
âmbito de incidente de arguição de inconstitucionalidade,
em que restou declarada a inconstitucionalidade do
aludido dispositivo do Código Tributário do Estado e
afastada, assim, a sua incidência.
III - Consoante o precedente da Corte Especial, em
atenção aos princípios, ainda que implícitos,
consagrados nas Constituições Federal e Estadual, tais
como a proporcionalidade e a vedação ao confisco, deve
ser afastada a incidência do artigo 71, inciso III, alínea
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a, do Código Tributário Estadual, porquanto encontra-se
em manifesto confronto a referidos postulados ao
determinar a incidência de multa em patamar superior à
obrigação principal.
IV - Improsperável a pretensão acerca da possibilidade
de redução da multa constante da certidão da dívida
ativa pelo Judiciário, sob pena de estar-se criando uma
terceira lei (lex tertia), não pretendida pelo legislador, o
que implicaria em ofensa ao princípio da tripartição dos
poderes, transformando o Judiciário em legislador
positivo, conforme precedente do Supremo Tribunal
Federal.
V - Malgrado o entendimento acerca da inconstitu-
cionalidade e ilegalidade da multa constante da CDA e
não obstante entendimento já manifestado em julgados
da Corte em casos que tais, tem-se por não configurada,
na espécie, a hipótese de extinção do processo
executivo, com base em suposta nulidade da certidão
da dívida ativa, haja vista que o crédito tributário
constante desse título não se resume à multa declarada
inconstitucional, posto que o crédito inscrito constitui-se,
também, do imposto devido (ICMS), o qual continua a
ser exigível nos termos da legislação pertinente, se a
sua legalidade não foi objeto de questionamento pela
parte executada.
VI - Consoante precedente do Superior Tribunal de
Justiça, “A dívida fiscal não perde a característica de
ser líquida e certa se há necessidade, por imperativo de
decisão judicial, de serem subtraídas do total primitivo
parcelas reconhecidas como indevidas”, além do que,
ainda de acordo com aquela Corte Superior, não é
possível a extinção do processo, antes que seja
possibilitado à Fazenda Pública a emenda da inicial, com
a correção do defeito existente, por meio da substituição
do referido título, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei nº
6.830/80.
VII - Conforme precedente da Corte, em sede de
exceção de pré-executividade, a condenação em
honorários advocatícios somente tem cabimento na
hipótese de extinção do processo executivo,
caracterizando a sucumbência, pois ao contrário o
procedimento estará incluído na categoria de mero
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incidente processual, no curso de ação em que já atua
advogado pela parte contrária, mesmo na hipótese de
parcial procedência do incidente.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença
cassada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível em Procedimento de Execução Fiscal nº 131152-
60.2005.8.09.0006 (200591311526), da Comarca de Anápolis, em que
figuram como apelante Estado de Goiás e, como apelado, Comercial de
Alimentos Triângulo Ltda.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela
Segunda Turma Julgadora de sua Quinta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, em conhecer do apelo e dar-lhe provimento, tudo nos termos
do voto do Relator.

Votaram acompanhando o relator, os excelentíssimos
senhores desembargadores Hélio Maurício de Amorim e Francisco Vildon
José Valente.

Presidiu a sessão o excelentíssimo senhor
desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição.

Representou a Procuradoria Geral de Justiça a doutora
Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 10 de novembro de 2011.
Des. Geraldo Gonçalves da Costa - Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (folhas 282/302) interposta
contra sentença (folhas 277/281) prolatada pelo meritíssimo juiz de direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Anápolis, doutor
Sebastião José de Assis Neto, nos autos da ação de execução fiscal
intentada pelo Estado de Goiás (apelante) em face da Comercial de
Alimentos Triângulo Ltda (apelada), ex vi da qual o douto magistrado,
acolhendo objeção de pré-executividade manejada por esta última e,
ainda, reconhecendo, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do
artigo 71, inciso III, alínea a, do Código Tributário Estadual, por ofensa
aos princípios constitucionais do não-confisco (Constituição Federal,
artigo 150, IV), da  proporcionalidade e da razoabilidade, declarou extinto
o processo, ante a nulidade de seu título, nos termos dos artigos 618, I,
e 267, IV, do Código de Processo Civil.
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Por meio do mesmo decisum, o Estado de Goiás foi
condenado no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$
500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 20, § 4º, do Código de
Processo Civil.

Em suas razões recursais (folhas 282/302), após
discorrer sobre o cabimento e a tempestividade do recurso, alega, em
síntese, preliminarmente, o não cabimento da exceção de
préexecutividade, por tratar-se de instituto adequado para arguição de
questões de ordem pública, como a ausência de pressupostos
processuais e condições da ação ou, ainda, a nulidade do título executivo.

Argumenta que a discussão acerca da natureza
confiscatória ou não da multa aplicada na hipótese em exame não se
enquadra em nenhuma das hipóteses acima aventadas, motivo pelo
qual não poderia a parte executada levantar tal questão nessa via
processual, mas somente por meio de embargos à execução.

Aduz, outrossim, que, de acordo com o artigo 97, da
Constituição Federal, que dispõe sobre a cláusula de reserva de plenário,
faz-se necessário que o presente recurso de apelação seja julgado pela
Corte Especial deste E. Tribunal de Justiça, sob pena de incidir-se em
violação à Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, sustenta o apelante que a norma atinente à
limitação ao poder de tributar é dirigida especificamente aos tributos, os
quais não se confundem com as multas, que são cobradas pelo
descumprimento de um dever legal, consoante o disposto no artigo 3º,
do Código Tributário Nacional e, ainda, não têm escopo de ressarcimento,
como ocorre com os tributos.

Obtempera, nesse ponto, que, embora a executada
atribua à multa aplicada caráter confiscatório, o que proíbe o artigo 150,
IV, da Constituição Federal/88 é a utilização do tributo com efeito de
confisco, sendo que a multa consiste em mera penalidade a que se
sujeita apenas o contribuinte relapso e sobre cuja instituição não há
limitação específica, a menos os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, cuja interpretação seria mais extensiva e ficaria a critério
do legislador.

Ressalta que, em razão de tais argumentos, inexiste
qualquer confronto material entre o Código Tributário Estadual, em seu
artigo 71, inciso III, alínea a, e os preceitos de ordem constitucional,
pelo que deve ser reconhecida a constitucionalidade do dispositivo
estadual, mesmo porque, a multa imposta pelo Estado de Goiás
mostrar-se-ía razoável e legítima, em consonância com as suas
finalidades de punir o infrator da lei e dissuadí-lo de uma conduta ilícita
futura.
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Salienta que o julgador singular interpretou
equivocadamente a lei estadual, “uma vez que o texto legal estadual
prevê (...) que a multa deve ser calculada sobre o valor da operação e
ou da prestação e não sobre o valor do tributo” (folha 292).

Defende a possibilidade de redução da multa pelo
Judiciário, ao fito de adequá-la aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ao invés de ser anulada a certidão da dívida ativa que
lastreia a execução, ressaltando nesse ponto, que a sentença vergastada,
ao julgar nulo por completo o título executivo, deixou de considerar que,
além da discussão sobre o valor da multa em questão, questiona-se a
ausência de pagamento do ICMS.

No tocante à condenação no pagamento da verba
honorária, roga pela sua minoração, em caso de manutenção da sentença
vergastada.

Ao final, formula pedido de prequestionamento e pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso, “(...) com a consequente
reforma integral da decisão recorrida que afastou por completo a Certidão
da Dívida Ativa cobrada; reconhecendo-se a legalidade da cobrança do
valor do tributo, com os juros e correção monetária incidentes. E, quanto
à multa aplicada, que se reconheça a sua constitucionalidade,
mantendo-a no percentual aplicado ou, no máximo, a sua redução ao
percentual respectivo a 100% do valor do principal cobrado” (folha 301).

Recebido o recurso (folha 304) e intimada a recorrida
(folhas 305/306), esta apresentou resposta (folhas 307/332),
oportunidade em que refuta as alegações do apelante, ponderando que,
segundo dicção do parágrafo único do, artigo 481, do Código de Processo
Civil, não haveria necessidade de submeter a questão da
inconstitucionalidade do artigo 71, III, do Código Tributário Estadual à
apreciação da Corte Especial, posto que já teria sido objeto de análise
pelo referido órgão na Arguição de Inconstitucionalidade nº 447689-
37.2009.8.09.0000, em que teria sido declarada a inconstitucionalidade
do aludido dispositivo de lei, sob o entendimento de que a previsão de
multa no percentual de 120% (cento e vinte por cento) sobre o valor do
imposto não pago ofende princípios, ainda que implícitos, consagrados
nas Constituições Federal e Estadual, tais como proporcionalidade e a
vedação ao confisco.

Sustenta, com base em precedentes jurisprudenciais
pátrios, que a pretensão fazendária de cobrança de multas em
percentuais abusivos agridem o preceito expresso no artigo 150, inciso
I, da Constituição Federal, o qual veda ao Estado utilizar tributo e
acessórios com efeito de confisco, de sorte que, considerando-se que a
multa constante da CDA objeto da execução teria sido fixada em valor
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excessivo, deve ser mantida a decisão que a reconheceu nula por ofensa
aos arts. 61, § 1º, II, b, e 150, IV, Constituição Federal.

Suscita a impossibilidade de redução, pelo Judiciário,
do valor da multa prevista em lei, o que importaria em ofensa ao princípio
da tripartição dos poderes prevista constitucionalmente, transformando
o magistrado em legislador positivo.

Afirma, por outro lado, a impossibilidade de alteração
da verba honorária de sucumbência, sob o argumento de que, tanto na
hipótese de fixação de honorários na execução fiscal, quanto na hipótese
de ser sucumbente a Fazenda Pública, são aplicáveis as normas do
artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, pelo que não se justificaria
tratamento desigual entre as partes, nos termos pretendidos pelo
apelante, de modo que, se à Fazenda Pública é assegurado o direito de
recebimento de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento)
sobre o crédito perseguido, deveria arcar com o mesmo valor quando
sucumbente, em prestígio ao princípio da isonomia.

No ponto, frisa que a causa vem se arrastando há vários
anos e, tendo os advogados da apelada atuado com zelo e diligência,
obtiveram o reconhecimento de sua tese de que a execução era indevida
e, por tal razão, merecia sentença de extinção, razão pela qual não se
mostraria razoável a redução da verba honorária, máxime
considerando-se que o valor fixado não chega a alcançar 10% (dez por
cento) do valor da demanda.

Cita precedentes jurisprudenciais em abono aos seus
argumentos, rogando, ao final, pelo não conhecimento do recurso na
parte atinente à possibilidade de redução da multa pelo Poder Judiciário,
e, conhecido nos demais pontos, seja o mesmo desprovido, mantendo-se
a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

Após, vieram-me os autos conclusos.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de

Justiça, em parecer de folhas 337/351, manifestou-se “pelo provimento
do reexame necessário, conhecimento e parcial provimento do recurso
voluntário apresentado pelo Estado de Goias.”

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível (folhas
282/302) interposta contra sentença (folhas 277/281) prolatada pelo
meritíssimo juiz de direito da Vara da Fazenda Pública Estadual da
Comarca de Anápolis, doutor Sebastião José de Assis Neto, nos autos
da ação de execução fiscal intentada pelo Estado de Goiás (apelante)
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em face da Comercial de Alimentos Triângulo Ltda (apelada), ex vi da
qual o douto magistrado, acolhendo objeção de pré-executividade
manejada por esta última e, ainda, reconhecendo, incidenter tantum, da
inconstitucionalidade do artigo 71, inciso III, alínea a, do Código  Tributário
Estadual, por ofensa aos princípios constitucionais do não confisco
(Constitujição Federal, artigo 150, IV), da proporcionalidade e da
razoabilidade, declarou extinto o processo, ante a nulidade de seu título,
nos termos dos artigos 618, I, e 267, IV, do Código de Processo Civil.

Antes da análise do apelo, mister registrar a existência
de erro material no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, uma
vez que a hipótese em exame não está sujeita ao reexame necessário.

1. Do cabimento da exceção de préexecutividade:
Reporto-me, inicialmente, à questão preliminar atinente

à alegação de não cabimento da exceção de pré-executividade, por
tratar-se, no entender do apelante, de instituto aceito pela jurisprudência
para arguir questões de ordem pública, como a ausência de pressupostos
processuais, das condições da ação, ou a nulidade do título executivo,
já que, a seu ver, a discussão acerca da natureza confiscatória ou não
da multa aplicada não se enquadraria em nenhuma dessas hipóteses,
motivo pelo qual a executada não poderia levantar tal questão nessa via
processual, mas somente através de embargos à execução.

Observa-se, nesse ponto, que, ao contrário do que
sustenta o apelante, a matéria aventada em sede de exceção de
préexecutividade, constitui, inequivocamente, matéria de ordem pública,
conhecível, inclusive, de ofício, na medida em que trata expressamente
de questões relativas à pretensa nulidade da CDA na qual encontra-se
embasada a execução e, consequentemente, à regularidade do processo
executivo, máxime considerando-se o questionamento acerca da certeza
da obrigação expressa no referido título.

Eis, a propósito, a jurisprudência abalizada da Corte
sobre o tema:

“Apelação cível. Execução fiscal. Multa. Exceção de
préexecutividade. Possibilidade. Nulidade da CDA.
Ausência de requisito previsto no inciso II, § 5º, artigo
2º, da Lei nº 6.830/80. Materia de ordem pública. Dilação
probatória dispensável.
Não há impedimento à objeção de préexecutividade,
mesmo em sede de ação de execução fiscal, regulada
pela Lei nº 6.830/80, pois sustentou-se na espécie a
nulidade da certidão de dívida ativa, por não constar o
termo inicial e a forma de cálculo dos juros de mora,
matéria de ordem pública, conhecível, até mesmo ex



56

officio pelo julgador, cuja apreciação não depende de
dilação probatória. (omissis).
III - Apelo conhecido e improvido. Sentenca mantida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível,
Apelação Cível em Procedimento de Execução Fiscal
nº 131730-0/191, DJ 309, de 03/04/200, relator
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho).
Destarte, não há se falar em incomportabilidade da

objeção de pré-executividade manejada pela executada.
2. Da alegação de necessidade de apreciação da matéria

pela Corte Especial:
Tenho por igualmente sem amparo jurídico a alegação

acerca da necessidade de submeter a questão da inconstitucionalidade
do artigo 71, III, a, do CTE, à apreciação da Corte Especial, considerada
a cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97, da Constituição
Federal.

Com efeito, tal questão já foi objeto de análise pelo
referido órgão do Tribunal, no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade
nº 447689-37.2009.8.09.0000, quando, à unanimidade de votos, restou
declarada a inconstitucionalidade do  aludido dispositivo do Código
Tributário do Estado e afastada, assim, a sua incidência, sob o
fundamento de que a previsão de multa no percentual de 120% (cento e
vinte por cento) sobre o valor do imposto não pago ofende princípios
consagrados nas Constituições Federal e Estadual, tais como o da
proporcionalidade e o da vedação do confisco.

Confira-se:
“Ementa: Arguição de inconstitucionalidade em sede de
agravo de instrumento. Controle incidenter tantum.
Artigo 71, inciso III, alínea a, do Código Tributário
Estadual. Multa superior à obrigação principal. Caráter
confiscatório. Ofensa à proporcionalidade. Precedentes
do Supremo Tribunal Federal.
Em atenção aos princípios, ainda que implícitos,
consagrados nas constituições federal e estadual, tais
como a proporcionalidade e a vedação ao confisco, deve
ser afastada a incidência do artigo 71, inciso III, alínea
a, do Código Tributário Estadual, porquanto encontra-se
em manifesto confronto a referidos postulados ao
determinar a incidência de multa em patamar superior à
obrigação principal. Arguição de inconstitucionalidade
procedente” (Tribunal de Justiça de Goiás, Corte
especial; arguição incidenter tantum  de
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inconstitucionalidade de lei; Proc./Rec 447689-
37.2009.8.09.0000; relator desembargador Floriano
Gomes; DJ 602, de 21/06/2010).
Daí a incidência, na espécie, da regra inserta no

parágrafo único do artigo 481, do Código de Processo Civil, segundo o
qual, “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário,
ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já
houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal
Federal sobre a questão.”

Nesse contexto, tem-se que a questão relativa à
inconstitucionalidade do artigo 71, inciso III, alínea a, da Lei nº
11.651/1991, em cujo dispositivo legal está prevista a multa ora
questionada, expressa na CDA, de folha 4, encontra-se superada com
base em julgado da Corte Especial deste Tribunal.

Por conseguinte, trata-se, como visto, de matéria já
analisada e decidida pelo referido órgão Especial, em que restou
declarada a inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, sob o
entendimento (ao qual me filio) de que o mesmo encontra-se em
confronto com princípios constitucionais, dentre eles o da vedação do
confisco e da proporcionalidade, os quais refletem diretamente nos
percentuais preconizados a título de multa na norma legal em questão.

Daí a conclusão a que chegou o eminente relator, na
prolação do seu voto, de que “o dispositivo em análise, ao fixar a multa
em percentual de 120%, padece do vício de inconstitucionalidade, vez
que está em confronto com os princípios da vedação ao confisco e da
proporcionalidade.”

Desta feita, à luz do disposto no citado parágrafo único
do artigo 481, do Código de Processo Civil, não cabe mais qualquer
discussão acerca desse ponto específico, dado que a tese relativa à
inconstitucionalidade declarada pela Corte Especial, nos termos acima
mencionados, tem aplicação imediata na espécie.

3. Da impossibilidade de redução da multa:
Por outro lado, afigura-se, de igual forma, sem respaldo

a pretensão acerca da possibilidade de redução da multa em questão
pelo Judiciário, de modo a se coadunar com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que, a pretensão do
apelante neste ponto específico, dependeria da edição de lei para a
atuação do Poder Judiciário, pois o contrário levaria à criação de uma
terceira lei (lex tertia), não pretendida pelo legislador, o que implicaria
em ofensa ao princípio da tripartição dos Poderes, transformando o
Judiciário em legislador positivo.
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Nesse sentido o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal, manifestado no julgado trazido à colação pela recorrida, em
que a questão restou analisada sob o seguinte enfoque, verbis:

“Ementa: Recurso extraordinário. Matéria tributária.
Substituição legal dos fatores de indexação alegada
ofensa às garantias constitucionais do direito adquirido
e da anterioridade tributária. Inocorrência. Simples
atualização monetária que não se confunde com
majoração do tributo. Recurso improvido.
Não se revela lícito, ao Poder Judiciário, atuar na
anômala condição de legislador positivo, para, em assim
agindo, proceder à substituição de um fator de
indexação, definido em lei, por outro, resultante de
determinação judicial. Se tal fosse possível, o Poder
Judiciário que não dispõe de função legislativa passaria
a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente
estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse
modo, no contexto de um sistema de poderes
essencialmente limitados, competência que não lhe
pertence, com evidente transgressão ao princípio
constitucional da separação de poderes.
Precedentes. (...)” (Recurso Extraordinário nº 200844
AgR/PR-Paraná Ag.Reg. no Recurso Extraordinário,
relator ministro Celso de Mello; julgamento: 25/06/2002;
órgão julgador: Segunda Turma, publicação DJU, de
16/08/2002, página 00092).
À vista, portanto, das sólidas razões acima apontadas,

não há, de fato, que se cogitar na hipótese de redução, pelo Judiciário,
da multa expressa na CDA que instrui a inicial, sob pena de indevida
intromissão de um poder no outro, bem como da substituição do legislador
pelo Poder Judiciário.

4. Da possibilidade de emenda da exordial:
Contudo, não obstante entendimento já manifestado em

julgados da Corte em Tribunal de Justiça do Estado de  Goiás, entendo
não ser o caso de extinção do processo executivo, com base na pretensa
nulidade da certidão da dívida ativa, haja vista que o crédito tributário
constante desse título não se restringe à multa declarada inconstitucional,
posto que o crédito inscrito constitui-se, também, do imposto devido
(ICMS), o qual continua a ser exigível nos termos da legislação pertinente,
mesmo porque não foi objeto de questionamento no âmbito da objeção
de pré-executividade, em que a discussão cingiu-se aos encargos da
dívida.
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Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça sobre o tema:

“Ementa: Execução fiscal. Título executivo.
I - A dívida fiscal não perde a característica de ser líquida
e certa se há necessidade, por imperativo de decisão
judicial, de serem subtraídas do total primitivo parcelas
reconhecidas como indevidas.
II - Precedentes: Recurso Especial nº 32.4754, Superior
Tribunal de Justiça; Recurso Especial nº 10.575PR,
Superior Tribunal de Justiça; Recurso Especial nº
6.260/MG, Superior Tribunal de Justiça; Supremo
Tribunal Federal, RP, 571246; Supremo Tribunal Federal,
Revista Trimestral de Jurisprudência, 120/341. Recurso
improvido” (Recurso Especial nº 602002/SP, Recurso
Especial nº 2003/0199178-0, relator ministro José
Delgado (1105); órgão julgador: Primeira Turma; data
do julgamento 09/12/2003; data da publicação/fonte
DJU, de 08/03/2004, página 197).
Ademais, mesmo que caracterizada eventual nulidade

da CDA, tem-se que não é possível a extinção do processo nessa
hipótese, antes que seja oportunizada à Fazenda Pública a emenda da
inicial, com a correção do defeito acaso existente, mediante substituição
do referido título, nos termos do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80.

Nos termos do artigo 210, parágrafo único, do Regimento
Interno do Tribuinal de Justiça de Goiás, trago à colação, excerto do
parecer do órgão de cúpula ministerial, da lavra da doutora Márcia de
Oliveira Santos, que bem analisou a questão:

“(...) entendo que é possível a continuidade da execução
fiscal. Isto porque, o crédito tributário constante da CDA não se resume
à multa declarada inconstitucional. O valor do tributo ainda é exigível,
nos termos da legislação tributária.”

No ponto, outro não é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça em casos análogos:

“Ementa: Processual civil e tributário. Recurso especial.
IRPJ, IRRF e CSLL. Execução fiscal.  Embargos.
Extinção sem exame do mérito. Coisa julgada. Prévio
ajuizamento de ação declaratória cumulada com
anulatória de débito fiscal questionando os mesmos
créditos. Modificação da certidão de dívida ativa com
fundamento na coisa julgada da ação de conhecimento.
Nulidade de CDA Extinção da ação executiva.
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Repropositura da ação executiva com base em nova
CDA. Não cabimento. Modificação da CDA pela
superveniência de coisa julgada. Inaplicabilidade dos
artigos 203, do Código Tributário Nacional, e artigo 2º, §
8º, da Lei nº 6.830/1980. Honorários advocatícios.
Contrariedade aos §§ 3º e 4º, do Código de Processo
Civil. Condenação da Fazenda Pública. Inexistência de
limites para a fixação de honorários pelo juiz.
Impossibilidade de revisão dos honorários fixados no
recurso especial. Súmula 7, do Superior Tribunal de
Justiça, Súmula 389, do Supremo Tribunal Federal.
(...). III - A Fazenda Pública, como é cediço, pode
substituir ou emendar a certidão de dívida ativa até a
prolação da sentença, ante o teor do artigo 2º, § 8º, da
Lei nº 6.830/80, não sendo possível o indeferimento
liminar da inicial do processo executivo, por nulidade da
CDA, antes de se possibilitar à exequente a supressão
do defeito detectado no título executivo (Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça: AgRg nos EDcl no Ag
911.736/RS, relatora ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJU, de 31/03/2008; e Recurso Especial nº
837.250/RS, relatora ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJU, de 14/03/2007), sendo certo que não é
essa a hipótese dos autos. (...).
VIII - Recurso especial a que se nega provimento”
(Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Recurso
Especial nº 855917/RS, Recurso Especial nº 2006/
0128732; data do julgamento 18/11/2008; data da
publicação/fonte: DJUe, de 15/12/2008, relator ministro
Luiz Fux (1122)).
“Ementa: Tributário. Execução fiscal. IPVA.
Fundamentação deficiente. Súmula 284, Supremo
Tribunal Federal. Nulidade da CDA. Ausência de
discriminação dos valores por exercício e
individualização do veículo. Obrigatoriedade de
oportunização de substituição ou emenda da CDA até a
prolatação da sentença.
(...).
IV - A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
certidão de dívida ativa até a prolação da sentença, a
teor do disposto no § 8º do artigo 2º, da Lei nº 6.830/80.
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V - Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar
à exequente a oportunidade de emenda ou substituição
do título.
VI - Recurso especial provido em parte” (Superior
Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 865643/RS,
Recurso Especial nº 2006/0148118-7, relatora ministra
Eliana Calmon (1114); órgão julgador: Segunda Turma;
data do julgamento: 20/11/2007; data da publicação/fonte
DJU, de 30/11/2007, página 424).
“Ementa: Processual civil e tributário. Recurso especial.
Embargos à execução fiscal. Nulidade certidão da dívida
ativa (CDA). Cômputo de vários exercícios num só, sem
discriminação do principal e dos consectários legais, ano
a ano. Abertura de prazo para emenda ou substituição
da cda. Inocorrência. Prescrição intercorrente.
Decretação ex officio pelo juiz. Lei nº 11.051/2004, que
acrescentou o § 4º ao artigo 40, da Lei de Execução
Fiscal. Possibilidade, desde que ouvida a Fazenda
Pública previamente.
IV - A Fazenda Pública, nada obstante, pode substituir
ou emendar a certidão de dívida ativa até a prolação da
sentença, ante o teor do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80,
não sendo possível o indeferimento liminar da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se
possibilitar à exequente a supressão do defeito detectado
no título executivo (Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça: AgRg nos EDcl no Ag 911.736/RS, relatora
ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJU, de
31/03/2008; e Recurso Especial nº 837.250/RS, relatora
ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU, de
14/03/2007).
V - Na hipótese dos autos, restou assente na instância
ordinária que: “a falta de discriminação das parcelas
integrantes do débito fiscal caracteriza defeito
substancial da CDA, porque concerne ao conteúdo do
título legalmente obrigatório. Não se trata, assim, de
simples defeito de forma que possa ensejar a incidência
do artigo 203, do Código Tributário Nacional.”
VI - Destarte, nem o juízo singular, nem o Tribunal local,
procederam à abertura de prazo para que o Fisco
substituísse ou emendasse a CDA, o que eiva de
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nulidade as decisões proferidas, impondo-se o retorno
dos autos ao juízo singular, a fim de que seja observado
o comando legal.
IX - Recurso especial provido, para determinar o retorno
dos autos ao juízo singular para rejulgamento da causa”
(Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Recurso
Especial nº 816069/RS, Recurso Especial nº 2006/
0024467-7; data do julgamento 02/09/2008; data da
publicação/fonte DJUe, de 22/09/2008, relator ministro
Luiz Fux (1122)).
5. Da condenação da verba honorária:
Finalmente, no tocante à condenação em honorários de

sucumbência, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento, ao
qual perfilho, no sentido de que, em sede de exceção de
pré-executividade, a condenação em honorários advocatícios somente
tem cabimento na hipótese de extinção do processo executivo,
caracterizando a sucumbência, pois, ao contrário, o procedimento estará
incluído na categoria de mero incidente processual, no curso de ação
em que já atua advogado pela parte contrária, mesmo na hipótese de
parcial procedência do incidente.

Confira-se:
“Ementa: Agravo de instrumento. Ação de execução
fiscal. Exceção de préexecutividade. Nulidade da
certidão da dívida ativa. Inocorrência. Exclusão da multa.
Mera atividade aritmética. Honorários advocatícios.
Condenação. Prosseguimento da execução.
I - A alteração do valor da certidão da dívida ativa em
face de excluão da multa não tem o condão de macular
sua liquidez pois é possível apurarse por meio de simples
cálculos aritméticos o valor remanescente pelo qual deve
a execução fiscal ter o seu regular prosseguimento.
II - A condenação em honorários advocatícios na
exceção de pré-executividade só tem cabimento quando
ocorrer a extinção da execução, quando restará
caracterizada a sucumbência. Recurso de  agravo de
instrumento conhecido, mas improvido” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível, Agravo de
Instrumento nº 73589-7/180, DJ 376, de 15/07/2009.
relator desembargador João Ubaldo Ferreira)
“Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de execução.
I - Recurso secundum eventum litis. De bom alvitre
lembar possuir o agravo de instrumento natureza
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secundum eventum litis, razão pela qual deve ater-se
ao acerto ou desacerto da decisão atacada. Portanto,
não tendo a decisão vergastada tratado do assunto, não
pode o órgão recursal fazê-lo, sob pena de supressão
de instância.
II - Análise de petição intempestiva. Unirrecorribilidade.
Observância.
(...).
VI - Fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré-executividade.
A condenação em honorários advocatícios em sede de
exceção de pré-executividade somente tem cabimento
na ocorrência de extinção do processo executivo,
caracterizando a sucumbência. Caso contrário, estará
incluída na categoria de mero incidente processual, no
curso de ação em que já atua advogado pela parte
contrária. (...). Agravo conhecido e desprovido” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Cível, Agravo de
Instrumento nº 187182-94.2009.8.09.0000, DJ 617, de
12/07/2010, relator doutor Carlos Alberto França).
“Ementa: Agravo de instrumento. Execução. Exceção
de pré-executividade. Parcial procedência. Excesso de
execução. Verba honorária. Incabível. Pedido de
liberação do valor bloqueado junto ao banco central
(penhora on line). Recurso secundum eventum litis.
(...).
II - A jurisprudência pátria vem se consolidando no
sentido de admitir a condenação nas verbas de
honorários advocaticíos nos incidentes de
pré-executividade tão-somente quando o acolhimento da
exceção gerar a extinção do processo de execução. (...).
Agravo conhecido e provido em parte, a unanimidade
de votos” (Tribunal de Justiça de Goiás, Terceira Câmara
Cível, Agravo de Instrumento nº 68139-0/180, DJ 388,
de 31/07/2009. relator desembargador Alfredo
Abinagem).
Destarte, considerando-se o entendimento acima, de

que não é possível a extinção do processo, antes que seja possibilitado
à Fazenda Pública a emenda da inicial, com a correção do defeito
constatado na CDA, mediante substituição do referido título, não há que
se falar em condenação em honorários advocatícios, eis que a objeção
oposta se caracteriza como mero incidente processual.
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A teor do exposto, acolhendo em parte o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, conheço do apelo e lhe dou provimento
para, cassando a sentença hostilizada, acolher em parte a exceção de
pré-executividade manejada pela recorrida, no sentido de, reconhecendo
a existência de vícios que maculam a CDA acostada à inicial, nos termos
da fundamentação acima, determinar a remessa dos autos ao juízo de
origem, a fim de que seja oportunizada ao exequente a emenda da inicial,
com a substituição da referida certidão da dívida ativa, na forma
preconizada pelo § 8º, do artigo 2º, da Lei de Execução Fiscal, sob pena
de, não o fazendo, no prazo assinalado pelo Juiz presidente do feito, ser
decretada a extinção da execução.

É o voto.
Goiânia, 10 de novembro de 2011.
Des. Geraldo Gonçalves da Costa - Relator

Apelação Cível em Procedimento Sumário nº 247448-90.2009.08.09.0115
(200992474485)
Comarca de Orizona
Apelante: Município de Vianópolis
Apelada: Maria de Lourdes Pereira Castro
Relator: Des. Francisco Vildon J. Valente

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. INCOMPETÊN-
CIA DO JUÍZO. COLISÃO NA TRASEIRA. BOLETIM
DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
RECURSO DESPROVIDO.
I - Prescreve o parágrafo único do artigo 100 do estatuto
processual civil: “Nas ações de reparação do dano
sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será
competente o foro do domicílio do autor ou do local do
fato.” Assim, cabe ao autor a eleição do foro para propor
ação de reparação de danos. Ao optar pelo local do
acidente e de seu domicílio, fê-lo adequadamente e com
respaldo no referido artigo.
II - Há presunção de culpa do condutor do veículo que
abalroa a traseira daquele que segue à sua frente,
principalmente quando não há prova nos autos capaz
de elidir tal presunção, ainda mais corroborada pelo
boletim de ocorrência (presunção juris tantum).
Apelação conhecida e desprovida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível em Procedimento Sumário nº 247448-90.2009.8.09.0115
(200992474485), da comarca de Orizona.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e desprovê-la,
nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, o desembargador Alan Sebastião
de Sena Conceição e o juiz Roberto Horácio de Rezende (substituto do
desembargador Geraldo Gonçalves da Costa).

Presidiu a sessão o desembargador Alan Sebastião de
Sena Conceição.

Representou a Procuradoria-Geral de Justiça a doutora
Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Des. Francisco Vildon J. Valente - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vianópolis contra a sentença, de folhas 104/110, proferida
pelo meritíssimo juiz de direito da Comarca de Orizona, doutor Ricardo
de Guimarães e Souza, que, nos autos da ação de reparação de danos
por acidente de veículo ajuizada por Maria de Lourdes Pereira Castro,
julgou procedente a pretensão inicial e condenou o apelante ao
pagamento do valor de R$ 6.126,07, à apelada, acrescidos de juros
legais, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da
sentença. Condenou-o, ainda ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, §
4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido interpõe recurso de apelação
(folhas 114/127).

Alega, em síntese, que se trata de ação de reparação
de danos, sob a alegação de que o autor, em 18/12/08, trafegava com
seu veículo, e, em determinado momento, reduziu a velocidade para
transpor uma poça d’água, momento em que foi atingido por um veículo
do Município de Vianópolis.

Aduz, preliminarmente, incompetência absoluta do juízo,
sustentando que, nos termos do previsto no artigo 100, IV, a, do Código
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de Processo Civil, tem foro privilegiado, qual seja, a Fazenda Pública da
comarca correspondente, e não a de Orizona.

No mérito, sustenta a inexistência de responsabilidade
de indenizar, alegando culpa exclusiva da vítima, e ausência de
comprovação do ato ilícito, para justificar o dever de indenizar.

Apresentou vários dissídios jurisprudenciais para
fundamentar sua tese.

Ao final, requer seja o recurso de apelação conhecido e
provido, para anular a sentença, por ter sido proferida por juízo
incompetente. Não sendo este o entendimento, pede a sua reforma,
julgando improcedente o pedido inicial, por inexistência da obrigação de
reparar os danos materiais alegados pelo autor, posto que foi ele quem
deu causa ao acidente.

Contrarrazões, às folhas 131/139.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou e oficiar no feito

(folhas 144/148).
É o relatório.
Passo ao voto.
O processo não está sujeito ao duplo grau de jurisdição,

nos termos do que preceitua o artigo 475, § 2º, do Código de Processo
Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Primeiramente, passo à análise da arguição de
incompetência do juízo de Orizona para processar e julgar o feito, ao
argumento de que a ação foi proposta contra a Prefeitura de Vianópolis,
com fulcro no artigo 100, IV, alínea a, do Código de Processo Civil.

A preliminar cinge-se em se definir qual o juízo
competente para o processamento da ação de reparação de danos,
proposta pela apelada em desfavor do apelante, se o da comarca de
Orizona ou de Vianópolis.

Do compulso dos autos, verifica-se que a ação de
indenização em comento foi proposta pela autora em decorrência dos
danos advindos de acidentes de trânsito ocasionado pelo condutor do
veículo de propriedade do Município de Vianópolis.

Embora o referido artigo estabeleça que é competente
o foro: IV - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré a
pessoa jurídica”, é mister esclarecer que, de forma especial, o parágrafo
único do mesmo artigo traz a regra de competência para as ações de
reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículo, in verbis:

“Artigo 100. ...
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Parágrafo único. Nas ações de reparação de dano
sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será competente o
foro do domicílio do autor ou do local do fato”.

Assim, como visto, o acidente de trânsito ocorreu na
comarca de Orizona, local onde também reside a autora da ação.

In casu, faculta-se à vítima utilizar-se da regra inserta
no parágrafo único do artigo 100, do Código de Processo Civil, ou seja,
a ela é dada a faculdade de escolher demandar a respectiva ação
indenizatória no local do fato, no seu próprio domicílio, ou no domicílio
do réu. No caso optou pelo local do fato que coincide com o seu domicílio.

Isso porque a regra contida no parágrafo único do citado
artigo 100, por se tratar de regra especial, sobrepõe-se às previstas nos
incisos do mesmo artigo, que são gerais.

De tal arte, não se aplica ao caso, como quer o apelante,
o disposto na alínea a, inciso IV, do artigo 100, não havendo que se falar
em foro privilegiado, ao argumento de se tratar de Fazenda Pública.

Neste sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:
“(...) I - ...
II - Consoante a regra inserta no parágrafo único, artigo
100, do Código de Processo Civil, nas ações e reparação
de dano sofrido em razão de acidente de trânsito, é
competente tanto o foro do domicílio do autor quanto o
do local do fato, o que afasta a norma geral prevista no
inciso V, a, do referido artigo, por se tratar de confronto
entre norma geral e especial, onde, a luz dos basilares
princípios de hermenêutica, a primeira afasta a
incidência da segunda.
III - ... IV - ...
V - ... Remessa oficial não conhecida. Apelo conhecido
e improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Cível, Duplo Grau de Jurisdição nº 11751-0/195,
relator desembargador Luiz Eduardo de Sousa, julgado
de 18/04/2006, v.u., DJG 14774, de 08/06/2006).
“(...)
I - ... II - A incompetência relativa deve ser arguida por
meio de exceção e, na sua falta, há de se considerar
prorrogada a competência do juízo e preclusa a matéria.
III - … Recurso conhecido e parcialmente provido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Cível,
Apelação Cível em Procedimento Sumário nº 51299-
2/190, relator desembargador Jalles Ferreira da Costa,
julgado 28/03/2000, v.u., DJG 13284, de 25/04/2000).
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“Duplo grau de jurisdição. Ação de indenização por
acidente de veículo. Lucros cessantes.
I - A administração municipal é dirigida pelo prefeito que,
unipessoalmente, como chefe do executivo local
coordena os serviços de interesse do município e, como
agente político responde pelos danos causados pelos
seus servidores; daí porque não acarretando nenhum
prejuízo para a apelante pois foi intimada para
comparecer à audiência e pelo fato do seu não
comparecimento não tem o condão de acarretar nulidade
da sentença recorrida, razão porque deve ser
desprezada essa preliminar.
II - Quanto à nulidade sobre o argumento de
incompetência ratione loci, não procede já que o
apelado optou pelo seu domicílio, pois o artigo 100, do
Código de Processo Civil, diz que na ação de reparação
de danos por acidente de veículo, o foro competente é
o local do fato ou do domicílio do autor.
III - As pessoas jurídicas de direito público bem como
as de direito privado respondem pelos danos provocados
por seus prepostos a terceiros, conforme determina o
artigo 37, § 6º, da Carta Magna.
IV - Uma vez provocado que o veículo envolvido no
acidente é objeto de trabalho do apelado e que em razão
do sinistro teve que paralisar sua atividade laboral, fica
evidenciado a obrigação de pagar os lucros cessantes.
Recurso conhecido e desprovido“ (Tribunal de Justiça
de Goiás, Duplo Grau de Jurisdição nº 2368-1/195,
relator desembargador Jairo Domingos Ramos Jubé,
Tribunal de Justiça de Goiás Segunda Câmara Cível,
julgado em 27/10/1992, DJGe 11458, de 24/11/1992).
Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre

a matéria:
“Processual civil. Recurso especial. Ação de reparação
de danos decorrentes de acidente automobilístico
proposta contra município. Faculdade do autor na
escolha do foro. Eleição do foro do domicílio do autor
adequada. Artigo 100, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
I - Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto
por Osvaldo Alex Ferreira contra decisão do juízo da
13ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, que
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declinou da competência para o processamento e
julgamento de ação de reparação de danos promovida
contra o Município de Santa Bárbara do Leste. O Tribunal
de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao agravo
para definir o foro competente da Comarca de Belo
Horizonte, domicílio do autor, nos termos do artigo 100,
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso
especial do município indicando a violação dos artigos
99, I, 100, IV, a, e 111, do Código de Processo Civil.
Pretende o reconhecimento da Comarca de Caratinga,
conforme posto na decisão agravada.
II - O artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo
Civil estabelece: “Nas ações de reparação do dano
sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, será
competente o foro do domicílio do autor ou do local do
fato”. Essa regra foi estabelecida especialmente em prol
do autor, nada obstando que possa optar pelo foro geral
– do domicílio do réu –, nos termos do artigo 94, do
Código de Processo Civil.
III - De regra, o Código de Processo Civil, em seu artigo
94, estabelece o domicílio do réu como foro geral. Porém,
segundo outros critérios (ratione materiae, ratione
personae e ratione loci), fixa a prevalência de foros
especiais, como o do caso concreto: ação de reparação
de danos em razão de acidente de veículos.
IV - Os municípios não têm foro privilegiado.
V - Tem aplicação ao caso o preceituado pelo parágrafo
único do artigo 100 do estatuto processual civil: “Nas
ações de reparação do dano sofrido em razão de delito
ou acidente de veículos, será competente o foro do
domicílio do autor ou do local do fato.”
VI - Absolutamente adequada, portanto, a exegese
conferida ao caso pela Corte a quo, que entendeu
incorreta a decisão agravada que declinou da
competência para a comarca do réu. Cabia ao autor a
eleição do foro do domicílio do réu, de Sabará (local do
acidente) ou de Belo Horizonte (seu próprio domicílio).
Optando pelo último, fê-lo adequadamente e com
respaldo no artigo 100, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
VII - Inaplicável à espécie a disposição contida no artigo
99, I, do Código de Processo Civil, porquanto não é a
União autora ré nem interveniente na presente ação.
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VIII - Recurso especial conhecido e não provido”
(Recurso Especial nº 949382/MG, relator ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJU, de 19/11/2007).
Não se trata de prerrogativa de foro, e, sim, de incidência

da norma legal aplicável ao caso concreto dos autos.
A hipótese vertente configura prerrogativa da parte

autora, a qual, entre as possibilidades existentes, poderia escolher entre
ajuizar a demanda no seu domicílio, no lugar do fato, ou, ainda, no local
da sede do réu, conforme decidiu o juiz singular, às folhas 30/31, cuja
decisão não foi objeto de recurso, oportunamente, já que fora julgado
de ofício, mesmo tratando-se de competência relativa, ocorrendo a
preclusão.

Assim, fica afastada a preliminar arguida.
Ultrapassada essa fase, adentro ao mérito.
Pede a reforma da sentença alegando culpa exclusiva

da apelada.
Extrai-se dos autos que, no dia do acidente (18/12/08),

tinha chovido e, em razão da água na pista, “na baixada”, a apelada
freou, porque o veículo à sua frente também havia freado, porém o veículo
de propriedade do Município de Vianópolis, que vinha atrás, embora
tenha freado, não conseguiu evitar a colisão.

Aliás, essa foi a versão da testemunha, Valdir Cordeiro
e Paulino, ouvida em juízo, que, no momento do acidente, estava à frente
dos veículos sinistrados, quando escutou o barulho do acidente (folha
96). Essa prova corroborado pelo boletim de ocorrência (folhas 13/14),
não deixa dúvida de que, com efeito, se o veículo que vinha
imediatamente atrás não conseguiu parar, mesmo freando, é porque
não guardou a devida distância do carro que estava à sua frente (da
apelada), e, por isso, não conseguiu evitar o acidente.

Estabelece o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro que: ‘O condutor deverá guardar distância de segurança lateral
e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas’.

Ora, o embate na traseira, por si só, indica irregularidade
do veículo de trás, pois, quem conduz veículo atrás de outro deve fazê-lo
com prudência, observando a distância e a velocidade de tal forma que,
em caso de parada do trânsito, consiga evitar uma colisão.

Da mesma forma, a pista molhada e escorregadia exigia
cautela dos condutores de veículo ante o perigo iminente de colisão,
assim, percebe-se que o condutor do veículo pertencente ao apelante
estava desatento, no momento do acidente.
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Impende destacar que a teoria da responsabilidade
objetiva do Estado se encontra consagrada em nosso ordenamento
jurídico (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e artigo 43, do Código
Civil/02), decorrendo a obrigação de indenizar do Estado (sentido lato)
se a vítima comprovar o nexo causal entre o fato narrado e o dano.

Prescindível, portanto, a comprovação da culpa do
agente do município para que seja obrigado a ressarcir os danos
decorrentes do infortúnio. Essa responsabilidade pode ser afastada ou
mitigada se restar demonstrada a culpabilidade exclusiva ou concorrente
da demandante na concretização do evento lesivo.

Diante disso e à luz dos fundamentos declinados pelo
magistrado de origem, decorre que as razões de recorrer não têm o
condão de reformar a sentença, porquanto inexiste prova ou indício que
corrobore as assertivas de que a colisão decorreu de conduta atribuída
à demandante, isto é, no sentido de que “freou”, principalmente porque
a própria municipalidade reconhece que havia água na pista, o que torna
previsível a ocorrência de frenagens em virtude dos riscos iminentes,
que implicam maior atenção aos motoristas.

E como afirmado alhures, o boletim de ocorrência
elaborado pela autoridade policial, que possui presunção relativa de
veracidade, corrobora a versão fática referida na inicial.

Dessarte, aplica-se ao caso em estudo o disposto no
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.”
Nesse sentido:
“(...) I - Em observância à teoria do risco administrativo,
deve ser mantida a sentença que reconheceu a
responsabilidade do município, cujo preposto colidiu no
automóvel do autor causando danos materiais.
II - A prova testemunhal produzida pelos réus, em
confronto com a prova da mesma natureza produzida
pela vítima, não tem o condão de infirmar a presunção
de legitimidade do boletim de ocorrência lavrado pelos
agentes competentes por ocasião do sinistro, não
restando apta a comprovar a alegada culpa exclusiva
ou concorrente do autor. Remessa e apelos conhecidos
e desprovidos, a unanimidade de votos” (Tribunal de
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Justiça de Goiás, Duplo Grau de Jurisdição nº
16000-1/195, relator desembargador Alfredo Abinagem,
Segunda Câmara Cível, julgado em 07/04/2009, DJGe
344, de 29/05/2009).
“(...)
I - Irrecusável que as explicitações e informes técnicos,
coletados no boletim de ocorrência policial, gozam de
presunção iuris tantum de modo a prevalecer a
veracidade de seu conteúdo, mormente quando
corroborados por outros elementos de prova idôneos e
convincentes.
II - Age com imprudência o motorista que efetua manobra
de conversão em rodovia com faixas duplas e contínuas,
em local não permitido, vindo a abalroar veículo que
transitava em sentido oposto, pelo que deve ser
responsabilizado pelos prejuízos materiais causados.
III - Ausente nos autos prova incontroversa de que
qualquer das unidades automotoras desenvolvesse
velocidade incompatível para o local e que tal
circunstância tivesse dado causa ao evento, afasta-se
a hipótese de culpa concorrente.
IV - Vencida a fazenda pública, deve a verba honorária
ser fixada consoante o delineamento contido no § 4º do
artigo 20, do Código de Processo Civil. Recurso
conhecido e parcialmente provido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Apelação Cível nº 126363-1/188, relator
desembargador Stenka Isaac Neto, Quarta Câmara
Cível, julgado em 28/08/2008, DJGe 183, de
25/09/2008).
“(...) Deve responder pelo dano ocasionado a terceiro,
aquele que trafegando por rodovia, invade com seu
veículo faixa contrária à sua mão, provocando assim
acidente de trânsito, constituindo o boletim de ocorrência
exarado pela polícia rodoviária federal em instrumento
hábil para elidir a culpa pelo acidente, pois tal documento
traz presunção de veracidade, e portanto, somente perde
essa condição quando a parte traz aos autos prova
conclusiva em contrário. Apelo conhecido e improvido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Cível em
Procedimento Sumário nº 54805-8/190, relator
desembargador Matias Washington de Oliveira Negry,
Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
julgado em 14/11/2000, DJGe 13449, de 28/12/2000).
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Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
lhe nego provimento, para manter a sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Des. Francisco Vildon J. Valente - Relator

Apelação Cível nº 6067-13.2009.8.09.0010 (200990060675)
Comarca de Anicuns
Apelante: Prometálica Mineração Centro Oeste S/A
Apelados: Maria Cordeiro Lemes e outros
Relator: Des. Geraldo Gonçalves da Costa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNA-
ÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL RURAL. ESPÓLIO ENCERRADO.
PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO FINDO. LEGITI-
MIDADE DOS HERDEIROS. OBEDIÊNCIA ÀS RE-
GRAS CONTRATUAIS. ARTIGO 421, DO CÓDIGO
CIVIL. REQUISITOS PARA A AÇÃO DE CONSIG-
NAÇÃO EM PAGAMENTO PREENCHIDOS (CÓDIGO
CIVIL, ARTIGO 335, I). SENTENÇA MANTIDA.
I - Findo o procedimento de inventário, a comunhão
hereditária se encerra e desaparece a figura do espólio,
pelo que passam a figurar como legitimados, os próprios
herdeiros do de cujus.
II - Nas relações entre particulares, devem ser
respeitadas as relações jurídicas de direito privado, no
caso, a previsão de liberdade do direito de contratar,
conforme prescreve o artigo 421, do Código Civil.
III - Preenchidos os pressupostos para a consignação
em pagamento, deve de ser declarada extinta a
obrigação dos consignantes, que no presente caso se
enquadra no inciso I do artigo 335, do Código Civil.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 6067-13.2009.8.09.0010 (200990060675), da Comarca
de Anicuns, tendo como apelante Prometálica Mineradora Centro Oeste
Ltda. e, como apelados, Maria Cordeiro Lemes e outros.
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Acorda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
pelos integrantes da Segunda Turma Julgadora de sua Quinta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação,
mas negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o desembargador Alan Sebastião de
Sena Conceição.

Votaram acompanhando o relator, o excelentíssimo
senhor desembargador Hélio Maurício de Amorim e o excelentíssimo
senhor doutor Fernando de Castro Mesquita (substituto do
desembargador Francisco Vildon José Valente).

Representou a Procuradoria Geral de Justiça, a doutora
Ivana Farina Navarrete Pena.

Goiânia, 27 de outubro de 2011.
Des. Geraldo Gonçalves da Costa - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (folha 200), interposta pela
empresa Prometálica Mineração Centro Oeste S/A, inconformado com
a r. sentença, de folhas 165/168, proferida pela meritíssima juíza de
direito da Comarca de Anicuns, doutora Elaine Christina Alencastro Veiga
Araújo, nos autos da “ação de consignação em pagamento”, ajuizada
em seu desfavor, por Maria Cordeiro Lemes e outros, ora apelados.

A meritíssima juíza sentenciante assim decidiu, in verbis
(folha 168):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os
pedidos e declaro extinta a obrigação dos autores pelo valor depositado,
qual seja R$ 4,00 (quatro reais), mais os seus acréscimos. Porém, pelo
princípio da causalidade, condeno o requerido nas custas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos
reais), na forma do § 4º do artigo 20, do Código de Processo Civil.”

Opostos embargos de declaração às folhas 174/178,
pela empresa ré (apelante), os mesmos restaram desprovidos, consoante
decisão às folhas 193/195.

Em suas razões recursais (folhas 201/220),
preliminarmente, a apelante alega ilegitimidade ativa ad causam dos
apelados, sob o entendimento de que a figura do espólio permanece
legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Aduz, outrossim, lesão ao princípio da especialidade das
normas, sob o fundamento de que o caso em questão é regido pelo
Decreto-Lei nº 227/67 (Código de Mineração), e por conseguinte,
argumenta falta de prestação jurisdicional.
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Nesta perspectiva, pede a cassação da sentença
recorrida.

No mérito, requer seja reconhecida a faculdade para o
exercício da cláusula de retrovenda, somente após o final das atividades
de mineração.

Preparo, à folha 221.
A resposta ao recurso foi apresentada às folhas 235/237.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria-Geral de

Justiça, sua ilustre representante, doutora Ana Cristina R. Peternella
França, deixou de opinar, por entender ausente o interesse público (folhas
244/245).

É o relatório. Ao ilustre revisor.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível (folha
200), interposta pela empresa Prometálica Mineração Centro Oeste S/A,
inconformado com a r. sentença, de folhas 165/168, proferida pela
meritíssima juíza de direito da Comarca de Anicuns, doutora Elaine
Christina Alencastro Veiga Araújo, nos autos da “ação de consignação
em pagamento”, ajuizada em seu desfavor, por Maria Cordeiro Lemes e
outros, ora apelados.

A nobre juíza sentenciante assim decidiu, in verbis (folha
168):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os
pedidos e declaro extinta a obrigação dos autores pelo valor depositado,
qual seja R$ 4,00 (quatro reais), mais os seus acréscimos.

Porém, pelo princípio da causalidade, condeno o
requerido nas custas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do § 4º do artigo
20, do Código de Processo Civil.”

Em síntese, o apelante almeja a cassação da sentença
recorrida (folhas 165/168): a) a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade
ativa ad causam dos apelados, sob o entendimento de que a figura do
espólio permanece legítima para figurar no polo ativo da demanda; e b)
por ofensa ao princípio da especialidade das normas, sob o fundamento
de que o caso em questão é regido pelo Decreto-Lei nº 227/67 (Código
de Mineração), e por conseguinte, argumenta falta de prestação
jurisdicional.

No mérito, pleiteia o reconhecimento da faculdade para
o exercício da cláusula de retrovenda, somente após o final das atividades
de mineração.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.
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1. Da legitimidade ativa da meeira e dos herdeiros.
Ab initio, analiso a preliminar levantada pela empresa

apelante acerca da legitimidade ativa do espólio.
No compulso dos autos, dúvidas não remanecem de

que o procedimento de inventário restou findo no dia 17/12/2007 (folha
32), conforme registra a escritura pública de inventário extrajudicial e
certidão imobiliária de imóvel rural (folhas 29/34).

É de trivial sabença que uma vez concluído o
procedimento de inventário, a comunhão hereditária se encerra e
desaparece a figura do espólio, pelo que passam a figurar como
legitimados, os próprios herdeiros do de cujus, contra quem deverão
ser interpostas eventuais ações relacionadas aos bens por ele deixados.

Digno de nota, é a orientação jurisprudencial deste
egrégio Tribunal de Justiça:

“Apelação cível. Ação de resolução contratual. Processo
de inventário e partilha já encerrado. Extinção do espólio.
Ilegitimidade ativa. Consequência.
I - Verificado que o processo de inventário e partilha dos
bens deixados pelo autor da herança já era findo ao
tempo da propositura da ação, tem-se que, a esse
tempo, a comunhão hereditária, por conseguinte, a
personalidade jurídica transitória que autorizava o espólio
a demandar em juízo em seu próprio nome não mais
existiam, o que implica que qualquer ação relativa à
sucessão do autor da herança deveria, a partir daquele
momento, ser ajuizada pelos herdeiros, ou em face
deles.
II - A legitimidade das partes constitui matéria de ordem
pública e, por essa razão, pode ser reconhecida de ofício,
em qualquer grau de jurisdição.
III - Constatada a ausência de uma das condições da
ação, impõe-se a extinção do processo sem resolução
de mérito (Código de Processo Civil, artigo 267, VI, e
parágrafo terceiro). Recurso prejudicado. Processo
extinto de ofício sem resolução de mérito” (Primeira
Câmara Cível, Apelação Cível nº 136238-0/188
(200804835327), relator desembargador João Ubaldo
Ferreira, DJ, de 10/03/2009).
Ademais, deveras, o ônus de provar a existência de fato

impeditivo do direito dos autores/apelados, consubstanciado na
convolação da coisa julgada, incumbiria à empresa ré/apelante (artigo
333, inciso II, Código de Processo Civil), o que não ocorreu na hipótese.
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Logo, merece ser rechaçada a preliminar aventada pela
recorrente, porquanto são legítimos para figurar no polo ativo da presente
demanda, os herdeiros do de cujus.

2. Do Decreto-Lei nº 227/67 e da prestação jurisdicional.
No que pertine à alegação da apelante, de que é aplicável

ao caso a regra especial prevista no Decreto-Lei nº 227/67 (Código de
Mineração), tenho que não merece ser acolhida.

A relação estabelecida entre a apelante e os apelados é
uma relação jurídica de direito privado, consagrando a orientação
principiológica transcrita no artigo 421, do Código Civil, que expõe, “(...)
a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato.”

Conforme se depreende dos autos, a autora Maria
Cordeiro Lemes e o seu falecido marido, Lourenço Nepomuceno Lemes
dos Santos, celebraram, em 28/11/2005, contrato de compra e venda
de imóvel rural, de um área de terras de 2 alqueires, da Fazenda Novo
Mundo, com a empresa Prometálica Mineradora Centro Oeste Ltda, ora
apelante, conforme se verifica no documento às folhas 23/24.

Complementando este entendimento, extrai-se o excerto
da ilustre julgadora a quo, à folha 167:

“A perlenga teve origem na pretensão dos requerentes
em pagarem o valor avençado em escritura de compra e venda para
terem suas terras de volta ou seja, para que a cláusula de preferência
seja cumprida, após o término do contrato.”

Assim sendo, em alusão ao padrão comportamental das
partes litigantes no processo, no tocante ao contrato avençado (folhas
23/24), devem as partes agirem com probidade e lealdade, no
cumprimento não só da obrigação principal, mas também das acessórias,
inclusive do dever de informar, de colaborar e de atuação diligente.

A propósito, é a jurisprudência desta egrégia Corte de
Justiça:

“(...) princípio da boa-fé objetiva, o qual visa orientar as
partes nas relações contratuais como norma de conduta
de caráter obrigacional, direcionando o comportamento
das mesmas, informado pelos princípios da lealdade e
boa-fé recíproca, pertinentes aos direitos e obrigações
defluentes da lei e do contrato. Apelação conhecida e
desprovida” (Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº
145.311-2/188, relator desembargador Walter Carlos
Lemes, DJ, de 17/09/2009).
Com efeito, em atenção ao liame jurídico estabelecido

entre a apelante e os apelados, em que pese as alegações da recorrente,
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o Estado-Juiz respondeu, inexoravelmente, ao direito de ação,
independente da existência ou não do direito postulado, conforme se
observa na norma reguladora do caso concreto (folhas 165/168).

De igual modo, rejeito a preliminar suscitada.
3. Do mérito
No tocante à adução de ser reconhecida a faculdade do

exercício da retrovenda somente após o fim das atividades de mineração,
tenho que suas razões apresentadas não trazem substrato fático ou
jurídico aptos a derruir a argumentação na que se apoiou o decisum de
primeiro grau.

Com propriedade, a ilustre juíza diretora do feito bem
analisou a questão (folhas 167/168):

“A perlenga teve origem na pretensão dos requerentes
em pagarem o valor avençado em escritura de compra e venda para
terem suas terras de volta ou seja, para que a cláusula de preferência
seja cumprida, após o término do contrato.

A requerida não concordou com o valor depositado e
contestou a ação, alegando preliminarmente carência de ação onde aduz
que não cabe ação de consignação de pagamento, pois o fato não se
encaixa em nenhuma das hipóteses do artigo 335, do Código Civil.

Tal assertiva não merece prosperar, pois se bem
analisados os autos, contata-se que o presente caso se enquadra na
hipótese do inciso I, do artigo supracitado, pois para fazer valer a cláusula
de retrovenda primeiro os requerentes tem que cumprir com sua
obrigação, que no caso é efetuar o depósito avençado, porém a requerida
recusa-se em receber e dar tal quitação.

(…)
Analisando os presentes autos, tenho que os pedidos

dos autores merecem prosperar parcialmente, haja vista que o alcance
da presente ação é apenas para dar quitação da obrigação que lhes
caiba.

(…)
Assim voltando ao objeto da presente ação, constatase

nos autos, que foi avençado entre as partes o valor de R$ 4,00 (quatro
reais) para que após vencido o contrato os autores tivessem suas terras
de volta, sendo tal valor devidamente depositado, à folha 86, tendo os
autores cumprido com sua obrigação, podendo exigir o cumprimento da
obrigação dos requeridos em ação própria.”

Conforme bem ponderou a nobre juíza sentenciante,
ressai dos autos a notificação encaminhada à apelante, após os três
anos estimados no termo de transação (folhas 23/24), para exercer a
opção de compra do imóvel, objeto da lide, consoante certidão do cartório
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de registro de título e documentos de Americano do Brasil, às folhas
25/27.

Ante tais considerações, a confirmação da sentença
recorrida, em seus judiciosos termos, é medida que se impõe.

A teor do exposto, conheço do apelo, mas nego-lhe
provimento, para manter a sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

A ilustre procuradora de justiça, doutora Ana Cristina R.
Peternella França, absteve-se de manifestar nos autos, ao argumento
de inexistência de interesse a ensejar a intervenção ministerial no caso
sub examine.

É o meu voto.
Goiânia, 27 de outubro de 2011.
Des. Geraldo Gonçalves da Costa - Relator

Apelação Cível nº 7201-87.2009.8.09.0006 (200990072010 )
Comarca de Anápolis
Apelante: Bradesco Seguros S/A
Apelado: Tiago Alves de Souza
Relator: Des. Floriano Gomes

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA
SECURITÁRIA. DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMA-
NENTE. GRAU DA LESÃO. PROPORCIONALIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA
COM INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO SINISTRO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - A indenização do seguro DPVAT deve ser paga
proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima,
mesmo nas hipóteses em que o acidente de trânsito
tenha ocorrido antes da vigência da Medida Provisória
nº 451, de 15/12/2008, conforme orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça. Em casos tais, deve ser
observado o percentual apurado em laudo pericial ou
do IML, em conjunto com tabela emitida pela Susep;
II - A correção monetária deve incidir desde a data do
sinistro e não a partir do ajuizamento da ação;
III - Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação são razoáveis para a causa,
precipuamente levando em consideração o disposto no
§ 3º, do artigo 20, do Código de Processo Civil.
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Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença
reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acordam os integrantes da Primeira Turma Julgadora
em sessão da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do
relator, que também presidiu a sessão.

Votaram, com o relator, os desembargadores Rogério
Arédio Ferreira e Walter Carlos Lemes.

Presente a ilustre procuradora de justiça doutora Eliane
Ferreira Favaro.

Goiânia, 1º de novembro de 2011.
Des. Floriano Gomes - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Bradesco
Seguros S/A, devidamente qualificado e representado nos autos da ação
de cobrança de seguro DPVAT proposta em seu desfavor por Tiago
Alves de Souza, face à sentença (folhas 264/271) proferida pelo
meritíssimo juiz de direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Anápolis,
doutor Marcus da Costa Ferreira.

Adoto e a este incorporo o relatório da decisão recorrida
(folhas 264/265).

Acrescento que o magistrado sentenciante julgou
procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de
indenização a título do seguro obrigatório (DPVAT) no valor de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária
pelo INPC a partir do sinistro (20/08/08) e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação.

Dada a sucumbência, atribuiu ao requerido o
adimplemento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Irresignado, o recorrente interpõe o presente apelo, à
folha 273.

Em suas razões (folhas 274/287), defende a
aplicabilidade da tabela da Susep para o cálculo do quantum
indenizatório, a fim de considerar o percentual da debilidade ocasionada
na vítima.
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Colaciona inúmeros julgados para corroborar a tese
apresentada.

Afirma que a correção monetária deve incidir a partir da
propositura da demanda e não desde a ocorrência do evento danoso.

Requer a redução da condenação nos honorários
advocatícios para o importe de 10% (dez por cento) e, por fim, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo regular, à folha 288.
Juízo primeiro de admissibilidade externado, à folha 289.
Contrarrazões anexadas, às folhas 291/303, momento

em que a parte apelada pede a manutenção da sentença.
É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade do
apelo, dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pelo Bradesco Seguros S/A, face à sentença (folhas 264/271) que julgou
procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de
indenização a título do seguro obrigatório (DPVAT) no valor de R$
13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária
pelo INPC a partir do sinistro (20/08/08) e juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação.

Dada a sucumbência, atribuiu ao requerido o
adimplemento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

De plano, constato que a pretensão recursal merece
parcial provimento, pelos motivos que passo a expor.

Compulsando o processo, observo que o autor ajuizou
a presente demanda com o objetivo de receber o seguro obrigatório
(DPVAT) em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 20/08/08,
alegando, em síntese, que em decorrência daquele sofreu lesões
irreversíveis de caráter permanente.

Levando em conta a data do sinistro, a incapacidade
ocasionada na vítima e a legislação vigente à época do fato (Lei nº
6.194/74 com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/07), o
magistrado sentenciante condenou a seguradora ao pagamento de
indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Defende o recorrente a aplicabilidade da tabela da Susep
para o cálculo do quantum indenizatório.
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A princípio, necessário esclarecer que o entendimento
desta Corte em relação ao montante do seguro obrigatório DPVAT
referente aos sinistros ocorridos antes da vigência da Medida Provisória
nº 451/2008 não é pacífico.

Isso porque há entendimento de que, para efeito de
indenização, a Lei nº 6.194/74, em sua redação original, não fazia
qualquer distinção quanto ao grau de invalidez permanente (total ou
parcial), o que somente passou a ser previsto com a edição da Medida
Provisória nº 451/08.

Segundo tal posicionamento, em decorrência do preceito
tempus regit actum, as disposições da aludida MP só se aplicam aos
fatos posteriores à sua vigência. Tal vertente conclui, portanto, que uma
vez comprovada a debilidade permanente e o nexo causal entre esta e
o acidente, bem assim que o sinistro tenha acontecido antes de
15/12/2008 – data da entrada em vigor da Medida Provisória nº 451/08 –, a
vítima faz jus à indenização integral de 40 (quarenta) salários-mínimos
ou de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a depender da data do
ocorrido.

Há também orientação no sentido de que a indenização
deve ser proporcional ao grau das lesões sofridas pela vítima,
independente de o fato ter acontecido antes ou depois do advento da já
citada Medida Provisória nº 451/08.

Em outras oportunidades, sempre defendi a ideia
segundo a qual, sendo o sinistro anterior às modificações trazidas à Lei
nº 6.194/74 pelas Medidas Provisórias nº 340/06 e 451/08, não haveria
de fato como fazê-las retroagir. Aludida posição fundava-se na premissa
de que deve ser aplicada a lei vigente à época dos fatos.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete
máximo das leis federais, tem sedimentado posicionamento no sentido
de que o quantum a ser pago deve ser proporcional ao grau das lesões
sofridas, precipuamente porque a Lei nº 6.194/74, em sua redação
original, já previa no texto do artigo 3º, a preposição “até”, que traz em
sua etimologia a indicação de limites, escalas ou gradações.

Segundo aquela Corte Superior, a lei não estabelece,
para as hipóteses de invalidez permanente, um valor indenizatório fixo,
mas apenas um teto máximo. Tendo em conta os precedentes que têm
ali se avolumado e por entender plausível a tese defendida pelo Superior
Tribuinal de Justiça, é que refluo da posição até então por mim adotada
e passo a reconhecer a necessidade de gradação da debilidade, a fim
de se apurar o verdadeiro quantum indenizatório.

Consoante explicitado nos autos, o acidente que vitimou
o autor/apelado ocorreu em 20/08/08 (folha 17).
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Assim, aplicável à espécie a Lei nº 6.194/74, com as
alterações trazidas pela Medida Provisória nº 340/06, posteriormente
convertida na Lei nº 11.482/07, que estabelece a indenização, nos casos
de invalidez permanente, em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), consoante texto do inciso II, do artigo 3º, do aludido diploma legal:

“Artigo 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no artigo 2º desta lei compreendem as indenizações por
morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de
assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras
que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no
caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como
reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e
suplementares devidamente comprovadas.”

A redação do dispositivo transcrito demonstra a intenção
do legislador em indicar a variabilidade dos graus de lesão e debilidade,
pois por um lado estabelece, de maneira fixa, que a indenização será
paga em importe determinado para a hipótese de morte e por outro
estipula que a quantia a ser adimplida será de “até” esse montante.

Aliás, o § 5º, do artigo 5º, da lei acima mencionada,
vigente à época do sinistro, já apontava a necessidade de quantificação
das lesões:

“§ 5º O instituto médico legal da jurisdição do acidente
também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para
fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio
de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das
condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e
omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação
internacional de doenças” (Incluído pela Lei nº 8.441, de 1992).

Esse artigo também demonstra o objetivo do legislador
em estabelecer distinção entre os vários graus de debilidade e,
consequentemente, a diferenciação no quantum da indenização a ser
paga, já que não haveria qualquer outra razão para tal individualização.

Ademais, tais distinções foram, inclusive, mantidas na
nova redação dada a esse dispositivo pela Lei nº 11.945/2009, que fixou
expressamente parâmetros a serem adotados para tal fim no § 1º, do
artigo 3º, da Lei nº 6.194/74.

A respeito do tema, transcrevo os seguintes julgados
do Superior Tribuinal de Justiça:
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Terceira Turma
O que é importante notar para os fins deste processo é
que, como se vê pelo texto supra transcrito, a lei não
estabelece, para as hipóteses de invalidez permanente,
um valor fixo de indenização, mas apenas um teto até o
qual a indenização poderá chegar. É nesse contexto que
a matéria sob julgamento deverá ser analisada. O
recorrente argumenta que, ao estabelecer uma tabela
contendo diferentes limites de pagamento de
indenizações nas hipóteses de invalidez permanente
total ou parcial, o Conselho Nacional de Seguros
Privados teria descumprido os limites da lei, que não
comportaria essa limitação. Contudo, não se pode falar
de violação da norma legal. O que o CNSP fez foi apenas
regular, dentro dos limites da lei, os valores a serem
pagos para diferentes espécies de sinistros. Ora, se por
um lado a norma estabelece, de maneira fixa, que a
indenização será paga em determinado montante para
a hipótese de morte (artigo 3º, alínea a) e, por outro
lado, determina que o valor a ser pago para a invalidez
permanente será até esse montante (artigo 3º, alínea
b), não é razoável pensar que qualquer incapacidade,
ainda que parcial, dê lugar à indenização no patamar
máximo. Adicione-se a isso o fato de que o artigo 5º, §
5º, dessa mesma lei disciplinava, com a redação vigente
à época, que “o instituto médico legal da jurisdição do
acidente também quantificará as lesões físicas ou
psíquicas permanentes para fins de seguro previsto
nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de
noventa dias do evento, de acordo com os percentuais
da tabela das condições gerais de seguro de acidente
suplementada, nas restrições e omissões desta, pela
tabela de acidentes do trabalho e da classificação
internacional de doenças”. Não haveria sentido falar em
quantificações das lesões se esse dado não será
refletido da indenização paga. Vale destacar que há
precedente da Quarta Turma deste Tribunal exatamente
nesse sentido. Trata-se do Recurso Especial nº
1.119.614/RS (relator ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta turma, DJUe, de 31/08/2009, Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, volume 216, página 537), assim
ementado:
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“Civil e processual. Recurso especial. DPVAT. Invalidez
permanente parcial. Pagamento proporcional do seguro.
Possibilidade. Tabela para cálculo de invalidez. Salário
mínimo. Equivalência. Recurso não conhecido.
I - Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT deve, por igual, observar a respectiva
proporcionalidade.
II - A extensão da lesão e grau de invalidez determinado
pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
III - Recurso não conhecido. Dessarte, a posição adotada
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à
matéria não merece qualquer reparo. A limitação do valor
pago a título de indenização por sinistros cobertos pelo
seguro DPVAT em hipóteses como a dos autos é regular”
(Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Recurso
Especial nº 1.101.572/RS, relatora ministra Nancy
Andrighi, DJUe, de 25/11/2010.
Quarta Turma
Seguro DPVAT. Invalidez parcial permanente.
Pagamento de indenização proporcional. Observância
do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74. Incidência da Súmula
83, do Superior Tribunal de Justiça.
I - O artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 (redação determinada
pela Lei nº 11.482/2007) não estabelece, para hipóteses
de invalidez permanente, um valor de indenização fixo
mas determina um teto que limita o valor da indenização.
II - Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT deve observar a respectiva proporcionalidade.
Precedentes” (Superior Tribunal de Justiça, Quarta
Turma, Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial nº 8515/MS, relator ministro Luis Felipe
Salomão, DJUe, de 01/07/2011).
Decisões Monocráticas
“O v. acórdão recorrido encontra-se dissonante do
entendimento pacificado nesta egrégia Corte de Justiça
no sentido de que, de acordo com a redação do artigo 3º,
II, da Lei nº 6.194/74 (determinada pela Lei nº
11.482/2007), vigente à época dos fatos, “em caso de
invalidez permanente, o valor da indenização, a título
de seguro obrigatório - DPVAT - será de até R$
13.500,00” (Ag. Rg. no AREsp nº 8515/MS, Quarta
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Turma, relator ministro Luís Felipe Salomão, DJUe, de
01/07/2011). Extrai-se do referido precedente que: “A
utilização, pelo legislador, do termo “até” no referido
inciso corrobora o entendimento sobre a necessidade
de se aferir o grau de invalidez, ante o sentido de
gradação em direção ao valor máximo, que traz ínsito a
referida expressão, e ante o entendimento de que a lei
não contém palavras inúteis. (…) Nessa linha de
intelecção, não haveria sentido útil a letra da lei indicar
a quantificação das lesões e percentuais da tabela para
fins de DPVAT, se este seguro houvesse, sempre, de
ser pago pelo valor integral, independentemente da
extensão da lesão e do grau de invalidez causado pelo
acidente. A intenção do legislador ao utilizar a expressão
invalidez permanente, para efeito de indenização pelo
valor máximo foi abranger aqueles casos em que a lesão
sofrida pelo acidentado seja expressiva a ponto de torná-
lo incapaz para o trabalho, não sendo suficiente para
caracterizá-la a ocorrência de lesão que, embora
permanente, não o impossibilite de exercer atividade
laboral.” Com efeito, é possível o pagamento de
indenização proporcional em caso de invalidez parcial
permanente. (…) À vista disso, com fundamento no
artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, dou
provimento ao recurso especial, determinando que o
egrégio Tribunal local faça nova apreciação dos valores
indenizatórios de acordo com o respectivo grau de
invalidez do recorrido. Custas e honorários advocatícios,
observado quanto a estes o quantum fixado na origem,
na proporção em que vencidas as partes, compensando-
se na forma do artigo 21, do Código de Processo Civil,
ressalvada a concessão de justiça gratuita. (…)”
(Superior Tribunal de Justiça. Decisão Monocrática.
Recurso Especial nº 1265797/RS, relator ministro Raul
Araújo, DJUe, de 24/08/2011).
“IV - O tema já está pacificado pela jurisprudência desta
Corte, de modo que o recurso deve ser julgado
monocraticamente pelo relator, segundo orientação
firmada, com fundamento no artigo 557, do Código de
Processo Civil, desnecessário, portanto, o envio às
sobrecarregadas pautas de julgamento deste Tribunal.
V - Com efeito, o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74 (com
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redação dada pela Lei nº 8.441/92) estabelece que: “O
instituto médico legal da jurisdição do acidente também
quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes
para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo
complementar, no prazo médio de noventa dias do
evento, de acordo com os percentuais da tabela das
condições gerais de seguro de acidente suplementada,
nas restrições e omissões desta, pela tabela de
acidentes do trabalho e da classificação internacional
das doenças.”
VI - Dessa forma, não haveria razão para que as lesões
fossem quantificadas pelo Instituto Médico Legal
competente se, em todos os casos, a indenização
tivesse que ser paga sempre de forma integral,
independentemente do grau da incapacidade.
VII - Verifica-se que o acórdão estadual ao reconhecer
que o pagamento do seguro DPVAT não tem qualquer
relação com o grau da invalidez permanente apurada,
decidiu em desconformidade com o entendimento desta
Corte. (…)
VIII - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos à origem
para que o valor da indenização possa ser fixado de
acordo com o respectivo grau de invalidez da vítima”
(Superior Tribunal de Justiça. Decisão Monocrática.
Recurso Especial nº 1252265/RS, relator ministro Sidnei
Beneti, DJe de 01/09/2011).
(…)
IV - A Medida Provisória nº 340/2006, convertida na Lei
nº 11.482/07, corrobora o entendimento de que deve
ser aferido o grau de invalidez, haja vista a mantença
do termo até R$ 13.500,00, em substituição à expressão
até 40 salários-mínimos. Razão pela qual o grau de
invalidez permanente deve ser considerado para efeito
de indenização, limitado a 40 vezes o maior salário
mínimo vigente no país, consoante a dicção da lei
anterior, e, agora, a R$ 13.500,00” (Superior Tribunal
de Justiça. Decisão Monocrática. Agravo de Instrumento
nº 10854719/RS, relator ministro Aldir Passarinho.
Publicado em 06/02/2009).
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
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Quinta Câmara Cível
“Apelação cível. Ação de cobrança. Seguro DPVAT.
Invalidez permanente. Individualização do grau da lesão.
Proporcionalidade. Quantum indenizatório. Honorários
advocatícios.
I - A indenização do seguro DPVAT deve ser paga
proporcionalmente ao grau de invalidez do segurado,
mesmo nas hipóteses em que o acidente de trânsito
tenha ocorrido antes da vigência da Medida Provisória
nº 451, de 15/12/2008, conforme orientação pacífica do
Superior Tribunal de Justiça.
II - Nas causas de pequeno valor, a verba honorária deve
ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, nos
moldes do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.
Apelo conhecido e parcialmente provido” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível
nº 95732-08.2007.8.09.0011, relator desembargador
Alan Sebastião de Sena Conceição, DJ 845, de
22/06/2011).
No que se refere à adoção da tabela para cálculo da

indenização em caso de invalidez permanente elaborada pela
Superintendência de Seguros Privados – Susep, de acordo com a Circular
nº 29/91, vislumbro a possibilidade de sua utilização, precipuamente
considerando o disposto no artigo 12, da Lei nº 6.194/74:

“Artigo 12. O Conselho Nacional de Seguros Privados
expedirá normas disciplinadoras e tarifas que atendam ao disposto nesta
lei.”

O que a circular fez, portanto, foi apenas regular, dentro
dos limites traçados pela lei, os valores a serem pagos para as diferentes
espécies de sinistros, não havendo qualquer ilegalidade em sua
aplicação.

Importante salientar que não se trata de retroação da
Lei nº 11.945/2009, pois conforme esclarecido anteriormente, não se
está utilizando a tabela anexa a esse diploma para delimitação do valor,
mas sim os parâmetros determinados pela Circular/Susep nº 29/91.
Destarte, considerando que o perito nomeado pelo juízo apurou o
percentual de 50% (cinquenta por cento) para a lesão sofrida pelo
recorrido – fratura do fêmur direito em terço médio com fixação interna e
da tíbia direita em terço proximal atingindo o platô tibial, com fixação
interna (folha 248), bem como diante da ausência de impugnação a esta
conclusão, entendo que deve ser aplicado o mencionado patamar que
equivale à importância de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta
reais) para a hipótese sob apreciação.
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Destarte, neste ponto, merece reforma a sentença
recorrida.

Por outro lado, afirma o apelante que a correção
monetária deve incidir a partir da propositura da demanda e não desde
a ocorrência do evento danoso, contudo, a sua tese não possui respaldo.

Isso porque o encargo em referência visa apenas a
reposição do valor nominal da moeda, não configurando um plus.

Sendo assim, impõe-se a sua contagem desde a data
do sinistro porque não se trata de adicional que se agrega ao benefício,
mas, sim, de um índice que visa a recomposição do valor real do débito
em virtude de sua desvalorização.

Tenho que a adoção de entendimento contrário
configuraria enriquecimento ilícito da seguradora.

Nesta esteira:
Primeira Câmara Cível
“(...) A correção monetária é devida desde a data do
acidente, para se evitar prejuízo à vítima, preservando
a valorização da moeda e, consequentemente, evitando
o enriquecimento sem causa da seguradora. (…)”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível.
Apelação Cível nº 455644-93.2008.8.09.0117, relator
desembargador Vitor Barboza Lenza. DJ 646, de
23/08/2010).
Segunda Câmara Cível
“(...) A atualização monetária, como mero fator de
preservação da quantia devida, deve incidir a partir do
efetivo prejuízo, e não do ajuizamento da ação, sob pena
de receber o credor menos do que tem direito e ter o
devedor indevida vantagem.
(…)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara
Cível. Apelação Cível nº 398999-74.2009.8.09.0000,
relator desembargador João Waldeck Félix de Sousa,
DJ nº 612, de 05/07/2010).
Por fim, com relação ao quantum arbitrado para os

honorários advocatícios, a saber, 15% (quinze por cento), entendo que
deve ser mantido, porque fixado em percentual adequado, remunerando,
a meu ver, o causídico da requerente sem onerar em demasia a parte
adversa, conforme as disposições constantes do artigo 20, § 3º, alíneas
a, b e c, do Código de Processo Civil.

A propósito, eis os julgados deste Tribunal:
Primeira Câmara Cível
(…) O pedido para minorar a condenação dos honorários
advocatícios não encontra substância nos autos, vez
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que a sentença obedeceu ao critério aposto no artigo
20, § 3º, fixando o percentual de 15% (quinze por cento),
adequado para o caso, razão pela qual a mantenho. (...)”

(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 309903-14.2008.8.09.0152, relatora
desembargadora Amélia Martins de Araújo, DJ 896, de
05/09/2011).
Segunda Câmara Cível:
“(…) Devidamente fundamentada a condenação da
verba honorária, arbitrada com parcimônia e dentro dos
limites legais, não merece reforma a sentença que arbitra
os honorários advocatícios em percentual de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Segunda Câmara Cível. Apelação
Cível em Procedimento Sumário nº 181105-
07.2007.8.09.0011, relator desembargador Carlos
Alberto França DJ 898, de 08/09/2011).
Portanto, conforme discorrido, o decisum necessita ser

reparado em parte.
Face ao exposto, conheço desta apelação e dou-lhe

parcial provimento, tão somente a fim de reformar a sentença recorrida
para reduzir a verba indenizatória ao patamar de R$ 6.750,00 (seis mil e
setecentos e cinquenta reais).

É o voto.
Goiânia, 1º de novembro de 2011.
Des. Floriano Gomes - Relator

Apelação Cível nº 23571-28.2009.8.09.0076 (200990235718)
Comarca de Iporá
Apelante: Belmiro Moreira da Silva & Cia Ltda.
Apelado: Jesus Pires Pereira
Relator: Des. Carlos Escher

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CHEQUES ASSINADOS SOMENTE POR UM DOS
ADMINISTRADORES. VIOLAÇÃO AO CONTRATO
SOCIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA.
A formalização de cheques, ainda que em desacordo
com o contrato social da empresa emitente (que prevê
a assinatura comercial em conjunto), deve surtir efeitos
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em favor do beneficiário de boa-fé, diante da aplicação
da teoria da aparência.
Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as supra indicadas.

Acordam os componentes da Terceira Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e improvê-lo,
nos termos do voto do relator.

Votaram com o relator, o desembargador Gilberto
Marques Filho e o doutor Gerson Santana Cintra (substituto do
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho).

Presidiu a sessão o desembargador Gilberto Marques
Filho.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Marcelo
André de Azevedo.

Goiânia, 26 de maio de 2011.
Des. Carlos Escher - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, figurando como
apelante a empresa Belmiro Moreira da Silva & Cia Ltda e, apelado,
Jesus Pires Pereira, qualificados e representados nos autos.

Ao relatório da sentença, de folhas 42/48, aqui adotado
e a este incorporado, acrescento que o meritíssimo juiz de direito da
Vara das Fazendas Públicas e Segundo Cível da comarca de Iporá,
doutor Lucas de Mendonça Lagares, julgou procedente o pedido
formulado na ação monitória proposta pelo apelado em face da apelante.

Inconformada com o decisum, a apelante interpôs
recurso de apelação (folhas 51/57).

Diz que “não tem e não realizou nenhuma transação
com o requerido, seja comercial ou particular para ter emitido os títulos
ora cobrados” (folha 53).

Argúi “a nulidade dos títulos, por falta de formalidade
legal no preenchimento do cheque, ausência de assinatura de sócios
administradores na forma que preconiza o contrato social da executada”
(folha 54).
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Frisa que a emissão dos cheques é fruto “de dinheiro
“emprestado”, a juros extorsivos, “agiotagem”, transação que deve ter
ocorrido entre o requerente e o senhor Edmilson Moreira da Silva” (folha
55).

Assevera que o meritíssimo juiz sentenciante interpretou
equivocadamente o contrato social e que a cláusula nona não foi
observada pelo mesmo.

Ao final, requereu a reforma da sentença, a fim de que
o pedido seja julgado improcedente.

O preparo é visto, à folha 58.
O despacho, de folha 69, foi cumprido pelo advogado

da apelante (folha 71).
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso e

requereu seu improvimento, bem como a condenação da apelante por
litigância de má-fé  (folhas 73/78).

É, em síntese, o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade da
apelação, dela conheço.

De início, observo que o meritíssimo juiz singular deu
oportunidade para as partes especificarem as provas que pretendiam
produzir, mas elas se quedaram inertes (folhas 34, 37 e 38).

Com efeito, os cheques que instruem a ação monitória
foram assinados por Edmilson Moreira da Silva, um dos administradores
da empresa apelante (folhas 6 e 26).

Contudo, a terceira alteração do contrato social da
referida empresa prevê o seguinte:

“A assinatura comercial por quem de direito será exercida
pelos sócios Edmilson Moreira da Silva, Hilda Dulcineide Moreira
Nicochelli e Dilmari Moreira da Silva e Souza em conjunto e da seguinte
forma: (...)” (folha 27)

Diante disso, conclui-se que o administrador Edmilson
Moreira da Silva não poderia, isoladamente, assinar os cheques da
empresa apelante.

Mas conforme ressaltado pelo próprio apelado, “a
empresa embargante, durante os mais de quinze anos de administração
exclusiva de Edmilson Moreira da Silva, contraiu vultosas dívidas, sendo
público e notório, sua administração exclusiva, sem a participação dos
demais sócios” (folha 32).
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Na visão do apelado, os poderes de administração da
empresa apelante, inclusive para fins de assinatura comercial, tinham
sido conferidos ao administrador Edmilson Moreira da Silva.

Em outras palavras, correto afirmar que o apelado não
tinha conhecimento a respeito da disposição contratual transcrita nem
lhe cabia esmiuçar o contrato social da empresa para fazer negócios
com ela.

A apelante, por sua vez, não fez prova de que a
assinatura comercial sempre ocorria de acordo com o contrato social e
que a emissão dos cheques de folha 06, assinados somente por Edmilson
Moreira da Silva, tenha sido um fato isolado, presumindo-se que era
prática corriqueira, à míngua de prova cabal em contrário.

Destarte, a formalização dos referidos cheques, ainda
que em desacordo com o contrato social da empresa emitente, deve
surtir efeitos em favor do beneficiário de boa-fé, tal como o apelado,
diante da teoria da aparência.

Ademais, a apelante também não fez prova da alegada
agiotagem.

Outrossim, entendo que o simples exercício do direito
de recorrer não caracteriza, por si só, litigância de má fé, ao contrário do
que pensa o apelado (folha 78). Logo, inviável a condenação da apelante
por litigância de má-fé.

Ante ao exposto, improvejo a apelação, mantendo inteira
a sentença, por estes e seus próprios fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 26 de maio de 2011.
Des. Carlos Escher - Relator

Apelação Cível nº 429768-11.2005.8.09.0128 (200594297680)
Comarca de Planaltina
Apelante: Vecor Vendar e Corretagens Reunidas Ltda.
Apelado: Sebastião Martins Ferreira
Relator: Des. João Waldeck Felix de Sousa

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICIAÇÃO
COMPULSÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA DE
MÉRITO.
Não há como apreciar a arguição de inépcia da inicial,
na qualidade de prejudicial, quando esta consubstanciar-
se na matéria de mérito, qual seja, a ausência de prova
da quitação.
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II - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RECUSA
DA ESCRITURAÇÃIO DO IMÓVEL. QUITAÇÃO POR
COMPENSAÇÃO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO
VÁLIDO E EM PLENA VIGÊNCIA.
Realizado o compromisso de compra e venda por
mandatário do compromissário vendedor com plenos
poderes conferidos por instrumento procuratório válido,
não estando revogado ou anulado na oportunidade do
negócio, impõe-se reconhecer o direito do
compromissário comprador em ver adjudicados os
imóveis por ele adquiridos quando comprovada a
quitação, ainda que por compensação de valores.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 429768-11.2005.8.09.0128 (200594297680), Comarca
de Planaltina, sendo apelante Vecor Vendas e Corretagens Reunidas
Ltda. e, apelado, Sebastião Martins Ferreira.

Acordam os integrantes da Primeira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade, em conhecer do apelo, mas negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, que presidiu o julgamento, o
juiz Wilson Safatle Faiad, em substituição ao desembargador Zacarias
Neves Coelho, e o desembargador Carlos Alberto França.

Fez sustentação oral o doutor Laercio Canedo
Guimarães dos Santos, advogado do apelante.

Presente a doutora Márcia de Oliveira Santos,
procuradora de justiça.

Goiânia, 6 de setembro de 2011.
Des. João Waldeck Feliux de Sousa - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Vecor Vendar
e Corretagens Reunidas Ltda., vergastando a sentença concretizada
nos autos da ação de adjudicação compulsória, proposta em seu desfavor
por Sebastião Martins Ferreira.

Irresigna-se o apelante com a sentença que julgou
procedente o pedido do autor, reconhecendo o direito do postulante a
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adjudicação compulsória dos imóveis descritos na inicial e, considerando
o princípio da causalidade, condenou a requerida nos ônus
sucumbenciais, arbitrando os honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).

O pedido do autor direciona-se ao reconhecimento do
direito de registrar, em seu nome, os lotes que foram objeto do contrato
de compromisso de compra e venda de 574 lotes de terras no Município
de Planaltina de Goiás, negócio este realizado com o então procurador
da requerida, Cerjo Terra de Souza, pelo preço ajustado na forma de
compensação de crédito do autor para com o procurador Cerjo, sendo,
que este é que ficou de pagar o dinheiro para a requerida Vecor.

A requerida, por sua vez, posta-se contrária ao pedido
do autor alegando que “... I) não tinha conhecimento das vendas ajustadas
entre o postulante e seu procurador; II)na mesma data do suposto
negócio, ou seja, em 27/11/2003, teria o senhor Cerjo substabelecido
com restrição os poderes conferidos pela contestante em favor do
requerente somente em relação aos lotes das quadras 93, 94, 95 e 97,
quadra 72, quadras 120 e 121, do loteamento Setor Brasilinha Oeste e
Braisilinha Leste; III) a procuração concedida ao senhor Cerjo era
específica ao prever que os lotes poderiam ser vendidos pelo “preço
certo e ajustado de R$ 100,00 (cem reais) cada imóvel”, sendo que a
requerida nunca recebeu tal pagamento ...”

A apelante argúi a inépcia da inicial, por ausência de
prova da quitação ou do pagamento dos imóveis negociados e, portanto,
deve ser extinto o feito.

A requerida/apelante não se conforma com a sentença
e, afirma que a prova da dívida entre o procurador Cerjo e o apelado/
autor Sebastião é frágil, destacando entre outras máculas, o fato de não
estar o documento com a firma reconhecida e, não está acompanhado
de nenhuma identificação da pessoa a quem Sebastião saldou a dívida
de Cerjo.

Ademais, assevera que não deu a anuência ao contrato
firmado por Cerjo com Sebastião, até porque, o procurador tinha poderes
para realizar um negócio em que fosse creditado para a apelante o preço
certo de R$ 100,00 mensal por cada lote e, tal fato não ocorreu, pois a
apelante nunca recebeu o pagamento pelos lotes negociados ao apelado.

Conclui que a douta juíza equivocou-se ao fundamentar
o o seu decisum no artigo 466-C.

Requer a reforma da sentença.
Nas contrarrazões, acostadas às folhas 227/237, o

apelado rebate todos os argumentos lançados pelo apelante e, requer
seja negado provimento ao recurso.
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Posto o relatório, encaminhe-se à apreciação da douta
revisão.

VOTO

Recurso próprio e tempestivo.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade,

conheço do recurso.
Trata-se de apelação vergastando a sentença

concretizada nos autos da ação de adjudicação compulsória, na qual a
douto magistrado a quo julgou procedente o pedido do autor
reconhecendo o seu direito a adjudicar os imóveis descritos na inicial.

Após percuciente análise dos autos e mesmo sopesando
as laboriosas argumentações expendidas pela apelante, não há como
dar guarida as suas pretensões recursais, pois, de pronto, devo
reconhecer o acerto da sentença e a perfeita análise da questão pela
douta magistrada singular, não merecendo reforma o decisum.

Neste compasso, insta salientar, de início, que, após a
detida análise do acervo probatório e das argumentações lançadas pelas
partes, constatei que a judiciosa e completa apreciação exarada na
sentença, às folhas 194/200, pela douta juíza singular, doutora Marina
Cardoso Buchdid, reflete o acurado exame da vexata quaestion
estabelecida, traduzindo com clareza todas as assertivas levantadas,
sendo de grande valia transcreve-la, adotando-a quase em sua íntegra,
como razão de decidir na forma preconizada no artigo 210, § único, do
Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça.

“É perfeitamente aplicável nestes autos o que dispõe o
inciso I, do artigo 330, do Código de Processo Civil, eis que as partes
manifestaram desinteresse na dilação probatória e os documentos
constantes dos autos são suficientes pra formar meu convencimento
por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

Presentes as condições da ação e os pressupostos
processuais, passo a enfrentar a preliminar arguida em contestação.

Sustenta, a requerida, que a inicial seria inepta por “falta
de pressupostos jurídicos”, sem sequer especificar quais seriam esses
requisitos ausentes.

O argumento é meramente protelatório já que a peça
vestibular não padece de vícios. Em verdade, o que pretende a
contestante é suscitar a inexistência de elementos a caracterizar o direito
a adjudicação compulsória, o que é matéria de mérito.

Assim sendo, refuto a preliminar aventada.
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Cuida-se de pedido de adjudicação compulsória, sob o
argumento de que o procurador da requerida teria vendido duzentos e
dezesseis lotes ao postulante, tendo sido, posteriormente, negada a
escrituração respectiva.

A adjudicação compulsória é ação pessoal, podendo ser
ajuizada pelo promissário comprador em desfavor do titular do domínio
do imóvel, com intuito de obter sentença constitutiva, determinando a
outorga da escritura do bem. Decorre, portanto, de uma obrigação
juridicamente infungível e descumprida.

Nesse sentido, dispõe os artigos 466-B e 466-C, do
Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Artigo 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir
um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível
e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença que produza o
mesmo efeito do contrato a ser firmado.

Artigo 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por
objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro
direito, a ação não será acolhida se a parte que a intentou não cumprir a
sua prestação, nem a oferecer,nos casos e formas legais, salvo se ainda
não exigível.”

Referida tutela ganhou novos contornos com a entrada
em vigor do Código Civil de 2002 que passou a refletir um direito contratual
reestruturado, concentrado na função social do contrato (artigo 421) e
na proteção do hipossuficiente da relação contratual (artigo 423).

Nesse passo, o diploma supracitado, em seu art.463,
dispõe que, concluído o contrato preliminar e desde que dele não conste
cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir
a celebração do contrato definitivo, assinado prazo à outra para que o
efetive.

Sobre o tema, ainda, o teor da súmula 239, do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“O direito a adjudicação compulsória não se condiciona
ao registro do compromisso de compra e venda no
cartório de registro de imóveis.”
Compulsando os autos, verifico que, o documentos, de

folhas 28/29, comprova a propriedade dos imóveis por parte da requerida.
O cerne do litígio está pois no pagamento do preço.
Sustenta, a requerida, que não recebeu quaisquer

valores pela venda dos lotes, tendo, inclusive, firmado declaração pública
nesse sentido juntamente com seu procurador (folhas 55/56).

Afirma ainda, que a procuração pública que outorgou
ao senhor Cerjo permitia a venda “pelo preço certo e ajustado de R$
100,00 (cem reais) cada imóvel”.
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O requerente, por sua vez, aduz que o pagamento foi
feito por compensação, nos termos do contrato, de folhas 11/12, a saber:

“Forma de pagamento: o pagamento dos imóveis acima
descritos, será feito em forma de compensação, ou seja, a escritura
representa a quitação de créditos que o promitente comprador tem para
com a pessoa do promitente vendedor, assim, discriminados:

1) pagamento referente ao contrato celebrado entre os
contratantes e Adir José da Silva, referente a compra da fazenda; 2)
pagamento do valor cobrado através da ação de execução contra Elmar
Caciari, na comarca da Cidade de Goiás; 3) pagamento do valor cobrado
através da ação de execução nesta Capital, contra Mariozan Pimenta
da Silva e sua mulher; 4) pagamento dos cheques que estão em poder
de Califórnia Distribuidora de Bebidas Ltda., processo nº200100178310;
5) pagamento dos cheques que estão em poder de Hohl Máquinas
Agrícolas Ltda. (Casa do Pica Pau), processo nº200100178310; 6)
pagamento dos cheques que se encontram em poder de Quésia Sandra
de Oliveira Gomes, processo nº2001568635; 7) pagamento da dívida
com Robson Xavier Ferro.”

Objetivando comprovar suas alegações, colaciona os
documentos, de folhas 86/125, e argumenta que a procuração conferida
ao senhor Cerjo permitia a negociação “pelo preço certo e ajustado de
R$ 100,00 (cem reais) cada imóvel, e condições que convencionar”,
tendo os contratantes convencionado que o pagamento seria feito por
compensação.

Com efeito, os documentos, de folhas 86/125,
efetivamente evidenciam que o postulante cumpriu sua parte no contrato,
de folhas 11/12. Senão vejamos:

Os instrumentos, de folhas 86/98, mostram que o
requerente efetivamente arcou com os prejuízos referentes ao distrato
feito por ele e pelo senhor Cerjo em relação a compra da fazenda tratada
com Adir José da Silva Filho.

Os documentos de folhas 99/114, relativos a ações
envolvendo o requerente e Elmar Barros Cacciari, Mariozam Pimenta
da Silva e sua mulher; Califórnia Distribuidora de Bebidas Ltda e Hohl
Máquinas Agrícolas Ltda, muito embora se referiam as pessoas
nomeadas no contrato, não trazem indicação de número de ação e nem
referência ao senhor Cerjo, não se podendo auferir se se referem a
débitos oriundos de dívidas que o autor teria efetivamente assumido em
nome do procurador da requerida ou não.

O mandado, de folha 115, por sua vez, demonstra que
o postulante efetivamente respondeu por execução no processo de
nº200101568635, movido por Quésia Sandra de Oliveira Gomes, pessoa
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referida no contrato, de folhas 11/12 e, portanto, vinculado a dívida que
era anteriormente do senhor Cerjo.

Por fim, o recibo, de folha 118, demonstra que o
requerente quitou dívida que era do senhor Cerjo com a pessoa de
Robson Xavier Ferro.

Conquanto não se possam averiguar com exatidão os
documentos, de folhas 99/114, certo é que o argumento utilizado pela
requerida não pode prosperar, já que só o recibo, de folha 118, no valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) supera a quantia de R$ 100,00
(cem reais) por lote que totalizaria o montante de R$ 21.600,00 (vinte e
um mil e seiscentos reais).

Certo é, portanto, que o postulante negociou com o
legítimo procurador da requerida e adimpliu sua parte no contrato fazendo
jus a escrituração respectiva.

Se o senhor Cerjo negociou a venda dos lotes aceitando
o pagamento em forma de compensação em seu próprio benefício e
não repassou quaisquer valores a requerida, deve a contestante voltar
sua irresignação para ele e cobrar o que entende devido.

O que não se admite é que terceiro (no caso, o
adquirente) seja prejudicado pela divergência entre a requerida e seu
procurador que, lembre-se, atuou em seu nome por representação
voluntária.

Assim sendo, tenho que a pretensão formulada na
exordial merece acolhimento. ...”

Trilhando o raciocínio exposto na sentença ora transcrita,
acresço-lhe as seguintes ponderações:

Adjudicar advém do vocábulo latino adjudicatio, que
significa: dar algo por sentença, transferindo do patrimônio do devedor
para o do credor.

A adjudicação juridicamente representa a satisfação de
uma obrigação de fazer, de prestar declaração de vontade através de
uma sentença, que substituirá e terá os mesmos efeitos da declaração
omitida.

A adjudicação compulsória nos contratos de promessa
de compra e venda de imóveis, traduz o direito à declaração judicial que
viabilizará a transcrição e a, consequente, transferência do imóvel objeto
do contrato para o patrimônio do adquirente.

Acrescento ainda que, o contrato de promessa de
compra e venda, representa um vínculo de direito pessoal, que tem por
objeto uma obrigação de fazer, a qual se busca efetivar através da ação
de adjudicação compulsória.
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No particular, percebe-se que o autor comprovou
regularmente os fatos constitutivos do seu direito, principalmente, no
tocante ao requisito da prova da quitação, ao contrário do requerido,
que não foi capaz de refutar o direito do autor, descumprindo, desta
forma, a regra esculpida no artigo 333, II, do Código de Processo Civil.
Assim, impõe-se manter a sentença de procedência do pedido do autor.

Ademais, verifica-se, da análise detida dos autos que,
não houve anulação ou revogação da procuração passada, pela
requerida, em favor de Cerjo Terra de Souza, a qual dava-lhe poderes
para negociar os lotes indicados na peça exordial, portanto, na ocasião
do negócio, Cerjo possuía plenos poderes para realizar o contrato firmado
com o autor, até porque, a revogação ou a extinção do mandato
procuratório posterior não atinge os negócios jurídicos e direitos
definitivamente aperfeiçoados em data anterior, sob pena de ofender
artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Temos que, resta incontroversa a validade do contrato
de compromisso de compra e venda e, estando concluído o negócio
para o qual o promitente vendedor, Cerjo Terra de Souza, tinha plenos
poderes para fazê-lo como mandatário da requerida, impõe-se
reconhecer o direito do autor à adjudicação compulsória, pois este
comprovou a quitação da sua obrigação, firmada no referido contrato,
conforme relatou detalhadamente a nobre juíza a quo.

Configuram-se ao propósito, célebres julgados deste
Augusto Sodalício, em situações jurídicas consimilis, consubstanciados
nas respectivas ementas:

“(...) III - Adjudica-se compulsoriamente imóvel constante
de instrumento particular de compromisso de compra e
venda quando a parte que se comprometeu a outorgar
escritura definitiva nega-se a fazê-lo e tendo a outra parte
contratante cumprido regularmente suas obrigações,
principalmente a quitação integral do preço. (...)”
(Primeira Câmara Cível, relator desembargador Luiz
Eduardo de Sousa, Apelação Cível nº 255303-
89.2008.8.09.0072, DJ nº 818/2011).
“Apelação cível e recurso adesivo. Contrato de
compromisso de comopra e venda de imóvel. Quitação.
Mandatária da compromissária vendedora.
Transferência do bem e outorga de escritura definitiva.
Não cumprimento. Adjudicação compulsória. Nulidade
do contrato de compromisso de compra e venda
realizado sobre imóvel já prometido à venda.
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I - Verificado o pagamento integral do preço e o
vencimento do prazo para outorga da escritura definitiva
que formaliza a transferência da propriedade do imóvel
de entrega do imóvel, é cabível o pedido de adjudicação
compulsória, ainda que os promitentes compradores não
tenham averbado o contrato junto ao cartório de registro
de imóveis (súmula 239, Superior Tribunal de Justiça).
(…)” (Quarta Câmara Cível, relator doutor Carlos Alberto
França, Apelação Cível nº 129604-3/188, DJ 539, de
16/03/2010).
Conclui-se que a abordagem feita pela douta Juíza foi

detalhada e analisando de forma clara e completa todas as questões de
direito postas em Juízo, impondo a sua manutenção.

Todavia, devo observar que a parte dispositiva da
sentença, deve ser alterado, apenas para fazer constar que o
reconhecimento do direito em favor do autor à adjudicação compulsória
abrangerá somente os imóveis descritos no contrato de compromisso
de compra e venda, de folhas 11/13, entabulado entre Cerjo Terra de
Souza e o autor, Sebastião Martins Ferreira e, não como constou na
sentença, “dos imóveis descritos na inicial.”

Na confluência do exposto, acompanhando o
entendimento propalado na sentença, já conhecido o apelo, nego-lhe
provimento para, mantendo o reconhecimento do direito do autor à
adjudicação compulsória, modifico a parte dispositiva da sentença,
fazendo constar que o direito à adjudicação recairá sobre os imóveis
descritos no contrato de compromisso de compra e venda, de folhas 11/
13; e, quanto ao mais mantenho o decisum vergastado.

É o meu voto.
Goiânia, 6 de setembro de 2011.
Des. João Waldeck Felix de Sousa - Relator

Apelação Cível nº 52053-66.2006.8.09.0051 (200690520530)
Comarca de Goiânia
Apelante: Estado de Goiás
Apelado: Benedito Reis Silva
Relatora: Desª. Amélia Martins de Araújo

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA
DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO
AUTOMOBILÍSTICO. POSSÍVEIS ADULTERAÇÕES.
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DELITO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. PRELIMI-
NAR ACOLHIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMI-
NAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO JURIDI-
CAMENTE IMPOSSÍVEL.
I - Tendo em vista que a pretensão amparada pela parte
autora se baseia tão somente em dispositivos do Código
Processual Penal, não deve ser deduzida perante o juízo
cível.
II - Sendo inadequada a via eleita e inexistindo
possibilidade de adequação em atenção ao princípio da
fungibilidade, o pedido afigura-se juridicamente
impossível, o que enseja a extinção do feito sem
resolução de mérito, em atenção ao disposto no artigo
295, incisos I e V, parágrafo único, inciso III, c/c artigo
267, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil.
Preliminar acolhida.
Apelação cível conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 52053-66.2006.8.09.0051 (200690520530), da
comarca de Goiânia, em que figura como apelante o Estado de Goiás e,
como apelado, Benedito Reis Silva.

Acorda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
pelos integrantes da Terceira Turma Julgadora de sua Primeira Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.

Participaram do julgamento, além da relatora, a
desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi e o desembargador
Leobino Valente Chaves.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador Luiz
Eduardo de Sousa.

Esteve presente na sessão a nobre procuradora de
justiça, doutora Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 6 de dezembro de 2011.
Desª. Amélia Martins de Araújo - Relatora

RELATÓRIO

Estado de Goiás, devidamente representado nos autos
da ação cominatória de restituição de coisa apreendida, proposta em
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seu desfavor por Benedito Reis Silva, inconformado com a r. sentença,
de folhas 174/175, da lavra do doutor Ari Ferreira de Queiroz, juiz de
direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de
Goiânia, a qual julgou procedente o pedido exordial, dela interpõe recurso
de apelação cível (folhas 183/194), objetivando sua reforma.

Após trâmite regular dos autos, sobreveio a sentença
fustigada (folhas 174/175), na qual o magistrado singular tornou definitiva
a posse e propriedade do autor em relação ao veículo, determinando,
ainda, a retirada da restrição anotada no Detran, para todos os fins e
efeitos de direito.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas
e honorários, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do
artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Goiás interpôs recurso de
apelação cível, às folhas 183/194, onde, inicialmente, faz um breve relato
dos fatos processuais.

Afirma que a presente tratar-se de ação de restituição
de coisa apreendida ajuizada pelo apelado em seu desfavor, na qual
aquele pleiteia reaver o veículo, tipo caminhão, modelo Mercedes Bens
LK 1113, cor vermelha, placas NAK 3484, Goiânia, chassi nº
34404112495895, ano/modelo 1.980, apreendido pela Delegacia
Estadual de Furtos e Roubos de Veículos desta Capital, uma vez que
foram constatadas, pela perícia técnica da Polícia Civil, diversas
adulterações nas características originais do referido veículo, inclusive
chassi, numeração motor, etc.

Sobre as razões de reforma da sentença fustigada, o
apelante, preliminarmente, assevera que a restituição de coisas
apreendidas, está disciplinada nos artigos 118 a 124, do Código de
Processo Penal, cujo procedimento inicial (incidente), necessariamente,
se instaurará no juízo Criminal, ou mesmo junto à autoridade policial
responsável pela apreensão.

Aduz que a emissão de juízo de valor acerca da
existência ou não de dúvida plausível sobre a propriedade do bem
apreendido, e bem assim no que tange à indispensabilidade da
manutenção da apreensão para a investigação criminal e instrução
processual, é do juízo criminal, máxime se existente inquérito policial,
visando à apuração do delito tipificado no artigo 311, do Código Penal.

Assim, o apelante ressalta que como o incidente não foi
instaurado junto ao juízo criminal, não resta outra solução, senão o
reconhecimento da ausência de interesse-adequação do pedido
formulado pelo autor ao procedimento por ele escolhido, devendo-se
julgar extinto o processo sem adentrar o mérito (artigo 267, inciso VI, do
Código de Processo Civil).
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No mérito, o recorrente pontua que somente podem ser
restituídas as coisas apreendidas que não interessem ao processo
criminal. Destaca que, in casu, o veículo apreendido pode ser necessário
à instrução processual, uma vez que poderá ser preciso que se realizem
novas perícias no bem apreendido, a fim de esclarecer questões não
elucidadas na perícia já realizada.

Noutro ponto, verbera que o apelado não se desincumbiu
em comprovar que adquiriu o veículo de boa-fé, tendo, apenas, afirmado
que foram observados todos os procedimentos legais para a transferência
do aludido bem móvel, sem indicar, todavia, sua origem, o anterior
proprietário, a forma de aquisição, a nota fiscal de compra e etc.

Diante de tais fatos, o apelante suscita haver nos autos
provas inequívocas da prática de crime de adulteração de sinal
identificador do veículo automotor (artigo 311, do Código Penal), existindo,
ainda, suspeitas de que o veículo apreendido seja produto de furto ou
roubo, seguido de receptação, uma vez que existe grande discrepância
entre o valor venal do bem e a quantia que o apelado afirma ter pago por
ele.

Por fim, alega que o apelado não se desincumbiu do
ônus da prova previsto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo
Civil.

Colaciona alguns julgados visando alicerçar sua tese
recursal.

Nestes termos, pugna que o presente apelo seja
conhecido e provido, a fim de reformar a sentença combatida, acolhendo
a preliminar ora suscitada, ou, caso não seja este o entendimento, requer
que o pedido exordial seja julgado totalmente improcedente.

Isento de preparo.
Juízo de admissibilidade positivo, à folha 195.
Embora devidamente intimada para apresentar

contrarrazões, a parte apelada não se manifestou, conforme certidão de
folha 196/verso.

Vindo-nos os autos, foram remetidos à douta
Procuradoria-Geral de Justiça que, às folhas 201/204, alegou que deixa
de intervir no feito, dada a inexistência de interesse que justifique sua
intervenção.

É o relatório. Submeto à douta revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
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Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra
sentença de mérito, a qual julgou procedente o pedido inaugural, tornando
definitiva a posse e propriedade do autor/apelado em relação ao veículo
em discussão, determinando, ainda, a retirada da restrição anotada no
Detran, para todos os fins e efeitos de direito.

Ainda, condenou o requerido, ora apelante, ao
pagamento das custas e honorários, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil
reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Goiás, interpôs o presente
recurso de apelação cível, onde preliminarmente, assevera que a
restituição de coisas apreendidas, está disciplinada nos artigos 118 a
124, do Código de Processo Penal, cujo procedimento inicial (incidente),
necessariamente, se instaurará no juízo criminal, ou mesmo junto à
autoridade policial responsável pela apreensão.

Diante de tal fato, pugna que o presente processo seja
julgado extinto sem adentrar o mérito (artigo 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil), ante a ausência de interesse-adequação do pedido
formulado pelo autor/apelado ao procedimento por ele escolhido.

Pois bem. Após análise do caderno processual, entendo
que merece ser acolhida, a preliminar recursal suscitada pelo recorrente.

Depreende-se dos autos que o apelado teve seu veículo
apreendido pela Delegacia Estadual de Furtos e Roubo de Veículos
Automotores da Comarca de Goiânia, em razão de que foram
constatadas, pela perícia técnica da Polícia Civil, diversas adulterações
nas características originais do veículo em comento.

Outrossim, embora a ação de restituição de coisa
apreendida, esteja prevista nos artigos 118 e seguintes, do Código de
Processo Penal, o autor/apelado à intentou perante a Vara de Fazendas
Públicas Estadual, visando a restituição do aludido veículo.

De pronto, cumpre ressaltar que a exordial realmente
deveria ter sido indeferida, porém, com supedâneo no artigo 295, incisos
I e V, c/c parágrafo único, inciso III, todos do Código de Processo Civil,
vez que o procedimento escolhido pelo recorrido não corresponde a
natureza da causa, sendo pois inadequado, traduzindo uma pretensão
juridicamente impossível na espécie.

“Artigo 295. A petição inicial será indeferida:
I - quando for inepta;
II - quando a parte for manifestamente ilegítima;
III - quando o autor carecer de interesse processual;
IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência
ou a prescrição (artigo 219, § 5º);
V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor,
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não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da
ação; caso em que só não será indeferida, se puder
adaptar-se ao tipo de procedimento legal;
VI - quando não atendidas as prescrições dos artigos
39, parágrafo único, primeira parte, e 284.
Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial
quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a
conclusão;
III - o pedido for juridicamente impossível;
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”.
Ressalta-se que, o Código de Processo Civil não regula

o procedimento utilizado pelo autor/apelado, qual seja a restituição de
coisa apreendida, prevista no direito processual penal, artigos 118 a 124.

Dessa forma, não se pode cogitar a aplicação do
princípio da fungibilidade, vez que trata-se de procedimento da
competência do juízo criminal, o que por si só, afasta a aplicação do
mencionado princípio.

Ademais, cumpre-me ressaltar que, não se tratando de
mera conduta administrativa de remoção ou apreensão de veículo, haja
vista a ocorrência de possíveis adulterações no veículo automotor, delito
previsto no artigo 311, do Código Penal, necessária a declaração de
incompetência da esfera cível para análise da matéria.

Assim, agiu de forma equivocada o magistrado a quo,
ao julgar procedente a exordial, haja vista tratar-se de pedido de
juridicamente impossível.

Inexistindo, portanto, a possibilidade de se alcançar um
provimento jurisdicional favorável por meio da via processual eleita, que
não possui aptidão para adaptar-se à adequada, a extinção do feito sem
resolução do mérito é a medida que se impõe.

Nesse sentido, veja-se o posicionamento desta Corte,
bem como de outro Tribunal Estadual:

"Apelação cível. Pedido de restituição de coisas
apreendidas. Inadequação da via eleita. Pedido
juridicamente impossível.
A pretensão amparada tão somente em dispositivos do
Código Processual Penal não deve ser deduzida perante
o juízo cível sendo inadequada a via eleita e inexistindo
possibilidade de adequação em atenção ao princípio da
fungibilidade, o pedido afigura-se juridicamente
impossível, o que enseja a extinção do feito sem
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resolução de mérito, em atenção ao disposto no artigo
295, incisos I e V, paragrafo único, inciso III, c/c artigo
267, inciso III.
Recurso conhecido e improvido" (Tribunal de Justiça de
Goiás, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 88992-
3/188, relator desembargador Alan Sebastião de Sena
Conceição, DJG 14879, de 16/11/2006).
“Apelação cível. Mandado de segurança. Restituição de
coisa apreendida. Suspeita de adulteração de chassi de
veículo automotor, delito previsto no artigo 311, do
Código Penal Brasileiro. Competência do juízo criminal.
Precedentes sobre o tema.
Apelo desprovido” (Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº
70022966964, relator desembargador João Carlos
Branco Cardoso, julgado em 04/06/2008).
Ante tais considerações, vejo que a sentença objurgada

deve ser cassada, para se declarar a extinção do processo, nos termos
do inciso V do artigo 295, do Código de Processo Civil, vez que, em
verdade, o procedimento escolhido pelo autor/apelado, está equivocado,
bem como o inciso VI, do artigo 267, do mesmo diploma legal, eis que
inexistente uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica
do pedido.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada, de modo
que conheço da presente apelação cível e dou-lhe provimento, a fim de
indeferir a petição inicial e, de consequência, julgar extinto o processo
sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 295, incisos I e V,
c/c parágrafo único, inciso III, e artigo 267, incisos I e VI, todos do Código
de Processo Civil.

É como voto.
Goiânia, 6 de dezembro de 2011.
Desª. Amélia Martins de Araújo - Relatora

Apelação Cível nº 56901-80 (200990569012)
Comarca de Itumbiara
Apelante: Whirpool S/A
Apelados: Edina Marta Gonçalves Sousa e outro
Recurso Adesivo
Recorrentes: Edina Marta Gonçalves Sousa e outro
Recorrido: Whirpool S/A
Relator: Des. Jeová Sardinha de Moraes
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. POSSIBILIDADE. FORNECEDOR. RES-
PONSABILIDADE. FATO DO PRODUTO. REFRIGERA-
DOR. BANDEJA DE DEGELO. FOCO DE DENGUE.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO. QUANTUM.
I - Demonstrada a hipossuficiência do consumidor, bem
como a verossimilhança de suas alegações, corroborada
pelo fato de deter a fabricante possibilidades técnico-
científica e financeira superiores àquele quanto às
condições do bem adquirido, cabível a inversão do ônus
da prova, a teor do que dispõe o artigo 6º, VI, do Código
de Defesa do Consumidor.
II - Estabelece o artigo 12, do Código de Defesa do
Consumidor, a responsabilidade objetiva do fabricante,
construtor, produtor ou importador, pelos defeitos do
produto, especialmente se não prestou as informações
necessárias sobre os riscos advindos do uso deste.
III - Comprovado nos autos que o manual do usuário
não apresenta qualquer informação acerca de eventuais
riscos de foco do mosquito da dengue (Aedes aegypti)
na bandeja de degelo do refrigerador, somado ao fato
de ter o consumidor contraído tal doença em razão do
foco aí existente, caracterizada está a responsabilidade
da empresa em indenizar pelos danos morais sofridos.
IV - A fixação do quantum indenizatório obedece ao
prudente arbítrio do julgador, não podendo importar em
enriquecimento ilícito do ofendido, nem acarretar a ruína
do ofensor. Atendidos estes pressupostos, mantém-se
o valor arbitrado na sentença, máxime pela observação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº 56901-80.2009.8.09.0087 (200990569012), acordam os
componentes da Segunda Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à maioria de votos, em
conhecer a apelação e o recurso adesivo, mas negar-lhes provimento,
nos termos do voto do relator.
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Votou divergente o desembargador Fausto Moreira Diniz,
que proveu o apelo.

Votou, com o relator, o desembargador Norival de Castro
Santomé.

Presidiu a sessão o desembargador Jeová Sardinha de
Moraes.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, a doutora Maria José Perillo Fleury.

Goiânia, 29 de março de 2011.
Des. Jeová Sardinha de Moraes - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Whirpool S/A contra sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito
da Segunda Vara Cível da Comarca de Itumbiara, doutor Fernando de
Mello Xavier, nos autos da ação de indenização por danos morais
proposta em seu desfavor por Edina Marta Gonçalves e Ênio Antônio de
Sousa.

Infere-se dos autos que os autores ingressaram com a
presente ação, narrando que adquiriram um refrigerador da marca
Consul, fabricado pela requerida, sendo que, em razão da existência no
mencionado eletrodoméstico de um depósito de água proveniente do
degelo automático, foi constatado um foco de reprodução do mosquito
aedes aegypti, tendo os requerentes contraídos tal doença.

Informam que, em razão da ausência de informações
trazidas pelo fabricante de geladeira quanto aos riscos na utilização do
mencionado bem, propuseram a presente ação, buscando o recebimento
de indenização no valor a ser arbitrado pelo juízo.

Ao contestar o feito, a requerida afasta sua
responsabilidade para o fato, alegando culpa exclusiva dos autores em
não proceder a higienização correta da bandeja de degelo, assegurando
a inexistência de comprovação do nexo de causalidade entre a doença
deles e o suposto foco de dengue no refrigerador.

Após regular processamento do feito, o douto magistrado
houve por bem julgar procedente o pedido exordial, condenando a ré ao
pagamento da “quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de
indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo
INPC/IBGE, desde o ajuizamento do feito, e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês a partir da citação” (folhas 232/236).

Opostos embargos declaratórios pela requerida (folhas
238/240), foram estes rejeitados na decisão de folha 244.
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Inconformado com o provimento sentencial que lhe foi
desfavorável, a ré interpõe recurso de apelação, alegando em síntese o
que segue.

Em proêmio, sustenta a impossibilidade de se aplicar
ao caso a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor), porquanto patente a ausência de hipossuficiência ou
vulnerabilidade dos autores/apelados.

Em seguida, alega ausência de comprovação do direito
dos recorridos, uma vez que o laudo, de folha 26, foi produzido de forma
unilateral, não trazendo referência do órgão público que supostamente
o emitiu.

Aduz que o segundo requerido não comprovou que de
fato esteve doente, bem como os depoimentos testemunhais não
constituem prova cabal e idônea dos fatos alegados.

Defende que além de não estar demonstrado de forma
clara a existência do foco da doença no produto fabricado pela apelante,
o fato se deu por culpa exclusiva dos apelados, que não seguiram
estritamente o manual de instruções no que tange à limpeza do
refrigerador.

Assegura que por ser a epidemia da dengue matéria de
domínio público, não há como alegar desconhecimento, afirmando, ainda,
que os recorridos não seguiram a orientação de remoção da bandeja de
degelo em caso de limpeza do produto.

Em seguida, pontua não existir nexo de causalidade
entre o fato e dano ocorrido, o que ensejaria a indenização por danos
morais pleiteada, enquadrando-se a situação descrita apenas como mero
dissabor.

Ao final, insta pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto.

Preparo, à folha 256.
Por sua vez, os autores apresentaram recurso adesivo

(folhas 258/262), nos quais aduzem que a indenização fixada não cumpre
a função de justiça corretiva, eis que arbitrada em valor irrisório, motivo
pelo qual pleiteiam a majoração da mesma.

Ausente o preparo, por ser a parte beneficiária da
assistência judiciária.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao recurso de
apelação (folhas 263/270), nas quais rebatem as teses inseridas no apelo,
pugnando pela manutenção da sentença guerreada.

O recorrido apresentou resposta ao recurso adesivo
(folhas 272/275), onde defendeu a improcedência da insurgência.

É o relatório.
À douta revisão.
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VOTO PREVALECENTE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
por Whirpool S/A e recurso adesivo proposto por Edina Marta Gonçalves
Sousa e outro, contra sentença proferida pelo meritíssimo juiz de direito
da Segunda Vara Cível da Comarca de Itumbiara, doutor Fernando de
Mello Xavier, nos autos da ação de indenização por danos morais
proposta pelos recorrentes (adesivo) em desfavor da apelante.

Ressai dos autos que a matéria objeto do recurso de
apelação interposto cinge-se na reforma da sentença monocrática que,
acolhendo o pedido exordial, julgou procedente a ação proposta,
condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, sustenta a apelante a impossibilidade de
se aplicar ao caso a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor), porquanto patente a ausência de
hipossuficiência ou vulnerabilidade dos autores/apelados.

No que diz respeito à insurgência acima exposta,
consigno que na relação firmada entre as partes, a recorrente, fabricante
do produto, detém possibilidades técnico-científica e financeira maiores
que os consumidores, no caso os apelados, para a comprovação quanto
às efetivas condições do eletrodoméstico adquirido, de sorte que, na
espécie, patente a hipossuficiência e verossimilhança das alegações
dos recorridos, sendo perfeitamente possível, à luz do artigo 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em
favor do consumidor.

Em tópico seguinte, a apelante busca afastar o direito
dos apelados à indenização a que fora condenada, alegando, em síntese,
culpa exclusiva deles em não proceder a higienização correta da bandeja
de degelo, bem como a inexistência de comprovação do nexo de
causalidade entre a doença por aqueles contraídos (dengue) e o suposto
foco do mosquito transmissor na bandeja de degelo do refrigerador.

Ora, ressai dos autos que os autores/recorridos
fundamentam o pedido indenizatório na insuficiência de informações por
parte da empresa/apelante quanto aos riscos na utilização do produto
por ela fabricado (refrigerador), especialmente no que diz com a
higienização da bandeja de depósito de água proveniente do degelo
automático, com a finalidade de evitar foco de reprodução do mosquito
aedes aegypti.
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Note-se, pois, que a questão central dos autos reporta-se
à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço inserta no Código
de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 12 assim dispõe:

“Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional
ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção,
montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
utilização e riscos.”
Por sua vez, dispõe o artigo 8º do diploma consumerista

que:
“Artigo 8º Os produtos e serviços colocados no mercado
de consumo não acarretarão riscos a saúde ou
segurança dos consumidores, exceto os considerados
normais e previsíveis em decorrência de sua natureza
e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer
hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas
a seu respeito.
Parágrafo Único. Em se tratando de produto industrial,
ao fabricante cabe prestar as informações a que se
refere este artigo, através de impressos apropriados que
devam acompanhar o produto.”
Acerca do tema, lecionam os autores do anteprojeto do

Código de Defesa do Consumidor que:
“O parágrafo único atribui ao fornecedor-fabricante o
encargo de prestar informações através da linguagem
escrita, mais precisamente, através de ‘impressos
apropriados que devam acompanhar o produto” (Código
de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores
do anteprojeto, Ada Pelegrine Grinover, 7ª edição, Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2001, páginas
147/148).
Note-se, pois, ser direito do consumidor receber

informação adequada e clara acerca do produto por ele adquirido, bem
como sobre os riscos que apresentam, sendo que, a insuficiência de
informação nele trazida acarreta um dano não suportável ao consumidor.

Na hipótese dos autos, verifica-se que as informações
prestadas pela apelante no manual do usuário (folhas 22/23) não traziam
qualquer referência quanto à possibilidade de possível foco do mosquito
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transmissor da dengue (Aedes aegypti) na bandeja de degelo do
refrigerador. Ao contrário, tais informações garantiam a segurança do
produto, especialmente o fato de que se fazia desnecessária a retirada
de água da mencionada bandeja, uma vez que evaporava normalmente,
como abaixo se vê:

“6 - Manutenção e cuidados – Degelo seco.
(…).
A água proveniente do degelo será evaporada lenta e

naturalmente, não havendo necessidade de retirar a bandeja de degelo.”
Evidente, pois, que o produto que os apelados adquiriram

não era seguro justamente pela informação deficiente e inadequada de
seu manual, especialmente no que diz com eventual risco de foco do
mosquito da dengue na bandeja de degelo do refrigerador.

Segundo Zelmo Denari, “um produto ou serviço é
defeituoso quando sua utilização ou fruição é capaz de adicionar riscos
à segurança do consumidor ou de terceiros. Nesta hipótese, podemos
aludir a um vício ou defeito de segurança do produto ou serviço” (obra
citada, página 176).

Conseguintemente, nos termos da legislação
consumerista, responde objetivamente o fabricante pelos danos
causados, quando verificado que o produto adquirido não se apresenta
com a qualidade e a segurança que dele se esperava, mostrando-se,
pois, defeituoso.

Por sua vez, a responsabilidade objetiva independe da
culpa do lesante, fazendo-se necessária apenas a comprovação da
conduta ilícita, do dano e do nexo causal. No caso, o ato ilícito é a
informação insuficiente e errônea prestada pela apelante. Igualmente
presente o nexo causal, diante do diagnóstico comprovado da doença
(folha 27), bem como do foco da doença localizado no recipiente de
degelo da geladeira (folha 26). Logo, patente o dever de indenizar afeto
à empresa recorrente.

Importa aqui consignar que embora a apelante alegue
culpa exclusiva dos apelados pelo evento, assegurando ser de
conhecimento público os cuidados para se evitar a dengue, sem razão
neste ponto, conforme bem salientou o douto magistrado:

“Cumpre ressaltar que o fato dos veículos de
comunicação alertarem sobre a possibilidade de as bandejas de degelo
serem focos do mosquito transmissor da dengue não são suficientes
para excluir a responsabilidade da ré, mas, por outro lado, corroboram o
entendimento de que, dada a ocorrência de fatos em várias hipóteses,
inegável a necessidade de informações e orientação claras e adequadas
sobre o uso do produto e o risco mencionado, inserindo o fato na
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segurança da saúde dos consumidores e no âmbito da política de
proteção das relações de consumo, prevista no artigo 4º, Código de
Defesa do Consumidor, onde elenca-se, inclusive, a imperiosidade de
informação como condição de implemento de igualdade jurídica” (folha
234).

Por outro lado, calha salientar que embora conste do
documento, de folha 26, a ausência de oficialidade do mesmo, a
informação nele contida restou confirmada pelo depoimento de Márcio
Balbino da Silva (folha 213), funcionário do departamento de endemias
do município, noticiando a presença de foco da dengue no reservatório
do refrigerador dos apelados.

Ademais, embora demonstrado nos autos que apenas
a requerente Edina Marta Gonçalves de Sousa tenha apresentado
resultado positivo para a dengue (folha 27), é fato que a comprovação
do foco da doença no produto adquirido pelos autores afeta o núcleo
familiar como um todo.

Destarte, em que pese a insurgência recursal buscando
afastar o direito dos recorridos à indenização pleiteada, na hipótese dos
autos restou efetivamente demonstrada uma lesão efetiva a um bem
jurídico ligado à esfera íntima dos demandantes, caracterizando, assim,
o dano moral alegado.

Nesse sentido converge a jurisprudência dos tribunais
pátrios, conforme demonstram os seguintes julgados:

“Consumidor. Fato do produto. Comercialização de
queijo com o aviso: “Sem lactose”. Informação
inadequada. Responsabilidade objetiva. Dano moral in
re ipsa.
Responde objetivamente o comerciante pelos danos
morais gerados por acidente de consumo, no caso a
comercialização de queijo com a informação “sem
lactose”, quando verificado que o produto continha leite.
A informação errônea prestada pelo hipermercado réu
acarretou riscos à saúde da autora, uma vez que é
portadora de intolerância à lactose (impossibilidade de
digerir o açúcar do leite). O sentimento de insegurança,
repugnância, angústia e dor experimentados pela autora
foram a gênese do dano moral. Fixação do montante
indenizatório considerando o equívoco da ré, o
aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante,
além do caráter punitivo-compensatório da reparação.
(...). Apelação desprovida. Recurso adesivo desprovido”
(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação
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Cível nº 70038687612, relator desembargador Túlio de
Oliveira Martins, acórdão de 25/11/2010).
“Fornecedor. Explosão do vasilhame. Ausência de
informações. Responsabilidade civil objetiva.
O fornecedor é responsável civilmente,
independentemente de culpa, pelos danos causados ao
consumidor em decorrência da explosão do vasilhame
que contém o seu produto, especialmente se não prestou
as necessárias informações sobre os riscos advindos
de sua manipulação” (número do processo:
1.0701.00.012465-4/001, relator Maurílio Gabriel; data
de julgamento: 19/02/2009).
Superada a questão meritória, passo à análise do

recurso adesivo aforado pelos autores, às folhas 258/262, no qual
buscam a majoração da indenização fixada, assegurando que esta não
cumpriu a função de justiça corretiva, eis que arbitrada em valor irrisório.

Bem de ver que não há critério legal para a fixação da
indenização por dano moral, devendo o julgador, para tanto, observar o
dano sofrido e buscar uma penalidade ao ofensor, sem causar o
enriquecimento sem causa, vez que o fato não pode ser considerado
como gerador de riqueza, mas como impeditivo para novas ofensas.

“Apelação cível. Indenização por danos morais (...). O
quantum indenizatório a título de danos morais, deve
ser entregue ao prudente arbítrio do juiz, devendo ser
fixado em quantitativo que represente justa reparação
pelo desgaste moral sofrido e, desde que não cause
locupletamento ilícito e nem que seja em valor ínfimo
e/ou exorbitante. Apelo e recurso adesivo conhecidos e
improvidos. Sentença confirmada” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº
92714-4/188, relator desembargador Walter Carlos
Lemes, DJ 14684, de 24/01/2006).
Com isso, conforme leciona Humberto Theodoro Júnior:
“O problema há de ser solucionado dentro do prudente
arbítrio do juiz, à luz das peculiaridades de cada caso,
principalmente em função de nível sócio-econômico dos
litigantes e da maior gravidade da lesão” (in Alguns
impactos da nova ordem constitucional, RT 662/9).
Seguindo essa linha de raciocínio, o valor da indenização

estabelecido na sentença monocrática, R$ 3.000,00 (três mil reais), leva
em conta de forma equânime estes parâmetros, revelando-se coerente
e adequado, bem como atende os princípios da razoabilidade e da
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proporcionalidade, traduzindo o justo, o imparcial, bem como satisfaz o
fim pretendido pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme já decidido
nesta Corte de Justiça:

“Apelação cível. Indenização. Danos materiais e morais.
Saques indevidos em conta-corrente. Inversão do ônus
da prova. Responsabilidade objetiva da instituição
financeira. Quantum indenizatório. Manutenção.
Razoabilidade.
(…).
II - Impõe-se a manutenção do quantum indenizatório
em prestígio ao princípio da razoabilidade, levando-se
em conta a situação econômica do ofensor e da
ofendida, bem como a gravidade das lesões. Apelo
conhecido e desprovido” (Sexta Câmara Cível, relator
desembargador Norival Santomé, Apelação Cível nº
112199-23, DJG, de 20/01/2011).
Desta feita, deve ser mantido o quantum indenizatório,

rejeitando-se, consequentemente, as alegações dos recorrentes.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo e ao recurso

adesivo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Goiânia, 29 de março de 2011.
Des. Jeová Sardinha de Moraes - Relator

Apelação Cível nº 66285-10.1992.8.09.0137 (9290662854)
Comarca de Rio Verde
Apelante: Tanya Martins Barbosa e outros
Apelada: Vanilda Arantes Fonseca
Relator: Des. Norival Santomé

EMENTA: CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRI-
TURA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. LEGITIMIDADE.
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTERESSE
DE AGIR. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO DOADOR.
HONORÁRIOS DO CURADOR ESPECIAL. ANTECI-
PAÇÃO DA TUTELA EM SEDE DE SENTENÇA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I - Entende-se por doação inoficiosa aquela operada em
favor de um ou mais descendentes, em detrimento de
outro(s), naquilo que ultrapassa a parcela que o doador
poderia dispor por mera liberalidade.
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II - O herdeiro prejudicado, em razão de doação
inoficiosa, possui legitimidade para ajuizar ação
anulatória, ainda que o doador esteja vivo.
III - O pedido de anulação de escritura de doação
inoficiosa é juridicamente possível e não induz à
antecipação de quota-parte na herança do genitor do
autor da demanda, mas tão somente a declaração de
nulidade daquela.
IV - Comprovada que a doação excedeu a parte que
poderia dispor o doador, já que doada a integralidade
de seu patrimônio, é de se reconhecer a nulidade
daquele ato.
V - O curador especial nomeado para defender os
direitos do réu citado via edital, faz jus à percepção de
honorários, os quais devem ser arbitrados levando-se
em consideração o empenho profissional, assim como
o princípio da razoabilidade e dignidade da profissão.
VI - Pode o magistrado, em sede de sentença, antecipar
os efeitos da tutela, a fim de preservar o imediato
cumprimento da medida judicial.
VII - Merece reforma parcial a sentença primária, vez
que fixou de forma equivocada o valor da quota parte
da herdeira prejudicada pela doação inoficiosa, para fins
de arbitramento dos honorários advocatícios.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 66285-10.1992.8.09.0137 (9290662854), acordam os
integrantes da Quarta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível, por
unanimidade, em conhecer e parcialmente prover o apelo, nos termos
do voto do relator.

Presidiu a sessão o desembargador Jeová Sardinha de
Moraes.

Votaram, com o desembargador Norival Santomé, o
desembargador Jeová Sardinha de Moraes e o doutor Eudélcio Machado
Fagundes, substituto do desembargador Camargo Neto.

Esteve presente à sessão a ilustre procuradora de
justiça, doutora Laura Maria Ferreira Bueno.

Goiânia, 21 de junho de 2011.
Des. Norival Santomé - Relator
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VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta
por Tânya Martins Barbosa e seu cônjuge Danilo Morais Lacerda, Ana
Maria de Carvalho Martins Souza e seu cônjuge José Roberto de Souza,
Cristina Martins Barbosa Tiveron e seu cônjuge André Batistura Tiveron,
e Márcia Aparecida Carvalho, todos devidamente qualificados, em ataque
à sentença, de folhas 359/364, em sede da qual o meritíssimo juiz de
piso houve por bem dar procedência ao pedido estampado na proemial
da ação declaratória de nulidade e, consequentemente, declarar nula as
escrituras das doações realizadas em favor das herdeiras legítimas em
desproveito da autora, ora apelante.

Relembro que a autora, ora apelada, alega em sede de
sua peça vestibular, ser filha concebida em virtude de uma relação
extraconjugal de sua genitora com Remy Martins, e que este, em
setembro/1990, mediante escritura pública, doou todo o seu patrimônio
para suas três filhas legítimas.

Irresignados com o julgamento proferido pelo ilustre
magistrado a quo, o qual houve por bem julgar procedente a demanda
proposta, as beneficiárias da doação operada, juntamente com seus
cônjuges, interpõem o presente apelo, buscando a reforma do decreto
judicial digladiado.

Em sede de preliminar alegam a impossibilidade jurídica
do pedido em virtude de que a intenção da autora, ora apelada, seria de
receber adiantamento de quota-parte da herança de seu genitor. Aduzem
que tal pretensão é vedada pelo atual ordenamento civil, e que também
o era na época de vigência do Código de Beviláqua.

Bravejam os apelantes, ainda em sede de preliminar de
mérito, a ausência de interesse processual da autora, ora apelada, sob
a argumentação de que no momento do ajuizamento da ação em análise,
o doador ainda era vivo, o que, segundo defendem, fulmina a pretensão
demonstrada na peça de ingresso.

Verberam que “o direito brasileiro não permite discutir
ato volitivo, consubstanciado em doação, enquanto viverem os doadores,
sob pena de estar se admitindo discussão sobre herança de pessoa
viva”.

A despeito de tais fundamentações, verifico não proceder
a insurgência dos recorrentes.

Induvidoso que o herdeiro prejudicado em virtude de
doação do patrimônio aos demais co-herdeiros, possui legitimidade para
ajuizar ação anulatória, ainda que o doador esteja vivo, haja vista que tal
doação se mostra inoficiosa.
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Washington de Barros Monteiro, (in Curso de Direito
Civil, 5º volume, 29ª edição, página 127), referindo-se ao artigo 1176, do
Código Civil Brasileiro, anota que “o reconhecimento da inoficiosidade
pode ser pedido em vida do doador; (...), o legislador pátrio imprimiu ao
direito do herdeiro lesado a nota de atualidade e não de mera expectativa;
consumada a doação inoficiosa, pode ele ingressar em juízo
imediatamente com a competente ação de redução”.

Entende-se, por doação inoficiosa, aquela operada em
favor de um ou mais descendentes, em detrimento de outro(s), naquilo
que ultrapassa a parte que podeira o doador dispor por mera liberalidade.

Neste sentido vejamos a etiqueta legal inserta no artigo
549, do Código Civil, in verbis:

“Nula é também a doação quanto à parte que exceder à
de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em
testamento”.

Calha transcrever a lição de Paulo Luiz Netto Lôbo (in
Comentários ao Código Civil, Editora Saraiva, volume 6, folhas 332/333):

“Cuida o artigo da chamada doação inoficiosa. Ninguém
pode dispor, mediante doação, de mais da metade de
seu patrimônio. Esse é o limite proporcional adotado pelo
direito brasileiro, configurado na chamada parte
disponível, ou seja, a parte que o doador pode livremente
doar a parentes ou a terceiros. A outra metade, indis-
ponível, constitui a legítima dos herdeiros necessários”.
De mais a mais, observo que a pretensão deduzida em

sede de peça rompante pela autora/apelada, em verdade, não é a
antecipação de sua quota-parte na herança de seu genitor, mas tão
somente a declaração de nulidade das escrituras das doações operadas
em seu desproveito.

Neste ponto, pois, imerece acolhimento as preliminares
em análise, haja vista que a pretensão da autora, tal como demonstrado
alhures, reveste-se de possibilidade, ainda que em abstrato, dentro do
ordenamento jurídico vigente, bem como resta caracterizado o interesse
processual.

A esse respeito merecem destaques os seguintes
julgados:

“Apelação cível. Ação ordinária de anulação de negócio
jurídico. Extinção do processo sem resolução do mérito.
Aplicação do artigo 515, § 3º, do Código Processual Civil.
Doação inoficiosa. Anulação.
I - (...)
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II - Não há óbice legal que impeça o ascendente a fazer
doações ao descendente, desde que seja respeitada a
legítima dos demais herdeiros, tendo em vista ser esta
intangível.
III - Tem o herdeiro prejudicado legitimidade para ajuizar
ação anulatória, ainda que o doador esteja vivo, tendo
em vista a constatação da doação inoficiosa.
IV - Partindo do fato de que a doação feita em vida,
efetuada por escritura pública é inoficiosa, já que
beneficiou em demasia os herdeiros legítimos,
prejudicando o filho reconhecido, deve a mesma ser
anulada.
V - A apelação conhecida e provida. Sentença cassada.
Pedido julgado procedente” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Quarta Câmara Cível, doutora Sandra Regina
Teodoro Reis, Apelação Cível nº 118432-3/188, DJ, de
07/04/2008)
“Civil. Ação de anulação de doação. Artigo 1176, do
antigo Código Civil. Propositura em vida do doador.
Possibilidade.
A ação de anulação de doação inoficiosa, com
fundamento no artigo 1176, do antigo Código Civil,
também pode ser proposta em vida do doador, pelo
prejudicado, a fim de garantir a legítima dos herdeiros,
inclusive por não envolver qualquer situação sucessória.
(20000210015409APC, relator Sérgio Bittencourt,
Quarta Turma Cível, julgado em 12/04/2004, DJ, de
09/08/2005, página 125).
Alegam os recorrentes, antes de adentrar à

argumentação de mérito, que a autora, ora apelada, quando do
ajuizamento da demanda não contou com a outorga marital de seu então
cônjuge; e que a esposa, hoje viúva, do senhor Remy Martins, autor da
doação objeto do litígio, não foi citada na presente demanda.

Novamente imerece acolhimento as argumentações dos
insurgentes.

Isso porque a outorga marital ou uxória, é exigida para
os casos em que um dos cônjuges oferece bens do casal em garantia,
ou quando aliena ou onera bens imóveis comuns àqueles, portanto,
quando o ato a ser praticado por um dos cônjuges coloca em risco o
patrimônio pertencente a ambos.

Sendo assim, para o ajuizamento da presente ação
anulatória de escritura de doação, em que não se percebe nenhuma
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gravação de ônus no que tange aos bens que compunham o patrimônio
do casal, dispensável é a autorização ou outorga por parte do então
cônjuge da autora.

Quanto à ausência de citação da cônjuge meeira do
primeiro requerido, senhor Remy Martins, autor da doação e pai da
requerente/apelada, tenho que novamente carece de razão as
manifestações deduzidas pelos recorrentes.

Isso porque o objeto da ação anulatória, qual seja a
doação inoficiosa levada a termo pelo ascendente em favor das filhas
legítimas e em detrimento da filha havida da relação extraconjugal, não
inclui a cônjuge meeira do doador e genitora das requeridas, razão pela
qual, por ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda, incabível a alegação de nulidade por ausência de sua
citação.

De mais a mais, calha observar que a autora, ora
recorrida, busca a declaração de nulidade com relação à doação da
parte indisponível do patrimônio pertencente ao seu genitor, nada
requerendo, portanto, no que tange à quota-parte da esposa e meeira
daquele.

É de se ver, inclusive, que os pedidos estampados na
inicial limitam-se à quota parte deixada pelo genitor da apelada e das
apelantes, senão vejamos:

“Cabe observar que a pretensão da requerente, é tão
somente quanto a 50% da doação, ou seja, quanto a parte pertencente
ao seu pai, isto porque os outros 50%, pertencia à mãe dos donatários”
(folha 4, 2º §).

“Procedência da ação, para declarar por sentença a
relação jurídica ora encarecida, decorrente do reconhecimento da
paternidade da requerente e, via de consequência, alunar o ato jurídico
acoimado de nulo, para determinar a inclusão desta como beneficiária
na doação de 50% do patrimônio doado pelo requerido Remy Martins as
requeridas, na proporção de ¼ como sua cota parte”.

Verifico, destarte, que a pretensão deduzida em sede
de peça vestibular pela requerente, ora apelada, não encampa a quota
patrimonial pertencente à senhora Maria Isabel, cônjuge do de cujus e
doador Remy Martins.

Em assim o sendo, não reconheço que a ausência de
citação da senhora Maria Isabel culmine de nulidade o decreto judicial
vituperado, razão pela qual hei por bem afastar mais esta preliminar
alegada em sede recursal.

Novamente em sede de preliminar, alegam os
insurgentes que a citação da senhora Cristina Martins Barbosa, como
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sucessora das partes Alzira Maria Martins Barbosa e Túlio Babosa Cabral
se mostrou inoficiosa.

Verifico, todavia, que ao contrário do que tentam
convencer os recorrentes, a senhora Cristina Martins Barbosa foi
devidamente citada, ex vi da certidão exarada pelo oficial de justiça, à
folha 290. A despeito de realmente haver erros meramente materiais da
expedição do referido mandado citatório, tais erros não são passíveis
de anular aquele ato processual, que acabou por cumprir de forma
satisfatória a finalidade a que se destinava.

No que tange à suposta ausência de citação da senhora
Cristina para ingressar ao feito na qualidade de herdeira, por estirpe, do
senhor Remy, para, querendo, apresentar contestação, não há como se
acolher tal tese. É que o primeiro requerido, senhor Remy, foi devidamente
citado e quedou-se inerte quanto à oportunidade de se contrapor aos
pedidos inaugurais, sendo, destarte, revel no caso em apreço.

Demais disso, o condutor do feito, atendendo a petitório
atravessado pela autora, e atento à necessidade de se evitar futuras
alegações de nulidade, determinou a citação, por edital, de todos e
quaisquer possíveis herdeiros do falecido, conforme se verifica da
decisão, de folha 311, e edital, de folhas 315/316.

Destarte, verifico desmerecer acolhimento a preliminar
ora analisada.

Alegam os recorrentes, ainda em preliminar de mérito,
a nulidade da citação da senhora Tânya Martins Barbosa, como herdeira
de Alzira Maria Martins Barbosa e Túlio Babosa Cabral.

Verifico, todavia, não prevalecer as deduções dos
insurgentes, isso porque, a bem da verdade, os réus que faleceram
durante o trâmite processual já haviam em muito contestado os pedidos
inaugurais, e mais, após o advento do falecimento daqueles, foram
devidamente citadas e intimadas suas herdeiras, seja pessoalmente ou
via edital, com consequente nomeação de curadora.

Insurgem-se ainda os descontentes, quanto à alegada
falta de nomeação de curador especial para os supostos herdeiros de
Alzira, Túlio e Remy, defendendo, assim, a nulidade do decreto judicial.

Novamente sem razão os recorrentes, haja vista que
inexistem, ou ao menos não restou comprovada a existência desses
herdeiros, o que, por consectário lógico, impossibilita nomear-lhes
curador especial.

Finalmente, como última preliminar de mérito, aduzem
que o decreto judicial digladiado se reveste de nulidade em virtude da
ausência de citação dos cônjuges das herdeiras, por estirpe, quais sejam:
Tânya Martins Barbosa e Cristina Martins Barbosa.
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Não merece acolhimento tal alegação haja vista que a
citação dos cônjuges é necessária quando a ação versar sobre direitos
reais, o que verifico não ser o caso.

Pelo contrário, o que se pretendeu com a ação em
análise é a simples declaração de nulidade de escritura de doação, por
ser esta reconhecidamente inoficiosa, não se enquadrando, destarte,
na previsão do artigo 10, § 1º, do Digesto Processual Civil.

Vencidas as preliminares levantadas, passo à análise
do mérito recursal.

Pois bem.
Verberam os recorrentes que o magistrado de piso

incorreu em equívoco ao enfrentar a matéria como se se tratasse de
anulação de escritura de compra e venda; que não houve oportunidade
para os herdeiros colacionarem os bens deixados pelo falecido; que a
sentença deve ser reformada sob pena de se autorizar interferência,
pelo Poder Judiciário no ato volitivo do doador; que a doação é válida e
caracteriza adiantamento de legítima; que os honorários sucumbenciais
devem ser calculados sobre a meação pertencente ao de cujus; e que
não há razão de ser na condenação ao pagamento da curadora especial
nomeada.

Primeiramente, no que tange à alegação de que o
meritíssimo juiz de piso enfrentou a matéria de forma equivocada, é
imperioso destacar que o sentenciante em momento algum tratou o caso
como se contrato de compra e venda fosse, mas tão somente utilizou da
ferramente da analogia para fundamentar o seu posicionamento com
relação à nulidade da escritura de doação levada a termo.

Demais disso não prospera a alegação de que o Poder
Judiciário, na forma como especificado no decreto objeto do presente
recurso, estaria interferindo no ato volitivo do doador. Isso porque a
doação da parcela indisponível do patrimônio, feita a determinados
descendentes, e em detrimento de outros, caracteriza-se como ato nulo,
ainda que presente a boa-fé dos envolvidos.

A esse respeito calha transcrever o teor do artigo 549,
do Código de Processo Civil:

“Artigo 549. Nula é também a doação quanto à parte
que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia
dispor em testamento.”

Quanto à oportunidade de colacionar os bens deixados
pelo espólio como forma de melhor resolver a perlenga instaurada,
observo que durante o trâmite processual em primeiro grau de jurisdição,
os requeridos visaram a dispensa de sua realização, o que obsta, nessa
esfera recursal, o atendimento do pleito deduzido, sob pena de se
possibilitar que os apelantes se valham da própria torpeza.
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Neste ponto, e com relação à invalidade da doação
operada, adoto na íntegra a fundamentação esposada pelo magistrado
primário, em honra aos princípios da economia e celeridade processual,
ancorado no permissivo instituído pelo artigo 210, parágrafo único, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás, razão pela qual passo
a transcrevê-la:

“Embora o pedido tenha sido ajuizado em 1992, a
sucessão foi aberta em 2000 (folha 212), ano em que faleceu o pai da
agravante. Rege-se, pois, pelo Código Civil de 1916, cujo artigo 1786,
dispunha: ‘os descendentes, que concorrerem à sucessão do ascendente
comum, são obrigados a conferir as doações e os dotes, que dele em
vida receberam.

A pretensão das contestantes de serem dispensados
de trazer à colação os imóveis que lhes foi doado por seu pai quando
vivo, foge do comando da lei, a qual exigia (artigos 1788 e 1789, Código
Civil/1916), como faz o atual Código Civil/2002 (artigos 2005 e 2006),
que a dispensa seja dada, de forma expressa, em testamento ou no
próprio título que institui a liberalidade.

Segundo o artigo 1171, do Código Civil/1916, a doação
dos pais aos filhos importa adiantamento de legítima. E a legítima é a
parte do patrimônio a que fazem jus os herdeiros necessários.

O artigo 1722, do Código Civil/1916, dispunha que a
legítima corresponde à metade dos bens que o inventariado possuir ao
falecer, acrescida das doações feitas aos descendentes, regra que foi
reproduzida no artigo 1846, do Código Civil/2002, que assegura, também,
o direito à legítima ao dispor que pertence aos herdeiros necessários,
de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo-se a
legítima.

Segue-se que o doador pode dispor, livremente, sobre
a metade do seu patrimônio, a qual é considerada pela lei disponível.

E, ainda que possua herdeiros necessários, a lei autoriza
a dispensa da colação, desde que os bens doados provenham da parte
disponível do patrimônio e não a exceda, computado o valor dos bens
ao tempo da doação.

Caso o doador disponha sobre mais da metade do seu
patrimônio, e tenha herdeiros necessários, tal doação será considerada
inoficiosa, na parte que ultrapassar a metade disponível.

Contudo, a dispensa de colacionar o bem doado não
pode ser presumida. Impõe-se, para que seja considerada válida, que
conste expressamente no testamento ou no título de liberalidade, além
de observar a regra do artigo 1788, do Código Civil/1916, ou seja, que o
bem doado tenha saído da parte disponível do patrimônio do doador,
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pena de nulidade da doação (artigo 1176, Código Civil/1916 e artigo
549, Código Civil /2002).

A escritura pública de doação com reserva de usufruto,
ao dispor que o doador transferiu todos os seus bens mantendo apenas
o usufruto deles para a sua subsistência revela que a doação ultrapassa
a parte disponível em testamento, e assim não dispensa as contestantes
de colacionarem os imóveis recebidos por doação quando aberta a
sucessão hereditária do doador.

Isto porque quando o donatário for filho do doador, a
doação importa antecipação de legítima. E deverá, nessa hipótese, o
herdeiro, no processo de inventário, trazer à colação o bem (ou a
importância respectiva), para igualar as legítimas. Pouco importa se
constou expresso que a doação não excedeu a metade disponível que
será examinada no processo de inventário.”

Observo que no presente caso o genitor da autora, antes
de reconhecê-la espontaneamente como filha, realizou a doação da
integralidade de seu patrimônio às outras descendentes, o que
demonstra, de forma cristalina, a intensão de prejudicar aquela,
deixando-a à margem dos bens que teria direito quando da abertura da
sucessão hereditária.

Corroborando esse entendimento, transcrevo:
“Civil. Doação inoficiosa. Nulidade. Proteção da legítima.
I - Consubstanciou-se, no caso vertente, a chamada
doação inoficiosa, na medida em que a liberalidade,
promovida pelo doador, ultrapassou sua metade
disponível. A alienação gratuita procedida pelo doador
alcançou a metade disponível dos herdeiros necessários,
no caso, os descendentes, mostrando-se passível de
nulidade por esses, já que detêm a legítima.
II - Apelação e recurso adesivo não providos” (Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
20060110413725APC, relator Flávio Rostirola, Primeira
Turma Cível, julgado em 01/12/2010, DJ, de 07/12/2010,
página 142).
“Civil. Inventário. Colação. Pedido de exclusão de
metade do único bem arrolado. Doação. Ausência de
anuência dos demais herdeiros e disposição superior a
que poderia ser disposto em testamento. Nulidade.
I - Nos termos do que determina o artigo 1176, do Código
Civil de 1916, em vigor à época da celebração do negócio
jurídico, nula é a doação quanto à parte que exceder a
de que o doador, no momento da liberalidade, poderia
dispor em testamento.
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II - Ainda que tal nulidade só incida sobre a parte que
excedeu aquela que o doador, no momento da
liberalidade, poderia dispor em testamento, tal
circunstância não se mostra hábil a impedir que o imóvel
seja levado à colação, por força do que dispõe o artigo
1786, do Código Civil/1916.
III - Nos termos do artigo 1132, do Código Civil/16, os
ascendentes não podem vender aos descendentes, sem
que os outros descendentes expressamente consintam
com aludida liberalidade.
IV - (...).
VII - Negou-se provimento ao recurso” (Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios,
20090020067928AGI, relator José Divino de Oliveira,
Sexta Turma Cível, julgado em 26/08/2009, DJ, de
02/09/2009, página 80).
No âmbito deste Sodalício destaco, mutatis mutandis:
“Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Doação.
Bens excluídos do inventário. Colação. Valor dos bens
colacionados. Conflito de normas. Artigo 1014, parágrafo
único, do Código de Processo Civil, e artigo 2004, do
Código Civil. Direito intertemporal. Inteligência do artigo
1787, do Código Civil. Doação inoficiosa. Inocorrência.
I - O autor da herança pode dispor de seus bens em
vida desde que observe a porção disponível do seu
patrimônio.
II - Os bens doados em vida devem ser colacionados
para se igualar a legítima dos herdeiros necessários.
III - O Código de Processo Civil, artigo 1014, parágrafo
único, dispõe que os bens devem ser colacionados no
valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão,
ao passo que o Código Civil, artigo 2004, estabelece
que os bens colacionados devem ser computados pelo
valor existente à época da liberalidade.
IV - Diante do conflito de normas aplica-se a regra de
direito intertemporal do artigo 1787, do Código Civil,
segundo a qual aplica-se a lei vigente ao tempo da
abertura da sucessão. Logo, se a morte do autor da
herança ocorreu após a vigência do novo Código Civil,
aplica-se para a colação a regra do artigo 2004 do Código
Civil, devendo os bens doados em vida serem
colacionados pelo valor correspondente ao tempo da
liberalidade.
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V - Caracteriza-se a doação inoficiosa se os bens doados
ultrapassarem a quota que o doador, no momento da
liberalidade, poderia dispor em testamento, o que não
ocorre no caso vertente, visto que ao tempo da doação
os bens transferidos não ultrapassavam a metade do
patrimônio do doador. Agravo conhecido e desprovido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Sexta Câmara Cível,
relator desembargador Fausto Moreira Diniz, Agravo de
Instrumento nº 97480-06.2010, DJ, de 13/10/2010).
“Apelação cível. Ação declaratória c/c anulatória de
escritura pública de doação. Não observada reserva da
legítima. Doação inoficiosa. Nulidade da doação na parte
que excedeu a parte disponível.
I - A doação, para que seja válida, não pode exceder a
50 % do patrimônio do doador quando existirem
herdeiros necessários, a fim de proteger a legítima dos
sucessores, à luz do disposto no artigo 1721, do Código
Civil de 1916. Essa verificação deve ser feita em relação
ao patrimônio do doador existente na data da
liberalidade, consoante artigo 1176, do mesmo diploma
legal.
II - Comprovando que a doação excedeu a parte que
poderia dispor o doador, já que doado em sua
integralidade o único que possuía, impõe-se reconhecer
a nulidade da doação na parte considerada inoficiosa,
em benefício dos herdeiros apelação parcialmente
provida” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara
Cível, relator desembargador Luiz Eduardo de Souza,
Apelação Cível nº 136148-1/188, DJ, de 27/07/2009).
Vejamos o entendimento no âmbito do Superior Tribunal

de Justiça, in verbis:
“Direito civil. Doação inoficiosa. Nulidade no tocante à
parte que ultrapassa a parcela patrimonial de que o
doador poderia dispor em testamento no momento da
liberalidade. Código Civil Brasileiro. Artigo 1790.
Processo civil. Honorários da sucumbência. Matéria
fática. Súmula/Superior Tribunal de Justiça. Enunciado
nº 7. Recurso desacolhido.
I - A doação à descendente, naquilo que ultrapassa a
parte de que poderia o doador dispor em testamento,
no momento da liberalidade, é de ser qualificada
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inoficiosa e, portanto, nula. Circunstâncias do caso
concreto que incrementam a violação da legítima dos
autores, pela forma como concretizada a doação.
II - Não se tratando de impugnação ao critério legal
adotado na fixação dos honorários advocatícios, mas
de mera insurgência quanto ao montante arbitrado,
incide, em princípio, a vedação do enunciado sumular
nº 7, deste Corte” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial nº 86518/MS, ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJU, de 03/11/1998).
Quanto aos honorários da curadora especial, arbitrados

pelo doutro juiz de piso no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
tenho que imerece reparos a deliberação judicial primária, porquanto
vislumbro, do compulso do caderno processual, que aquela desincumbiu
de forma satisfatória o seu munus, manifestando-se de forma tempestiva,
bem como comparecendo à audiência designada.

De mais a mais, levando-se em consideração o
empenho daquela profissional, assim como atento ao princípio da
razoabilidade e a dignidade da profissão, não vejo como afastar a
remuneração da curadora, nem, tampouco reduzir a verba que lhe foi
concedida. Consigno, outrossim, que a defesa apresentada por curador
especial refere-se tão somente à matéria de direito, haja vista que este,
por não possuir conhecimentos acerca da matéria fática ligada à questão
objeto do litígio, fica impossibilitado de aventá-la.

Sendo assim, não vejo razões suficientes para afastar
a condenação dos requeridos, ora apelantes, ao pagamento dos
honorários da curadora especial.

Com relação à insurgência manifestada quanto à
antecipação da tutela, deferida pelo julgador primário em sede de
sentença, novamente não vejo como acolher a tese defendida pelo
recorrente.

É que a medida antecipatória pode ser deferida em sede
de sentença com o intuito de se preservar o imediato cumprimento da
medida judicial, o que, caso contrário, somente poderia ser atingido com
o advento da coisa julgada, que no mais das vezes, delonga tempo capaz
de prejudicar o exercício do direito em litígio.

Doutro tanto, tenho que o meritíssimo juiz sentenciante
bem observou a longevidade do feito, que hoje se aproxima de 20 (vinte)
anos, bem como a ausência de anotação de apontamento de feito
repercussório nas margens dos registros dos imóveis.

Ante a possibilidade de antecipar os efeitos da sentença,
tal como determinado pelo presidente do feito na instância singela, e por
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vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, é que
tenho por bem manter o decisum, nesta parte, tal como lançado.

Por fim, quanto à alegação de que os honorários foram
equivocadamente arbitrados pelo meritíssimo juiz a quo, verifico merecer
guarida a tese defendida pelos recorrentes.

É que os insurgentes, outrora requeridos, foram
condenados solidariamente ao pagamento da verba honorária, que restou
arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor da legítima pertencente à
autora, que por sua vez foi fixado em 25% (vinte e cinco por cento) do
valor dos dois imóveis.

Destaco que o valor atribuído aos honorários
advocatícios merece ser mantido, vez que atende à etiqueta legal inserta
no artigo 20, § 3º, do Digesto Processual Civil.

O equívoco reside, a meu ver, na fixação da legítima
pertencente à autora, que se deu no patamar de 25% do valor dos
imóveis.

Assiste razão aos apelantes quando aduzem que “a
apelada é filha tão-só de Remy, ou seja, aquela não herda sobre a
meação de Maria Isabel de Carvalho Martins, que era cônjuge de Remy”.

Ora, se os imóveis, antes do advento da doação,
pertenciam ao senhor Remy Martins e sua então esposa, a senhora
Maria Isabel, é de se concluir que aquele patrimônio era de cunho comum
do casal. Em assim o sendo, a senhora Maria Isabel, na condição de
meeira, faz jus à parte daqueles imóveis, restando à autora, assim como
às demais herdeiras, concorrerem ao quinhão pertencente ao cônjuge
varão.

Destarte, a verba honorária, qual seja de 15%, deve
incidir sobre 25% não do valor dos dois imóveis, mas sim sobre a quota
parte pertencente ao falecido genitor, senhor Remy Martins.

Ao teor do exposto, já conhecido o recurso, dou-lhe
parcial provimento, tão somente para reformar a sentença com relação
a incidência dos honorários advocatícios, nos termos alhures
consignados, mantendo-a no mais, por estes e por seus próprios
fundamentos.

É como voto.
Goiânia, 21 de junho de 2011.
Des. Norival Santomé - Relator

Apelação Cível nº 72769-79.2008.8.09.0137 (200890727694)
Comarca de Rio Verde
Apelante: Leandro Guimarães Ataídes
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Apelados: Deliton da Silva Vieira e outro
Relatora: Desª. Amélia Martins de Araújo

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E
VENDA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. CONSENTIMEN-
TO VICIADO. SIMULAÇÃO E COAÇÃO MORAL.
EQUILÍBRIO NA APRECIAÇÃO DA PROVA. VÍCIOS
DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
ANULATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I - São nulos os negócios jurídicos simulados que
afrontam a Lei de Usura e que encerram pacto
comissório, permitindo que o suposto credor,
indevidamente, permaneça com o imóvel objeto da
garantia, em caso de a dívida não ser paga.
II - A agiotagem é repudiada pelo direito, sendo nulo o
negócio jurídico simulado e viciado por coação.
III - O magistrado tem o livre arbítrio judicial,
fundamentando-se, contudo, em indícios e presunções
para valorar vícios de consentimento, normalmente
ocultos, que acarretam anulação de ato jurídico.
Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 72769-79.2008.8.09.0137 (200890727694) da
Comarca de Rio Verde, em que figura como apelante, Leandro
Guimarães Ataídes e, como apelados, Deliton da Silva Vieira e outro.

Acorda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
pelos integrantes da Terceira Turma Julgadora de sua Primeira Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer do apelo, mas negar-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora.

Participaram do julgamento, além da relatora, o juiz José
Carlos de Oliveira, em substituição a desembargadora Maria das Graças
Carneiro Requi, e o juiz Fernando de Castro Mesquita, em substituição
ao desembargador Leobino Valente Chaves.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador Luiz
Eduardo de Sousa.

Esteve presente na sessão a nobre procuradora de
justiça, doutora Ruth Pereira Gomes.
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Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Desª. Amélia Martins de Araújo - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, tendo como
apelante Leandro Guimarães Ataídes e apelados Deliton da Silva Vieira
e outro, devidamente qualificados e representados.

Ao relatório constante da sentença, de folhas 244-254,
que a este integro, acrescento que a meritíssima juíza de direito, doutora
Stefane Fiúza Cançado Machado, julgou procedente o pedido inicial,
declarando a nulidade de escritura pública, inscrita no cartório de registro
de imóveis local, Avenida 7/M. 47.669, e, consequentemente, também
nulas eventuais transmissões incidentes após a venda forjada,
condenando ainda a parte vencida ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, interpõe o sucumbente recurso
apelatório, à folha 258, aduzindo que os apelados não conseguiram
provar incidência de vício de vontade causador de nulidade da escritura
pública representativa do negócio de compra e venda formalizado entre
os litigantes que, como ato jurídico perfeito e acabado que é, deve
prevalecer sobre meros alegados da parte ex adversa.

Alega que a sentença recorrida anulou a escritura pública
de compra e venda baseada em depoimentos do tipo “ouvi dizer”,
desrespeitando o artigo 364, do Código de Processo Civil, além dos
outros dispositivos legais.

Diz o apelante estar documentalmente provado nos
autos que não é agiota, mas produtor rural que desenvolve atividades
típicas do setor agrícola, nesse sentido ressaltando o depoimento
prestado por Ernandes Pereira Campos, à folha 207.

Assevera que a origem da dívida foi em razão de compra
e venda de uma colheitadeira, e que o imóvel em discussão foi adquirido
mediante pagamento – pelo apelante – de R$ 560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil reais).

Aduz, porém, que provou apenas o pagamento de R$
480.000,00, restando tão somente fazer prova de R$ 80.000,00 do preço
total de R$ 560.000,00.

Cita depoimentos.
Obtempera que, ao contrário do que entendeu a juíza

sentenciante, restou provado que os apelados não efetuaram pagamento
de juro algum, mas, na verdade, tiveram obrigações perante terceiros
pagas pelo apelante e receberam bens móveis em pagamento.
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Alega que a transação realizada entre as partes foi
legítima, que, na verdade, o documento, de folhas 26-28, demonstra
que, primitivamente, os apelados venderiam ao apelante a área de 22,93
alqueires (cláusula 2ª), todavia, se arrependeram no decorrer da
negociação e acabaram vendendo 21 alqueires.

Acrescenta que, acaso fosse um agiota violento, que
ameaçasse seus devedores, a fim de lhes esbulhar o patrimônio para
pagamento de dívidas, não teriam os apelados a facilidade de entregar
menos do que o convencionado.

Afirma o apelante que do confronto das datas da
consubstanciação do negócio jurídico (24/01/07, folha 102) e da lavratura
do boletim de ocorrência (folha 37), percebe-se que somente foi lavrado
em 04/09/07, ou seja, 8 (oito) meses após a realização do negócio
jurídico.

Nesse entendimento, observa que o boletim de
ocorrência foi confeccionado com o único fim de dar sustentáculo a ação
aforada pelos apelados, bem assim desqualifica o depoimento, de folha
213, por ser o depoente “policial amigo do primeiro apelado”.

Ressalta que, em sede de contestação, trouxe aos autos
mapa da área, materializado o georefenciamento, sendo lavrado, perante
a serventia competente, escritura pública de compra e venda, entretanto,
queixa-se que tal documento sequer foi apreciado pela juíza a quo,
levando em consideração para seu convencimento apenas um mero
depoimento, contrariando o artigo 364 do Código de Processo Civil, eis
que não se admite prova exclusivamente testemunhal, contra ou além
do instrumento escrito, argumentando que os apelados realizaram o
respectivo registro perante o tabelião, suscitando posteriormente vício
do negócio, sem se desincumbirem de provar o alegado.

Colaciona julgados que entende pertinentes.
Pede, assim, o provimento do apelo, reformandose a

sentença singular com a improcedência do pedido declaratório de
nulidade, sob o fundamento de não terem os apelados comprovado o
alegado na inicial, sendo ônus que lhes competia, nos termos do artigo
333, inciso I, Código de Processo Civil, além de afrontarem os artigos
131, 145 e 364, do citado códex adjetivo.

Preparo, à folha 271.
Recebido o recurso (folha 274) e instados a

manifestarem-se, os apelados apresentaram suas contrarrazões (folhas
277-304), pugnando pela manutenção da sentença atacada.

Remetidos os autos a este egrégio juízo ad quem, foram
os autos submetidos ao crivo da douta Procuradoria de Justiça,
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sobrevindo o parecer, de folhas 309-310, afirmando inexistir interesse
legitimador da intervenção do Ministério Público.

É, em síntese, o relatório.
Ao douto revisor.

VOTO

Recurso próprio e tempestivo. Devidamente preparado.
Dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível,
tendo como apelante Leandro Guimarães Ataídes e apelados Deliton da
Silva Vieira e outro, devidamente qualificados e representados.

A irresignação do apelante prende-se a sentença singular
que julgou procedente o pedido declaratório de nulidade de ato jurídico,
por vício anulável.

In casu, cuida-se de pedido anulatório de ato jurídico e
cancelamento de escritura pública de compra e venda, sob o argumento
de que o ato foi praticado sob vício de vontade, ou seja, fraude em
agiotagem.

A comprovar o aludido vício apontam a transferência do
imóvel anteriormente pertencente aos ora apelados que fora efetuada
ao apelante,conforme está comprovada através do contrato de compra
e venda, de folhas 26-28 e de folhas 100/102 e respectiva certidão do
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Rio Verde, jungida aos
autos (folhas 32/34).

Ainda, vários documentos carreados aos autos dão conta
de que ocorreram várias transações entre os apelados e o apelante,
entre as quais dando ênfase aos fatos narrados na segunda via do TCO,
onde dá conta dos atos delituosos praticados pelo apelante (folha 37).

A despeito da contestação, vê-se que em verdade existe
uma dificuldade em relatar toda a negociação havida entre as partes,
uma vez afirmado nas contrarrazões que “tem-se que provou o requerido
ter pago o valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) pela
aquisição da propriedade, restando fazer prova apenas de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), considerando o valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e
sessenta mil reais) atribuído à transação pelas partes, conforme cláusula
terceira do contrato de compra e venda antecedente à lavratura da
respectiva escritura (folha 101).”

Entretanto, pela simples leitura da aludida cláusula
terceira verifica-se que o apelante deveria ter feito o pagamento do preço
ajustado (R$ 560.000,00) no ato da assinatura do contrato, o que não se
efetivou, o que corrobora a assertiva de vício negocial.
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Nesse passo, verifica-se também que, apesar de constar
do referido contrato (cláusula sexta) autorização para que o apelante
providenciasse a lavratura da escritura e registro a partir de 30/04/2007,
essa providência só foi tomada em 17/09/2007 (conforme folha 33vº).

A única justificativa para se aguardar tanto tempo para
se buscar a respectiva averbação na matrícula da propriedade é de que
a negociação do imóvel foi para garantir os elevados empréstimos
concedidos aos apelados.

Houve, sem dúvida, simulação.
Conforme delineado pela sentenciante, os autores, ora

apelados, alegaram consistir a simulação no fato de terem pego com o
requerido, ora apelante, um empréstimo no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) à força de juros exorbitantes, tornando-se
impagável, tendo as partes realizado vários contratos forjados, tendo
sido os apelados obrigados a efetuar a transferência do imóvel como
garantia de referido empréstimo, o que caracteriza prática de agiotagem.

Ora, forçoso convir que os documentos carreados aos
autos não comprovam a licitude na negociação, de maneira satisfatória,
e sim empréstimos realizados pelos apelados junto ao apelante, com
cobrança de juros elevados, mais conhecido como prática de agiotagem.

As testemunhas ouvidas em juízo elucidaram os fatos,
indicando a prática de usura por parte do apelante.

A digna magistrada sentenciante, na valoração das
provas carreadas aos autos, concluiu pela existência de agiotagem, que
maculou a transação de compra e venda.

É cediço que a agiotagem é uma armadilha, onde, no
desespero, pessoas acabam caindo nas mãos do agiota. Um caminho
sem volta. Na maioria das vezes, os juros altos triplicam a dívida e, em
pouco tempo, pagá-la torna-se quase impossível.

O devedor começa a perder os bens, como imóveis,
carros, etc. A estratégia dos agiotas é simular o negócio para não serem
pegos. O nome deles nunca aparece, podendo exigir como garantia (o
que ocorreu no presente caso) o compromisso de compra e venda de
imóvel registrado em cartório, e não vendo outra saída, o tomador do
empréstimo se vê desprotegido e acaba fazendo o negócio.

Como concluiu a nobre magistrada a quo, no caso aqui
apresentado, onde restou evidenciada a ilicitude do negócio, este pode
ser perfeitamente anulado.

É sabido que o negócio jurídico figura como o mais
importante dos fatos jurídicos, devido ao papel que desempenha no
modelo econômico capitalista.
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Como em todo ato jurídico, seus efeitos são previamente
instituídos pelas normas de direito, porém, os meios para sua realização
estão sujeitos à livre negociação das partes interessadas, que
estabelecem as cláusulas negociais de acordo com suas conveniências,
claro que sem ultrajar os limites legais.

Dentro da estrutura dos negócios jurídicos existem os
elementos essenciais, cuja existência é requisito imprescindível para a
validade e eficácia do ato negocial, formando sua própria substância.

Dizem respeito ao consentimento manifestado,
capacidade das partes, liceidade e idoneidade do objeto e, quando o
negócio por sua natureza ou disposição legal requisitar, a forma.

In casu, percebe-se que o consentimento dos apelados,
ao realizar a transferência do imóvel, não foi livre e consciente, uma vez
que se encontravam em situação difícil e não viram outra saída senão
concordarem com a transferência de tal bem para garantia do
empréstimo, se sujeitando a juros extorsivos.

Ora, sabemos que a presença da vontade é
característica básica na formação de qualquer ato jurídico. Porém, mister
se faz a manifestação livre e consciente da vontade, para que esta possa
funcionar de maneira a expressar a verdadeira intenção do agente a
respeito do negócio que está realizando. Caso isso não ocorra,
caracterizam-se os chamados vícios do consentimento.

No caso em comento, a meu sentir, os apelados foram
coagidos a transferirem o imóvel, caracterizando assim a coação moral
ou vis compulsiva que é aquela que incute na vítima um temor constante
e capaz de perturbar seu espírito, fazendo com que ela manifeste seu
consentimento a fim que a ameaça seja sanada.

Tal ameaça pode referir-se tanto à honra e boa fama
quanto à integridade física da vítima ou seus familiares, o que torna
anulável o ato jurídico praticado, por estar presente um consentimento
desviado dos reais interesses.

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

“Civil. Empréstimo de dinheiro garantido por imóvel.
Pacto comissório.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido de que o pacto comissório não se
limita aos casos expressamente previstos no artigo 765,
do Código Civil, diversamente da posição do Supremo
Tribunal Federal, o qual entendia que a norma nele
contida tinha abrangência restrita. Hipótese em que a
divergência não tem qualquer reflexo no caso concreto
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porquanto a nulidade do negócio resulta da
desproporção entre o valor do direito transferido em
garantia e o valor do empréstimo garantido, cuja
diferença representa juros usurários que acarretam a
nulidade da avença. Recurso especial não conhecido”
(Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Recurso
Especial nº 475040/MG, relator ministro Ari Pargendler,
DJU, de 13/10/2003).
“Escritura de compra e venda. Coação. Empréstimo em
dinheiro garantido por imóveis. Pacto comissório.
Precedentes da Corte.
I - Não identificado no acórdão o momento em que
cessou a coação, reputada contínua diante da realidade
dos autos, não como identificar a prescrição.
II - Antigo precedente da Corte assentou que existente
pacto comissório, “disfarçado por simulação, não se
pode deixar de proclamar a nulidade, não pelo vício da
simulação, mas em virtude daquela avença não ser
tolerada pelo direito” (Recurso Especial nº 21.681/SP,
Terceira Turma, relator ministro Eduardo Ribeiro, DJU,
de 3/8/92).
III - Recurso especial não conhecido” (Superior Tribunal
de Justiça, Terceira Turma, Recurso Especial nº
784.273/GO, relator ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, DJU, de 26/02/2007).
Em linha, julgados desta Corte de Justiça:
“Apelação. Ação ordinária. Reconvenção. Revelia.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Empréstimo em
dinheiro garantido por imóveis. Simulação. Agiotagem.
Nulidade.
I - Havendo a intimação dos reconvindos na pessoa de
seus advogados e não apresentada resposta à mesma,
devem os autores/reconvindos ser considerados revéis.
II - Sendo a matéria de direito e existindo nos autos farta
prova documental a justificar a dispensa da produção
de outras provas, não há que se falar em cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
III - Segundo o Código Civil (artigo 167), configura
simulação quando alguém faz uma declaração falsa e
enganosa para celebrar um negócio jurídico, apenas em
sua aparência, não estando condizente com a vontade
das partes.
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IV - A simulação sendo jurídico nulo, não é suscetível
de confirmação, nem se convalesce pelo decurso do
prazo.
V - Havendo empréstimo em dinheiro garantido por
imóveis onde o negócio resulta da desproporção entre
o valor do direito transferido em garantia e o valor do
empréstimo garantido, cuja diferença representa juros
usurários deve-se decretar nulidade da avença em
decorrência da prática de agiotagem.
VI - O Tribunal não pode conhecer de matéria não
impugnada no juízo de origem em face da revelia dos
apelantes na reconvenção.
VII - Recurso conhecido e desprovido” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível
nº 337051-39.2006.8.09.0097 – 200693370513, relator
desembargador Rogério Arédio Ferreira, DJG 810, de
03/05/2011).
“Apelação cível. Ação de execução. Embargos do
devedor. Cerceamento de defesa afastado. Nota
promissória. Prática de agiotagem comprovada.
Nulidade do procedimento executório.
I - O artigo 3º, da Medida Provisória nº 2.172-32, admite
a inversão do ônus da prova quando haja fundados
indícios da prática de agiotagem, a fim de que o credor
comprove a ilicitude da origem do crédito cobrado pelo
título exequendo. Porém, se o próprio credor admite nos
autos a realização de empréstimo a juros, inclusive
confirmado a taxa usurária, configurando a prática de
agiotagem, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, tampouco em surpresa e cerceamento do direito
de defesa.
II - O empréstimo de dinheiro entre particulares somente
e permitido quando realizado dentro dos limites legais,
sendo que a prática de taxa de juros acima deste limite
legal, com objetivo de locupletar-se ilicitamente,
mediante acréscimo de encargos excessivos ao se tolera
dentro da legalidade e moralidade, configura a pratica
ilícita de agiotagem.
III - Restando comprovada a prática de agiotagem, cujos
efeitos contaminam a relação negocial havida entre as
partes, flagrante e a nulidade, porinexigibilidade, do título
executivo, pois emitido em garantia de um débito oriundo
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de ato antijurídico. Apelação conhecida e improvida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 139575-2/188 – 200900540960,
relator desembargador Luiz Eduardo de Sousa, DJG
364, de 29/06/2009).
Não merece, portanto, qualquer reparo a sentença

monocrática.
Ao teor do exposto, conheço do apelo, porém, nego-lhe

provimento, mantendo incólume a sentença singular por estes e por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Desª. Amélia Martins de Araújo - Relatora

Apelação Cível nº 107221-53.2006.8.09.0051 (200691072213)
Comarca de Goiânia
Apelante: Metrobus Transporte Coletivo S/A
Apelado: Cristiano Augusto de Paula
Agravo Retido
Agravante: Metrobus Transporte Coletivo S/A
Recurso Adesivo
Recorrente: Cristiano Augusto de Paula
Relator: Des. Luiz Eduardo de Sousa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO.
RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS.
DECLARAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ASSALTO EM PLATAFORMA DE EMBAR-
QUE DE TRANSPORTE COLETIVO. FATO ESTRA-
NHO A ATIVIDADE DE TRANSPORTE. FORTUITO
EXTERNO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DA EMPRESA. PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA.
I - Não há que se falar em cerceamento de defesa pela
declaração de revelia da parte requerida, quando, a
despeito desse desfecho processual, o condutor do feito
analisa todas as matérias arguidas, sejam preliminares
ou de mérito, não havendo motivos para modificar a
decisão que decretou a revelia, sobretudo porque
inexiste qualquer prejuízo para a insurgente.
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II - A responsabilidade civil das pessoas de direito público
e das de direito privado prestadoras de serviços públicos,
tem por base a teoria do risco administrativo,
preconizada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal;
assim, estabelece-se para todas as entidades estatais
e seus desmembramentos administrativos a obrigação
de indenizar o dano causado a terceiros por seus
servidores, independentemente da prova de culpa no
cometimento da lesão. É o que se chama de princípio
objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação
lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
III - Reversamente, descabe responsabilizar o Estado
se, inobstante atuação compatível com as possibilidades
de um serviço normalmente organizado e eficiente, não
lhe foi possível impedir o evento danoso gerado por força
humana alheia, como no caso em que o apelado fora
vítima de disparo de arma de fogo, provocado por
terceiro, quando aguardava para embarcar em terminal
rodoviário. Assim, a responsabilidade objetiva do
prestador de serviço público de transporte coletivo de
passageiros, será excluída, no caso de assalto à mão
armada, realizado em plataforma de embarque, por
constituir em caso fortuito externo, salvo se comprovado
que o transportador contribuiu para a ocorrência do dano,
o que não se revela na espécie.
IV - Constitui causa excludente da responsabilidade da
empresa transportadora de passageiros o fato
inteiramente estranho ao transporte em si, como é o
assalto à mão armada em plataforma de embarque, por
constituir inequívoca fortuidade. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Agravo retido improvido. Provida a apelação e
prejudicado o recurso adesivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível (agravo retido/recurso adesivo) nº 107221-
53.2006.8.09.0051 (200691072213), da comarca de Goiânia, onde
figuram como apelante Metrobus Transporte Coletivo S/A e, como
apelado, Cristiano Augusto de Paula e, como agravante, Metrobus
Transporte Coletivo S/A e, como recorrente, Cristiano Augusto de Paula.
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Acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora da
Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
por unanimidade, em conhecer do agravo retido e negar-lhe provimento
e em conhecer da apelação e dar-lhe provimento e em dar por prejudicado
o recurso adesivo, nos termos do voto do relator, que a este se incorpora.

Votaram, além do relator, os ilustres desembargadores
Vitor Barboza Lenza e Leobino Valente Chaves.

Compareceu à sessão o doutor Silvio Portilho da Cunha,
que fez sustentação oral em favor do apelado.

Presidiu o julgamento, o ilustre desembargador João
Ubaldo Ferreira.

Presente à sessão, a ilustre procuradora de justiça,
doutora Ruth Pereira Gomes.

Custas, de lei.
Goiânia, 11 de janeiro de 2011.
Des. Luiz Eduardo de Sousa - Relator

RELATÓRIO

Metrobus Transporte Coletivo S/A e Cristiano Augusto
de Paula, interpuseram recurso de apelação e recurso adesivo,
respectivamente às folhas 229/244 e 257/263, em face da sentença de
folhas 213/226, proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Sétima Vara
Cível desta comarca, doutor Eudélcio Machado Fagundes, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, ajuizada
em desfavor da Metrobus Transporte Coletivo S/A.

Noticia a inicial que o autor encontra-se paraplégico, em
virtude de disparo de arma de fogo desferido por indivíduo não
identificado, em 23.01/2005, às 21:00 horas, na parada de ônibus em
frente ao Horto Florestal.

Relata o postulante que o tiro por ele sofrido deixou
sequelas gravíssimas, pois tem que conviver com ‘sequela de paraplegia
devido ao traumatismo raque-medular’ apresentando também ‘disfunção
vesicular e intestinal necessitando do uso de fraldas constantemente.’

Diz, noutra vertente que pelo princípio da
responsabilidade objetiva, a Metrobus, na condição de operadora do
sistema de transporte urbano de Goiânia, é responsável civilmente pelos
danos causados aos seus usuários, decorrente da atividade que exerce,
tanto dentro dos ônibus, quanto nas plataformas de embarque.

Informa, ainda, que em decorrência do ocorrido,
experimentou também prejuízos financeiras, já que deixou de receber,
a título de salário, a importância de R$ 10.642,10, conforme comprova
anotação em sua carteira de trabalho.
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Verbera, em tempo, que além disso, sofreu danos de
maior relevo, como os estéticos e morais, razão pela qual rogou pela
condenação da requerida no valor pago a menor pelo INSS, como dantes
dito, sem prejuízo da indenização por danos morais e estéticos que alega
fazer jus.

Citada, a requerida apresentou contestação às folhas
42/55, informando inicialmente que, por ter personalidade jurídica de
sociedade de economia mista, deveria a presente ação ser redistribuída
a uma das varas cíveis desta Comarca.

Em preliminar, alegou ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo desta lide, razão pela qual rogou pela extinção do feito, nos
termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, sustenta que inexistiu culpa da requerida no
caso vertente, pois todos os pontos de ônibus existentes nesta Capital
são pertencentes ao poder público e não às operadoras do transporte
coletivo. Assim, no seu defender, a segurança das pessoas é dever do
Estado.

Reitera seus argumentos no sentido de demonstrar que
não causou o dano experimentado pelo autor, pois o projetil que o atingira
não fora disparado por nenhum empregado ou preposto da requerida,
mas sim, por um assaltante diante da reação da vítima/autor.

Desta feita, entende a contestante que o caso em apreço
é de origem fortuita ou de força maior, não existindo causalidade entre o
assalto sofrido pelo autor, por ser fato estranho à exploração do transporte
e aos riscos normais dessa atividade por ela desenvolvida, sendo assim,
excludente de responsabilidade pelo pagamento de danos morais e
materiais que o mesmo postula. Advoga, também, pela impossibilidade
de se acumular danos morais com danos estéticos, vez que, no seu
sentir, um é abrangido pelo outro.

A réplica foi apresentada às folhas 74/87, ocasião em
que o requerente rogou pelo reconhecimento da intempestividade da
contestação apresentada, além de refutar todas as preposições ali
insertas.

Por força da decisão de folhas 89/90, foram os autos
redistribuídos para a Sétima Vara Cível desta comarca.

Especificadas as provas (folhas 106 e 107/18), foi, em
seguida, realizada audiência de conciliação (folha 112), restando ela
inexitosa.

O despacho saneador foi proferido às folhas 115/116,
ocasião em que o condutor do feito acolheu o pleito do autor para
reconhecer a intempestividade da contestação apresentada pela
requerida, reconhecendo, de consectário, a revelia da parte ré.
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Inconformada, a requerida apresentou agravo retido às
folhas 117/124. Ato contínuo, foi o autor foi intimado para as
contrarrazões, cuja antítese é vista às folhas 131/136.

Feita nova tentativa de acordo na audiência de instrução
de julgamento (folhas 137/140), entretanto, sem êxito. Nessa
oportunidade, foi colhido o depoimento pessoal do autor e inquiridas
duas testemunhas por ele arroladas.

Apresentadas as alegações finais, folhas 189/199 e
200/207, respectivamente pelo requerente e requerida, foi a sentença
de mérito prolatada às folhas 213/226, acolhendo o pleito inicial nos
seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito e nos termos do artigo 269,
I Código de Processo Civil julgo procedente a pretensão inicial, para
condenar o requerido a pagar ao autor a diferença entre o valor dos
salários que percebia na época do acidente e o valor recebido a título de
auxílio-doença pelo INSS, cujo valor, deverá ser corrigido monetariamente
pelo INPC a contar de cada vencimento salarial e ainda, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Julgo procedente o pedido de indenização pelos danos
morais e estéticos, os quais fixo em R$ 150,000,00 (cento e cinquenta
mil reais) para os danos morais e em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para os danos estéticos, cujos valores deverão ser corrigidos
monetariamente pelo INPC a contar da prolação da sentença e acrescidos
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do
trânsito em julgado deste decisum.

Pela sucumbência, condeno o requerido no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço, consoante
o disposto no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil” sic folhas
225/226.

Inconformada, a parte requerida Metrobus Transporte
Coletivo S/A, apresenta recurso de apelação, às folhas 229/244, rogando,
preliminarmente, pela apreciação do agravo retido que consta às folhas
117/124, para que seja reformada a decisão interlocutória, vista às folhas
115/116, a qual decretou a revelia da ora apelante.

Afirma que foi induzida a erro por ordem judicial, vez
que no mandado de citação de folha 40, constou prazo de 60 (sessenta)
dias para a ré contestar o presente feito, haja vista que, por erro do
autor, a ação fora proposta em uma vara da Fazenda Pública, quando
na verdade, deveria ter sido direcionada para um dos juízos cíveis
comum.
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Diz que a decisão fustiga não merece prevalecer, vez
que contestou o pleito inicial no prazo assinalado pelo magistrado no
mandado citatório e, se algum erro foi cometido, não pode ela ser
penalizada, devendo, de consectário, ser considerado aludido prazo com
o fito de se afastar a revelia dantes decretada.

No mérito, afirma que a decisão fustigada fora lançada
com espeque na responsabilidade objetiva, prevista no artigo 137, § 6º,
da Constituição Federal, sem entretanto, considerar os casos em que
há culpa exclusiva da vítima ou evento fortuito e de força maior em que
ela é afastada.

Nessa vertente, sustenta que o Código Civil, a exemplo
da Carta Maior, exigem o nexo de causalidade entre a conduta culposa
e dano causado a outrem para que o prestador de serviço público seja
responsabilizado. Assim, para a insurgente, ainda que o caso em apreço
se amolde à responsabilidade objetiva, será ela desonerada do dever
de reparação se provado que o evento fora provocado por culpa exclusiva
da vítima, por terceiro, ou quando se tratar de caso fortuito ou de força
maior.

No caso em testilha, advoga a apelante que não pode
ser responsabilizada pelo assalto ocorrido, vez que não poderia se
antever aos fatos ocorridos no sentido de afastá-lo. Desta feita, no sentir
da recorrente, inexiste ação ou omissão, mas sim fato imprevisível,
incapaz de ser evitado tanto pela prestadora de serviço público ou
qualquer agente que estivesse em situação similar.

Por isso, defende a suplicante que por se tratar de
assalto, em que o autor reagiu assumindo o risco de sua conduta, deve
ser reconhecida a excludente de responsabilidade da ré, já a mesma
exerce atividade de transporte de pessoas, ficando a segurança das
mesmas, como dever do Estado.

Exclama que o conjunto probatório existente nos autos
não revela culpa da requerida no evento danoso, mas sim, demonstra
que a vítima contribuiu para o lamentável desfecho.

Assevera ainda que, inobstante “tenha obrigação de
levar o passageiro, são e salvo até seu destino, não poderá responder
pelo assalto ocorrido antes mesmo de o passageiro adentrar ao ônibus,
uma vez que a ação delituosa consubstancia fato exclusivo de terceiro,
alheio ao transporte em si, rompendo a responsabilidade da
transportadora por se tratar de um caso fortuito ou de força maior” sic
folha 237.

Desta feita, brada a apelante que não pode ser
responsabilizada pelo pagamento de danos materiais e morais sofridos
por pessoa que sequer chegou a embarcar no veículo. Ademais, porque,
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para a requerida, resta patente que o evento danoso adveio de caso
fortuito ou força maior, cumulado com a culpa exclusiva da vítima que
imprudentemente reagiu ao assalto quando aguardava a chegada de
um ônibus na plataforma de embarque localizada no eixo anhanguera.

Noutro plano, enuncia que o caso em testilha revela-se
não como responsabilidade objetiva da ré, mas sim, um problema de
segurança pública, já que todos os pontos de ônibus existentes nesta
Capital são pertencentes aos entes públicos, cabendo, de consectário,
ao Estado, a segurança das pessoas.

Explicita, ainda, que os fiscais que trabalham nas
plataformas de embarque não são seguranças, mas, apenas,
administram a entrada de passageiros naquele local, por não possuírem
treinamento adequado para lidar com situações como a revelada nestes
autos.

Desta feita, explana a apelante que inexiste
responsabilidade objetiva na situação em apreço, pois o assalto sofrido
pelo apelado constitui fato estranho a atividade por ela exercida, o que
afasta, de consectário, a obrigação da requerida em indenizar o autor
pelos danos sofridos.

Finda suas razões, rogando pelo conhecimento do
agravo retido existente nos autos, bem como pelo provimento da apelação
por ela manejada, com o fito de afastar a condenação da recorrente.
Alternativamente, diz que, se outro for o entendimento desta Corte, seja
então observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
que o montante indenizatório seja reduzido para a base de 50% do valor
originariamente estipulado.

Este recurso foi devidamente preparado, como visto à
folha 245.

O juízo de admissibilidade desta apelação foi exarado à
folha 246.

As contrarrazões foram ofertadas às folhas 248/256,
ocasião em que o apelado refutou as teses defendidas pela requerida,
para, ao final, requerer a manutenção da sentença, na parte que
reconheceu o dever da apelante em indenizá-lo pelos danos sofridos.

Em seguida, às folhas 257/263, a parte autora Cristiano
Augusto de Paula, também recorre, adesivamente, da sentença, para
que o valor da indenização seja estipulado de acordo com os danos
estéticos e morias comprovados nos autos.

Afirma que o valor indenizatório não tem o condão de
restabelecer a situação anterior do apelante, mas sim, de diminuir sua
dor. Entretanto, diz o recorrente adesivo que o valor estipulado na
sentença, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),



145

ficou muito aquém daquele de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
pleiteados na inicial, o que o deixou demasiadamente humilhado, “ao
perceber que a sua saúde, os seus movimentos, em fim, o seu direito de
andar livremente por suas próprias pernas, tem valor tão pequeno” sic
folha 261.

Estribado nessas razões, suplica o apelante adesivo pelo
provimento deste recurso, para que a verba indenizatória por danos
morais sejam majorados para o importe de R$ 900.000,00 (novecentos
mil reais).

O preparo recursal é visto à folha 264.
Remetidos os autos a esta Corte, vieram em conclusão.
Recebidos nesta relatoria, foi prolatado o despacho de

folhas 268/269, convertendo o feito em diligência para que fosse realizado
juízo de admissibilidade em relação ao recurso adesivo.

Aludida providência foi atendida à folha 271, tendo sido,
em seguida, ofertada por parte da apelada, antítese recursal às folhas
275/288, em cujo teor a recorrida pugna pelo não conhecimento do
recurso adesivo proposto, à vista de inexistir sucumbência recíproca.

Eis o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos
recursos, deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação e
recurso adesivo, interpostos às folhas 229/244 e 257/263, pela Metrobus
Transporte Coletivo S/A, e Cristiano Augusto de Paula, respectivamente,
em face da sentença, de folhas 213/221, proferida pelo meritíssimo juiz
de direito da Séima Vara Cível desta comarca, doutor Eudélcio Machado
Fagundes, nos autos da ação de indenização, a qual julgou procedente
o pleito inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, resolvo o mérito e nos termos do artigo 269,
I Código de Processo Civil julgo procedente a pretensão inicial, para
condenar o requerido a pagar ao autor a diferença entre o valor dos
salários que percebia na época do acidente e o valor recebido a título de
auxílio-doença pelo INSS, cujo valor, deverá ser corrigido monetariamente
pelo INPC a contar de cada vencimento salarial e ainda, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Julgo procedente o pedido de indenização pelos danos
morais e estéticos, os quais fixo em R$ 150,000,00 (cento e cinquenta
mil reais) para os danos morais e em R$ 100.000,00 (cem mil reais)
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para os danos estéticos, cujos valores deverão ser corrigidos
monetariamente pelo INPC a contar da prolação da sentença e acrescidos
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do
trânsito em julgado deste decisum.

Pela sucumbência, condeno o requerido no pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que faço, consoante
o disposto no artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil” sic folhas
225/226.

Irresignada, a Metrobus Transporte Coletivo S/A, recorre
da sentença, às folhas 229/244, suplicando pela reforma da sentença
para que seja afastado o dever de indenizar a parte autora por danos
estéticos e morais, ao fundamento de que inexiste responsabilidade
objetiva na situação em apreço, pois o assalto sofrido pelo apelado, na
plataforma de embarque do eixo anhanguera, constitui fato estranho a
atividade por ela exercida.

Ratifica que, inobstante “tenha obrigação de levar o
passageiro, são e salvo até seu destino, não poderá responder pelo
assalto ocorrido antes mesmo de o passageiro adentrar ao ônibus, uma
vez que a ação delituosa consubstancia fato exclusivo de terceiro, alheio
ao transporte em si, rompendo a responsabilidade da transportadora
por se tratar de um caso fortuito ou de força maior” sic folha 237.

Alternativamente, diz que se outro for o entendimento
desta Corte, seja então minorado o valor da condenação para 50% do
montante originariamente fixado.

Por sua vez, Cristiano Augusto de Paula, apelante
adesivo, também pretende ver reformado o decisório a quo, para que a
indenização por danos morais sejam majorados para R$ 900.000,00
(novecentos mil reais), vez que, no seu sentir, o valor estipulado na
sentença, no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais),
ficou muito aquém daquele de R$ 1.000,00 (um milhão de reais)
pleiteados na inicial, o que o deixou demasiadamente humilhado, “ao
perceber que a sua saúde, os seus movimentos, em fim, o seu direito de
andar livremente por suas próprias pernas, tem valor tão pequeno” sic
folha 261.

Rememorados os fatos, passo à análise da insurgência
recursal apresentada pela Metrobus Transporte Coletivo S/A, às folhas
229/244.

Pois bem. A apelante suscita preliminarmente o exame
do recurso de agravo retido contra a decisão interlocutória, de folhas
115/116, a qual acolheu e decretou a revelia da recorrente, por ter
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apresentado a peça contestatória fora do prazo de 15 dias estipulados
pela lei processual.

Do exame dos autos, contato que melhor sorte não
acompanha a apelante, vez que, inobstante tenha sido declarada a sua
revelia por ter apresentado a contestação dentro do prazo de 60 (sessenta
dias), contante no mandado citatório, mas fora do prazo estipulado na
lei processual, mesmo tendo a apelante total ciência de que não faz jus
ao prazo em quádruplo para contestar, não vislumbro o alegado
cerceamento de defesa, pois ressai da decisão, de folhas 115/116, que
o condutor do feito, malgrado tenha reconhecido a extemporaneidade
da peça de defesa, assim se pronunciou acerca da preliminar de
ilegitimidade passiva por ela arguida:

“Em primeiro lugar, quanto a preliminar suscitada na
contestação, há que ser levado em consideração quem sendo a parte ré
uma empresa de economia mista, não goza ela de foro especial por não
ser equiparada a Fazenda Pública, portanto, sujeita aos prazos comuns
e sem a dilação do quádruplo para contestar.

Observa-se que à certidão de folha 39-verso, que o
mandado de citação devidamente cumprido ocorreu em 26/07/2006 e
somente em data de 11/08/206 (folha 41) é que foi protocolada a peça
de defesa, onde alega a contestante, em preliminar, ser parte ilegítima
para figurar no polo passivo da questão, pois se o furto ocorreu na
plataforma rodoviária, o local pertence ao Poder Público, mas sem
declinar a quem aludida empresa pertence.

Analisando tais circunstâncias, vejo que realmente
assiste razão ao autor ao afirmar sobre a imprestabilidade de contestação,
uma vez que foi apresentada intempestivamente, portanto deve-se o
réu ser considerado revel por não gozar da quadruplicidade do prazo
para defesa, tanto é verdade, que o juiz da Vara da Fazenda Pública
declinou da competência para as varas cíveis não especializadas.

De outro lado, ainda que se considerasse tempestiva a
contestação, a preliminar não poderia ser acatada, pois não indicou o
contestante a quem deveria ser apontada a responsabilidade, se o Poder
Público Municipal ou Estadual, sem contar que não juntou nenhum
contrato de uso de terminais que indique a quem cabe zelar pela
segurança nas ditas plataformas” sic folha 115.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o
magistrado a quo, novamente se pronunciou acerca da questão em
epígrafe. Entretanto, manteve intacta a decisão antes proferida. Confira:

“(...)
Considerando que a parte agravada já se manifestou,

observo que o inconformismo do agravante foi exatamente pelo fato de
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que no despacho saneador foi reconhecida a intempestividade da
contestação. Ora, o fato de ter o juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública
Estadual, determinado no despacho inicial para que o réu apresentasse
a contestação no prazo de 60 dias, por si só, não dá ao requerido o
direito de ter a dilação do prazo, haja vista que sendo a parte ré uma
sociedade de economia mista, sabe ela muito bem de que não goza dos
privilégios relativos aos prazos dados às Fazendas Públicas, autarquias
e empresas públicas, portanto, o despacho que determinou a citação
não pode ter o condão de alterar disposição de lei Federal, daí, não
haver motivos para se reconhecer a tempestividade da contestação, já
que cabia a parte ré, sendo conhecedor de que não goza do prazo em
quádruplo para se defender, ter apresentado a sua defesa no prazo que
não o excepcional, daí, os motivos pelos quais mantenho a decisão
agravada pelos seus próprios fundamentos. (…)” sic folha 137.

Assim, em que pese a irresignação da recorrente, é
cediço que “A confissão ficta, principal efeito da revelia, não equivale ao
reconhecimento da procedência do pedido. Como qualquer confissão,
incide apenas sobre os fatos afirmados pelo demandante” (in JR Fredie
Didier, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Bahia,
Editora Podivm: 2007, 7ª edição, página 465)

No caso em apreço, vislumbra-se que todas as questões,
sejam preliminares ou de mérito, foram amplamente analisadas pelo
sentenciante, não havendo motivos para modificar a decisão que decretou
a revelia da apelante, sobretudo porque inexiste qualquer prejuízo para
a insurgente.

Assim sendo, nego provimento ao agravo retido, de
folhas 117/124.

Com relação às razões meritórias estampadas no apelo,
passo a apreciá-las.

Conforme se sabe, as concessionárias de serviço
público, têm a responsabilidade objetiva pelos serviços que prestam ao
público, consoante dispõem o caput e o § 6º, do artigo 37, da Constituição
Feral. Confira:

“Artigo 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(…)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
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A responsabilidade civil das pessoas de direito público
e das de direito privado prestadoras de serviços públicos tem por base a
teoria do risco administrativo, sendo de natureza eminentemente objetiva.

A intenção do constituinte, ao definir a responsabilidade
objetiva dos prestadores de serviços públicos, foi submetê-los ao mesmo
regime da Administração Pública, devendo responder em igualdade de
condições com o Estado, resguardando o particular usuário do serviço e
cumprindo a obrigação de levá-lo incólume ao seu destino.

Hely Lopes Meirelles, in Curso de Direito Administrativo,
17ª edição, 1992, assim leciona acerca do dispositivo supra destacado:

“O exame desse dispositivo revela que o constituinte
estabeleceu para todas as entidades estatais e seus
desmembramentos 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.
(…)
Para obter a indenização, basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo (omissivo ou comissivo) e o dano, bem como seu
montante. Comprovados esses dois elementos, surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública
comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo
para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a
culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade
objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima,
fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública;
se parcial, reparte-se o quantum da indenização’”.
Tal conclusão, todavia, não significa que a Administração

deva indenizar sempre e em qualquer caso em que o particular sofra um
dano, mas, apenas, de que este está dispensado de provar a culpa
daquela. Inexiste em nosso ordenamento jurídico, portanto, a teoria do
risco administrativo total.

Bandeira de Melo, in Curso de Direito Administrativo,
21ª edição, São Paulo, editora Malheiros, ano 2006, página 968, assim
leciona:

“Em síntese: se o Estado, devendo agir, por imposição
legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se
abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam
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caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou
deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano
não evitado quando, de direito, devia sê-lo. Também não
o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões
devidos.
Reversamente, descabe responsabilizá-lo se, inobstante
atuação compatível com as possibilidades de um serviço
normalmente organizado e eficiente, não lhe foi possível
impedir o evento danoso gerado por força (humana ou
material) alheia”.
O evento narrado nestes autos, em que o apelado fora

vítima de disparo que o deixara paraplégico, quando aguardava pelo
transporte de passageiros, na plataforma de embarque do eixo
anhanguera, consiste, ao meu ver, em caso fortuito externo.

Essa situação, revela-se inteiramente estranha aos
riscos da atividade de transporte, não sendo viável que a transportadora
arcasse com a indenização pleiteada, a não ser que ficasse demonstrado
que algum ato de preposto da empresa tenha contribuído para o
resultado.

Neste sentido, importante transcrever lição de Sérgio
Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, editora
atlas, 8ª edição, 2009, páginas 307/308, verbis:

“Ressalte-se, por derradeiro, que a jurisprudência tem
responsabilizado o transportador por assaltos, pedradas
e outros fatos de terceiros ocorridos no curso da viagem
somente quando fica provada a conivência dos seus
prepostos, omissão ou qualquer outra forma de
participação que caracterize a culpa do transporte. (…)
Dir-se-á, a esta altura, como de fato dizem: não é justo
deixar as vítimas de assalto, pedradas e outros atentados
contra os meios de transporte sem qualquer indenização.
Alguém tem que indenizar essas vítimas.
A premissa está correta. A questão é saber quem deve
indenizar. O que não me parece aceitável é
simplesmente atribuir esse ônus ao transportador, sem
qualquer base legal nem econômica.
Sem base legal, porque, como já vimos, são fatos
estranhos ao transporte, configuradores do fortuito
externo, que não podem ser incluídos no risco do
negócio. O transporte não é a causa do evento, apenas
a sua ocasião. E, sem que alguém tenha dado causa ao
resultado, não pode por ele responder, a menos que a



151

lei, expressamente, tenha adotado a teoria do risco
integral, o que, no caso, não ocorre. Se nem o Estado
responde pelos assaltos que ocorrem diariamente nas
ruas, às vezes ‘nas barbas’ da Polícia, por que haverá
de por eles responder o transportador? Como impor ao
transportador responsabilidade fundada no risco integral,
se nem ao Estado a Constituição impõe essa responsa-
bilidade?
(…)
Sem base econômica, porque o transportador não tem
suporte econômico para montar um esquema de
segurança capaz de evitar os assaltos e outras
ocorrências desastrosas. O preço da passagem é
tarifado pelo Poder Público, que estipula o seu valor. E,
se esse preço for muito elevado, torna-se inviável o
transporte coletivo. Ademais, não tem o transportador,
e nem pode ter, um exército de policiais para colocá-los
nos ônibus, trens, etc., a fim de dar segurança aos
passageiros contra os marginais. Se nem o Estado pode
fazer isso, como poderia fazer o transportador?”.
In casu, em que pese todo o pavor e o sofrimento

experimentado pelo apelado, durante e após o que sofrera, tenho que a
empresa apelante não pode ser responsabilizada, pois, na hipótese de
força maior ou caso fortuito o nexo de causalidade entre o inadimplemento
e o dano desaparece, o que afasta a obrigação de indenizar, por tratar-
se de cláusula de excludente da responsabilidade civil contratual ou
extracontratual, como ocorre no caso em testilha.

A propósito, assim dispõe o caput e o parágrafo único,
do artigo 393, do Código Civil:

“Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir”.

Desta feita, em que pese o entendimento esposado na
sentença vergastada, entendo que o roubo não é um evento esperado e
passível de ser evitado, sobretudo nas circunstâncias vistas nestes autos.

Assim, embora a empresa apelante tenha assumido a
obrigação de entregar os passageiros no local de destino, tenho que ela
não pode ser responsabilizada no caso em debate, já que o dano e o
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nexo causal foram claramente provocados por terceiros, estando
presente, desta feita, a excludente de caso fortuito.

Aliás, sobre os conceitos de caso fortuito e força maior,
sempre pertinente e esclarecedora a lição de Pontes de Miranda:

“Há alguns autores que procuram estabelecer diferença
entre o caso fortuito e a força maior. Os romanos faziam
a distinção considerando o primeiro como fato do homem
impossível de prever-se, e a força maior como fato da
natureza, cuja causa é impossível de ser anulada. A
tendência moderna, bem acentuada, aliás, é considerar
o caso fortuito e a força maior como uma coisa só. É
princípio assente no direito, que o caso fortuito isenta
de qualquer responsabilidade os sujeitos passivos de
obrigações, salvo quando tenham tomado sobre si, por
meio de cláusula expressa, a responsabilidade de tais
eventos” (in Tratado de Direito Privado, 1/179).
Na lição de Plácido e Silva,
“(...) caso fortuito é expressão especialmente usada na
linguagem jurídica para indicar todo caso, que acontece
imprevisivelmente, atuado por força que não se pode
evitar. São, assim, todos os acidentes que ocorrem sem
que a vontade do homem os possa impedir ou sem que
tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua
efetivação ... O caso de força maior é o fato que se
prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente,
evitar, visto que é mais forte que a vontade ou ação do
homem. Assim, ambos se caracterizam pela
irresistibilidade. E se distinguem pela previsibilidade ou
pela imprevisibilidade (...).”
“Legalmente, são, entre nós, empregados como
equivalentes. E a lei civil os define como o evento do
fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir, assemelhando-os em virtude da invencibilidade,
inevitabilidade ou irresistibilidade que os caracteriza.
Desse modo, caso fortuito ou força maior, análogos pelos
efeitos jurídicos e assemelhados pela impossibilidade
de serem evitados, previstos e não previstos, possuem
sua característica na inevitabilidade, porque possíveis
de se prever ou de não se prever, eles vieram, desde
que nenhuma força os poderia impedir” (in Vocabulário
Jurídico, 11ª edição, volume I, páginas 401/402).



153

O Superior Tribunal de Justiça entende ser a questão
em apreço, fato exclusivo de terceiro, mormente, quando doloso, assim
revela-se como fato fortuito externo, sendo sua ocorrência estranha ao
risco do transporte, cabendo ao Estado a sua prevenção, inexistindo
fundamento jurídico para sua transferência ao transportador.

Aliás, esse posicionamento resta cristalizado nas mais
recentes decisões emanadas da Corte Superior, em que a
responsabilidade objetiva do transportador em afastada em sede de
indenizações pleiteadas, em casos de assaltos à mão armada, nos
seguintes termos:

“ (...) Relatado o processo, decide-se.
- Da violação de dispositivo constitucional ou de súmula
A interposição de recurso especial não é cabível quando
ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional
ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no
conceito de lei federal, conforme disposto no artigo 105,
III, a, da Constituição Federal/88.
- Da Súmula 83, Superior Tribunal de Justiça
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais alinhou-se ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à
matéria. Isso porque decidiu que constitui causa
excludente da responsabilidade da empresa
transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte
em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo.
Nesse sentido: Recurso Especial nº 435.865/RJ,
Segunda Seção, relator ministro Barros Monteiro, DJU,
de 12/05/03. Forte nessas razões, nego provimento ao
agravo de instrumento” (Superior Tribunal de Justiça,
Agravo nº 1323761, DJU, de 19/11/2010, relatora
ministra Nancy Andrighi)
“(...) III - A irresignação não merece prosperar.
IV - Quanto à responsabilidade da ré pelos danos
decorrentes do assalto, esta Corte firmou entendimento
de que, em caso de transporte coletivo de passageiros,
“o transportador só responde pelos danos resultantes
de fatos conexos com o serviço que presta” (Recurso
Especial 468.900/RJ, relator ministro Ari Pargendler,
DJU, de 31/3/2003) e que havendo “assalto com arma
de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os
precedentes da Corte afastam a responsabilidade do
transportador” (Recurso Especial nº 286.110/RJ, relator
ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJU, de
1º/10/2001).
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5.- Esse entendimento foi consolidado com o julgamento
do Recurso Especial nº 435.865/RJ, de relatoria do ministro Barros
Monteiro, DJU, de 12/05/2003, assim ementado:

Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Assalto à
mão armada. Força maior.
Constitui causa excludente da responsabilidade da
empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao
transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior
do coletivo. Precedentes. Recurso especial conhecido
e provido.
6.- Ainda nessa linha de entendimento:
Agravo regimental. Recurso especial. Responsabilidade
civil. Assalto a ônibus coletivo. Morte do cobrador. Fato
estranho à atividade de transporte. Excludente de
responsabilidade. Precedentes da segunda Seção.
Recurso provido.
I - A jurisprudência consolidada no âmbito da Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça considera assalto
em interior de ônibus causa excludente da
responsabilidade de empresa transportadora por
tratar-se de fato de terceiro inteiramente estranho à
atividade de transporte - fortuito externo.
II - Agravo regimental provido” (Agravo Regimental no
Recurso Especial nº 620.259/MG, relator ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJUe, de
26/10/2009).
Agravo regimental. Ação de indenização. Assalto. Interior
de ônibus. Responsabilidade da empresa. Excludente.
Caso fortuito. Decisão agravada mantida. Improvimento.
I - Fato inteiramente estranho ao transporte (assalto à
mão armada no interior de ônibus coletivo), constitui caso
fortuito, excludente de responsabilidade da empresa
transportadora.
II - O agravante não trouxe qualquer argumento capaz
de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. Agravo improvido.
(Agravo Regimental no Agravo nº 711.078/RJ, relator
ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJUe, de
30/09/2008);
Agravo regimental em agravo de instrumento.
Processual civil. Responsabilidade civil danos morais.
Assalto à mão armada em ônibus coletivo. Força maior.
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Responsabilidade objetiva da empresa transportadora.
Inexistência. Precedentes. Entendimento do tribunal a
quo coaduna-se com a jurisprudência desta corte.
Incidência da Súmula 83, Superior Tribunal de Justiça.
Agravo improvido” (Agravo Regimental no Agravo nº
840.278/SP, relator ministro Massami Uyeda, Quarta
Turma, DJU, de 17/12/2007).
Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83

desta Corte.
VII - Ante o exposto, com apoio no artigo 34, VII, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
nega-se provimento ao agravo de instrumento” (Superior
Tribunal de Justiça, Agravo de Instrumento nº 1348966,
DJU, de 09/11/2010, relator ministro Sidney Beneti).
“É o relatório. Decido.
O cerne da controvérsia suscitada no presente recurso

especial consiste em definir se, assalto ocorrido dentro de ônibus e que
ocasiona morte de passageiro configura caso fortuito, excludente da
responsabilidade civil da companhia transportadora.

Segundo a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, deve ser
feita distinção entre fortuito interno - fato imprevisível, mas que guarda
relação com os riscos da atividade desenvolvida e não exclui a
responsabilidade civil do transportador; e fortuito externo - também
imprevisível, mas estranho à atividade prestada, sem nenhuma ligação
com a organização do negócio. Apenas o caso fortuito externo é suficiente
para elidir o dever de indenizar.

O assalto, fato exclusivo de terceiro estranho à relação
de consumo estabelecida entre transportador e passageiro, caracteriza
fortuito externo, por não ser próprio da natureza do serviço prestado.

Ademais, o dever de indenizar surge quando há nexo
de causalidade entre o dano e o ato omissivo ou comissivo da empresa
na execução do serviço de transporte contratado. O fortuito externo
quebra esse nexo de causalidade imprescindível à responsabilização
civil do transportador. Aliás, é isso o que preconiza o artigo 14, § 3º, II, do
Código de Defesa do Consumidor:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
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II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Nesse sentido, confiram-se estes precedentes do

Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo regimental no recurso especial.
Responsabilidade civil. Assalto no interior de ônibus.
Caso fortuito ou força maior. Excludente de
responsabilidade. Agravo improvido.
I - O fato de terceiro, que não exime de responsabilidade
a empresa transportadora, é aquele que guarda uma
relação de conexidade com o transporte.
II - Segundo pacífico entendimento firmado nesta
Segunda Seção, a ocorrência de assalto no interior de
composição ferroviária mostra-se fato inteiramente
alheio à relação de transporte propriamente dita,
excluindo a responsabilidade da empresa
concessionária de transporte público.
III - Agravo improvido” (Agravo Regimental no Recurso
Especial nº 960.578/SP, relator ministro Hélio Quaglia
Barbosa, DJU, de 8/10/2007.)
“Civil e processual. Ação de indenização. Assalto a
ônibus seguido de estupro de passageira. Caso fortuito.
Configuração. Preposto. Omissão no socorro à vítima.
Responsabilidade da transportadora.
I - A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial nº 435.865/RJ (relator
ministro Barros Monteiro, por maioria, DJU, de
12/05/2003), uniformizou entendimento no sentido de
que constitui caso fortuito, excludente de
responsabilidade da empresa transportadora, assalto a
mão armada ocorrido dentro de veículo coletivo.
II - Caso, entretanto, em que a prova dos autos revelou
que o motorista do ônibus era indiretamente vinculado
a dois dos assaltantes e que se houve com omissão
quando deixou de imediatamente buscar o auxílio de
autoridade policial, agravando as lesões de ordem física,
material e moral acontecidas com a passageira, pelo
que, em tais circunstâncias, agiu com culpa a ré,
agravando a situação da autora, e por tal respondendo
civilmente, na proporção desta omissão.
III - Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
(Recurso Especial nº 402.227/RJ, relator ministro Aldir
Passarinho Junior, DJU, de 11/4/2005.)
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Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para,
nos termos da fundamentação retro, julgar procedente
o pedido, afastando a indenização. Inverto os ônus
sucumbenciais. Contudo, por força da concessão do
benefício da gratuidade de justiça, fica suspensa a sua
exigibilidade” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial nº 1106114, DJU, de 05/08/2010, relator
ministro João Otávio de Noronha).
Nos tribunais pátrios, prevalece o mesmo entendimento.

Confira:
“Ementa: Indenização. Assalto ocorrido dentro de ônibus
coletivo. Responsabilidade objetiva. Caso fortuito
externo. Exclusão do dever de indenizar. Inteligência do
artigo 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90, e artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal de 1988.
A responsabilidade objetiva do prestador de serviço de
transporte público é excluída no caso de assalto à mão
armada realizado no interior do coletivo, por consistir
em caso fortuito externo, a não ser que se comprove
alguma contribuição do transportador para a ocorrência
do evento danoso, o que não se verificou no caso em
espécie” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 15ª
Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0672.07.263839-4/
0001(1), julgado em 28/01/2010, relator desembargador
José Affonso da Costa Côrtes).
Ementa: Apelação cível. Responsabilidade civil.
Indenização por danos materiais e morais. Assalto
praticado no interior de coletivo. Nexo causal inexistente.
O assalto praticado no interior de coletivo urbano, num
sábado de manhã na capital do estado, por gangue de
jovens, é fato imprevisível e inevitável, configurando
força maior (caso fortuito externo). Tal ação rompe
qualquer nexo entre o transporte e os prejuízos
resultantes da violência empregada pelos criminosos,
consistentes no suposto roubo de um aparelho celular
e nos danos morais e a materiais derivados da lesão ao
dedo anular da mão direita do autor. Como o transporte
não foi a causa do assalto, mas apenas a sua ocasião,
não tem a empresa ré responsabilidade sobre o evento.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação
improvida” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
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11ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 70024480956,
julgado em 20/08/2008, relator desembargador Luiz
Roberto Imperatore de Assis Brasil).
“Processo civil. Civil. Cerceamento de defesa.
Responsabilidade civil de transportadora. Relação de
consumo. Responsabilidade objetiva. Exclusão. Caso
fortuito ou força maior. Assalto. Imprevisão.
I - A produção de provas não se mostrou indispensável
para a solução da lide. não se há de olvidar que a prova
é dirigida ao juiz da causa que, dentro disso, decide se
conveniente ou não para o deslinde da demanda,
detendo o poder de dispensá-la quando entender inútil
a sua produção.
II - O assalto perpetrado ao ônibus no qual se
encontravam as apelantes além de ser absolutamente
imprevisível e inevitável, não guarda nenhuma relação
com sua atividade fim, sendo pois um fato fortuito
externo, que exclui o próprio nexo causal em relação ao
dano e por conseguinte a responsabilidade do
transportador.
III - Recurso conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios, Quarta Turma Cível,
Apelação Cível nº 2005011015272-2, julgado em
01/10/2007, relator desembargador Gilberto de Oliveira).
Como se vê, a responsabilização da apelante somente

poderia exsurgir com a demonstração, pelo recorrido, de que o
transportador contribuiu, de alguma forma, omissiva ou comissiva, para
a ocorrência do evento danoso, como, por exemplo, restasse provada a
participação de funcionário da recorrente no roubo, ou, eventualmente,
se o tiro tivesse sido disparado por algum preposto seu, o que não é o
caso.

Insta registrar, por fim, que as empresas concessionárias
de serviço público de transporte de passageiros não detém a obrigação
de combater e prevenir a prática de delitos, mas sim o Estado.

Portanto, embora seja inconteste a ocorrência do dano,
pelo exame dos autos, não é possível atribuir a responsabilidade à
apelante, pois, ante a dinâmica do evento, nada poderia fazer, a
recorrente, dentro da atividade que ela exerce, para impedir o assalto
que vitimara o apelado.

Diante destas considerações, tenho que deve ser dado
provimento ao recurso para afastar a responsabilidade da empresa
apelante de indenizar o apelado, visto que presente a excludente de
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caso fortuito, afastando, assim, a condenação por aquela sofrida,
inclusive no que tange ao ônus da sucumbência.

Concernente ao recurso adesivo interposto pelo autor
Cristiano Augusto de Paula, às folhas 257/263, resta ele prejudicado,
em virtude do acolhimento da tese da apelante Metrobus Transporte
Coletivo S/A, como dantes visto.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo
retido, de folhas 117/124. Lado outro, provejo o recurso de apelação de
folhas 229/244, para reconhecer a presença da excludente de
responsabilidade consistente no caso fortuito e, afastar a condenação
sofrida pela empresa apelante, reformando, assim, a sentença
combatida. De consectário, julgo prejudicado o recurso adesivo, de folhas
257/263.

Em decorrência, o apelado deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios em benefício dos patronos da apelante, cujo
valor, nos termos do § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil,
deve ser fixado em R$ R$ 1.000,00 (mil reais).

É o voto.
Goiânia, 11 de janeiro de 2011.
Des. Luiz Eduardo de Sousa - Relator

Apelação Cível nº 120638-68.2009.8.09.0051 (200991206380)
Comarca de Goiânia
Apelante: Incorporação Premier Ltda
Apelado: Luciano de Almeida
Relator: Des. Luiz Eduardo de Sousa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO
DE OBRA NOVA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS
E MORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM. CARÊNCIA AFASTADA. EMBARGO DE
OBRA PRATICAMENTE CONCLUÍDA. IMPOSSIBILI-
DADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO CUMU-
LADO. INDENIZAÇÃO. AUTONOMIA. PERDAS E
DANOS DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MANUTENÇÃO. DANO MATERIAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO.
I - Não há que se falar em cerceamento de defesa, se a
parte foi devidamente intimada do laudo pericial,
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apresentando, inclusive, impugnação, não estando o juiz,
outrossim, obrigado a intimar a parte acerca das
respostas do perito à impugnação formulada.
II - A lei processual civil autoriza a propositura da ação
de nunciação de obra nova ao proprietário ou possuidor,
a fim de impedir que a edificação de obra nova em imóvel
vizinho lhe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a
que é destinado. Portanto, demonstrado pelo autor sua
condição de proprietário, inclusive, com escritura pública
de compra e venda, latente sua legitimidade.
III - Tem-se por incomportável o embargo de obra
praticamente concluída, diante da carência de ação,
justificando, assim, a extinção do processo por perda
superveniente do objeto.
IV - A cumulação de pedidos, mormente, de perdas e
danos, em ação de nunciação de obra nova, é simples
e autônoma, razão pela qual cabe ao juiz analisá-lo,
mesmo que decretada a extinção daquela.
V - É admissível a indenização ao autor, por danos moral
e material, pelos sofrimentos e prejuízos causados por
obra vizinha.
VI - Observado o grau de zelo, lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, bem como
o tempo exigido para desempenho do seu munus, não
há como reduzir os honorários do advogado, fixados na
sentença, em atenção ao artigo 20, § 3º, do Código de
Processo Civil.
VII - Os juros moratórios e a correção monetária
incidentes sobre a indenização por dano material, são
devidos a partir do evento danoso, ex vi do artigo 398,
do Código Civil/2002, e Súmulas 54 e 43, do Superior
Tribunal de Justiça. Assim, por serem matérias de ordem
pública, mostra-se correta a reforma da sentença, ex
officio, para adequá-los ao regramento pertinente.
Apelação conhecida e improvida. Sentença reformada
ex officio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 120638-68.2009.809.0051 (200991206380), da
Comarca de Goiânia, onde figuram como apelante Incorporação Premier
Ltda e, como apelado, Luciano de Almeida .
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Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por unanimidade, em conhecer da apelação e negar-lhe
provimento, reformando a sentença ex officio, nos termos do voto do
relator, que a este se incorpora.

Votaram, além do relator, o desembargador Leobino
Valente Chaves, bem como o juiz substituto no segbundo grau, Gerson
Santana Cintra.

Presidiu o julgamento, o ilustre desembargador Luiz
Eduardo de Sousa.

Presente à sessão, a ilustre procuradora de justiça,
doutora Ruth Pereira Gomes.

Custas, de lei.
Goiânia, 5 de abril de 2011.
Des. Luiz Eduardo e Sousa - Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Cuida-se de ação de nunciação de obra nova c/c perdas
e danos morais e materiais ajuizada por Luciano de Almeida em desfavor
de Incorporação Premier Ltda, buscando a paralisação da obra efetuada
pela ré em imóvel contíguo ao do autor, e indenização pelos danos
suportados.

Narra o autor, que o imóvel objeto da lide, do qual é
proprietário, apresenta uma série de trincas, fissuras e deformações
surgidas após o início das obras do Condomínio Residencial Premier,
imóvel vizinho, razão pela qual postulou embargo liminar para suspender
a obra executada pelo requerido.

O meritíssimo juiz dirigente do feito, antes de analisar
sobredita liminar, verificou, in loco, mediante inspeção judicial (folha
166), a construção e as alegadas irregularidades, chegando à seguinte
conclusão (folha 179):

“No local, o meritíssimo juiz em diligência verificou sem
maiores dificuldades diversos problemas no prédio de propriedade do
autor, tais como, fissuras de grande profundidade na parede direita por
dentro do sobrado, no sentido do terreno onde está sendo edificado o
prédio da ré. Na garagem, o muro que faz a divisa entre os dois terrenos
cedeu, estando pendendo para o lado do terreno da ré, ainda, o piso da
mesma garagem rebaixou abrindo uma fresta, ocasionando um
substancial desnível no piso. Verificou-se, também, que parte do terreno
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se deslocou para o lado direito, ocasionando frestas e rachaduras por
toda a edificação, nas paredes e no piso.”

Diante de tal situação, e à vista do laudo, de folhas
179/180, o nobre julgador considerou incomportável o embargo
postulado, tendo em vista a possibilidade de causar a terceiros enormes
prejuízos, pois na inspeção realizada constatou que a empresa requerida
já havia concluída a última laje da obra.

Nesse sentido, proferiu a seguinte decisão:
“Destarte, considerando que o autor na peça pórtica

cumulou pedidos (nunciação de obra nova e indenização), passando o
feito, a meu sentir, seguir o rito comum ordinário, razão pela qual hei por
bem indeferir a liminar, via de consequência, ordeno a intimação da
requerida (na pessoa de seu advogado constituído) para, querendo, no
prazo legal oferecer resposta (contestação), sob pena de se presumir
como verdadeiros os fatos articulados na peça vestibular.” (folha 204)

De fato, em situações tais e em estreita harmonia com
o entendimento externado na origem, considerando que a obra já estava
quase concluída e que sua paralisação traria prejuízos a terceiros, a
continuação do feito face o pedido de indenização formulado pelo autor
denotou providência acertada.

No caso em tela, pode-se perceber que, quando do
requerimento da liminar para embargo da obra, a mesma já estava bem
avançada, conforme auto de inspeção judicial (folhas 179/180), o que
impossibilitou o deferimento daquela, pois, por se tratar de obra vultosa
e que estava praticamente concluída, a concessão da liminar pretendida
já não mais fazia sentido, tendo, entretanto, determinado o douto juiz
singular que se apurasse a discussão sobre perdas e danos.

Apesar de não concedida a liminar para embargar a obra,
extrai-se das provas produzidas o prejuízo do apelado com a construção
de um edifício vizinho, sendo certo que, para a procedência das perdas
e danos, o prejuízo causado deve ser concreto e resultar da contrariedade
aos direitos do proprietário, o que restou comprovado nos autos.

Cumpre ressaltar que, na ação de nunciação de obra
nova, busca o nunciante impedir o abuso no direito de construir por parte
do nunciado, que, de alguma forma, causa interferência no uso normal
da propriedade do prédio vizinho em virtude de sua construção, ou está
a hostilizar posturas administra-tivas que regulamentam as edificações.

Leciona Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito
Processual Civil, que:

“Nunciação de obra nova consiste na providência tomada
em juízo para o fim de embargar ou impedir o
prosseguimento de construção que prejudica o imóvel
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de outrem. O manejo da operis novi nuntiatio pressupõe
um prejuízo a um prédio, cuja consumação se busca
evitar. Corresponde esse prejuízo a uma violação ou
diminuição do direito de propriedade do autor sobre o
imóvel, sobre servidão dele ou sobre imóvel comum ao
autor e réu” (Ob. cit., Forense, volume III, 17ª edição,
páginas 174/1750).
Por seu turno, nos ensina Câmara Leal, in Comentários

ao Código de Processo Civil:
“São condições para o exercício de ação nunciativa que
a obra tenha sido iniciada, achando-se em execução,
mas que não tenha sido concluída. Pela primeira
condição, segue-se que a nunciação é preventiva do
prejuízo, mas não preventiva da obra, de modo que não
pode ser intentada, para impedir uma obra cuja
construção não se iniciara, embora haja certeza de que
irá ser iniciada. Pela segunda condição, segue-se que,
deixada concluir a obra, sem embargá-la, perde o
proprietário ou possuidor o direito de impedi-la, porque,
quando estava em tempo de o fazer, não o fez” (Ob. cit.,
volume 129).
Outra não é a conclusão a que se chega após exame

do acervo probatório trazido aos autos, suficiente para demonstrar que,
de fato, a obra em construção implicou danos para o prédio afeto ao autor.

Neste sentido, a perícia não revela dúvida, tampouco
consigna elementos que pudessem afastar sua adoção como fio condutor
do silogismo de que se valeu o juízo de origem.

Neste prisma, o julgador da instância inaugural proferiu
sentença, contendo a seguinte parte dispositiva:

“Ante o acima exposto e sem outras delongas, hei por
bem em julgar procedente o pedido inaugural e, em consequência,
condenar a ré ao pagamento da seguinte verba: a) Danos materiais,
orçados em R$ 35.576,17 (trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e seis
reais e dezessete centavos); b) Danos morais arbitrados em R$ 10.000,00
(dez mil reais), ressaltando que para a quitação destas verbas, são
devidos juros no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir de
abril de 2010, para os danos materiais, e desde o evento danoso, para
os danos morais, conforme dispõe a Súmula 54, do Superior Tribunal de
Justiça, incidindo-se a correção monetária, desde a publicação da
sentença, inteligência da Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça,
restando resolvido o mérito da lide nos termos do artigo 269, inciso I, do
Código de Processo Civil. Julgo extinto o processo, sem exame de mérito,
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quando ao pedido de embargo da obra, intrínseco à ação de nunciação
de obra nova, pela perda superveniente do objeto, reconhecendo, ainda,
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, nos termos do artigo 267, incisos IV e VI, do Código
de Processo Civil.” (folhas 412/426)

Contra esse desate, insurge-se a recorrente, via
apelação, deduzindo questões as quais passo a enfrentar.

Pois bem.
Argui a apelante, prefacialmente, que o ilustre julgador

proferiu sentença sem possibilitar às partes manifestar-se acerca dos
esclarecimentos do perito, cerceando, assim, seu direito de defesa, não
apreciando, ainda, pedido de segunda perícia.

Nos presentes autos, ao que se pode aferir, foi requerida
a produção de prova pericial, tendo o meritíssimo juiz nomeado perito
oficial, facultando às partes a apresentação de quesitos e indicação de
assistentes técnicos. (folha 312)

Apresentado o laudo (folhas 362/396), foi dada vista às
partes para sobre ele se manifestarem, tendo comparecido a apelante
às folhas 400/402, alegando haver omissões no laudo e requerendo,
com base no artigo 435, Código de Processo Civil, que a expert prestasse
os esclarecimentos que entendia devidos, enumerando-os. A ilustre perita
prestou os esclarecimentos por escrito (folhas 405/409), sendo proferida,
em seguida, a sentença (folhas 412/426).

Entretanto, diversamente do alegado pela apelante, não
vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa de qualquer ordem.

É que lhe foi deferido prazo para se pronunciar sobre o
laudo, sendo, portanto, atendido o princípio do devido processo legal,
pois, como se pode ver, os esclarecimentos foram prestados, tendo a
expert respondido às perguntas que lhe foram formuladas sob a forma
de quesitos, e verificado o juiz que a questão como colocada em juízo já
se encontrava suficiente-mente esclarecida, sendo desnecessários novos
esclarecimentos, entendeu por julgar a demanda, proferindo sentença
de mérito.

É de se verificar que a apuração dos fatos que geraram
a lide e a pesquisa do direito a eles aplicável é uma atividade oficial
atribuída ao juiz, que é o destinatário da prova, pois é ele que deverá se
convencer da verdade dos fatos, vigendo no ordenamento processual
pátrio o sistema da relatividade da prova, não ensejando sua valoração
unitária, mas o conjunto de todos os demais elementos probantes.

Trata-se de poder subjetivo e discricionário do julgador,
pois ele decide de acordo com as razões de seu convencimento,
cabendo-lhe determinar e escolher as provas necessárias à instrução,
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como dispõe o artigo 130, Código de Processo Civil, podendo dispensar
as diligências que se lhe afigurarem protelatórias ou desnecessárias.

Desta forma, é de se concluir que o cerceamento de
defesa somente se observa nas hipóteses em que são indeferidas
diligências úteis ao deslinde da causa, aptas a contribuir de forma efetiva
à formação do convencimento do juiz, o que não é o caso destes autos.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência:
“Ao juiz, destinatário da prova, é facultado decidir
segundo o seu livre convencimento, competindo-lhe
deferir e escolher as provas que entender necessárias
ao julgamento, não se traduzindo em cerceamento de
defesa o indeferimento do pedido de manifestação sobre
os esclarecimentos prestados pelo perito, quando a
questão, tal como colocada em juízo já se encontrava
em condições de ser analisada” (Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Agravo de Instrumento nº 2.0000.00.
435780-0/000, relator desembargador Antônio Sérvulo,
DJMG, de 13/03/2004).
“Nos termos do artigo 426, I, do Código de Processo
Civil, o julgador poderá indeferir quesitos que se mostrem
impertinentes e no caso de esclarecimentos que não
visem mais do que a realização de nova prova pericial”
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Agravo de
Instrumento nº 2.0000.00.424214-4/000, relatora
desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto,
DJMG, de 08/11/2003).
“Apelação cível. Prestação de contas. Cerceamento de
defesa. Laudo pericial. Impugnação. TR substituída pelo
INPC.
I - Não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa se a parte foi devidamente intimada do laudo
pericial elaborado por perito, inclusive apresentando
impugnação, ao que se acrescenta que a lei não obriga
o juiz a determinar a intimação da parte acerca da
resposta do perito à impugnação, se aquela foi
esclarecedora, pois, caso contrário, o processo nunca
teria fim
II - O julgador, como destinatário da prova, sentindo-se
seguro diante dos esclarecimentos prestados pelo
expert, pode e deve exarar seu veredicto, sem neces-
sidade de consultar as partes” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Apelação Cível nº 117966-5/188, desembargador
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Walter Carlos Lemes, Terceira Câmara Cível, DJ 21, de
31/01/2008).
Nesse passo, verificada pelo juiz a inutilidade de

produção de nova prova para a formação de seu convencimento, estando
o laudo suficientemente fundamentado e em plena condição de
apreciação, correto se mostra o indeferimento do pedido de
esclarecimentos impertinentes, velando o magistrado pela rápida solução
do litígio (artigo 125, II, do Código de Processo Civil).

No caso dos autos, não se vislumbra, para maior
fidelidade possível da atividade cognitiva, a necessidade de novos
esclarecimentos do perito, quando se detecta que foi ampla a
oportunidade dada à apelante para formular novos quesitos, sendo os
fatos articulados e que implicariam em verificação técnica,
suficientemente esclarecidos, não havendo disposição legal que autorize
prazo para que a parte novamente se manifeste sobre os esclarecimentos
periciais.

Ademais, quanto a segunda perícia, como dispõe o artigo
437, do Código de Processo Civil, é ela uma faculdade do juiz, e, somente
cabível, “quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida”,
o que não é o caso dos autos, como se percebeu/percebe.

Prosseguindo em suas insurreições recursais, defende
a apelante que o descabimento da ação de nunciação de obra nova
implica na impossibilidade de condenação indeniza-tória, pois sendo
improcedente a nunciação de obra nova, restam prejudicados os demais
pedidos.

De plano, observo que não merece albergue a tese
esposada pela insurgente.

Vejamos.
A orientação doutrinária e jurisprudencial dominante, tem

contemplado a questão à luz dos princípios da instrumentalidade do
processo e da economia processual, e, mormente, do disposto no artigo
936, do Código de Processo Civil, para afirmar que, mesmo prejudicado
o pedido de embargo da obra, é viável o exame/cumulação dos pedidos
de indenização e demolição.

Ora, é evidente que no caso, consoante se extrai da
interpretação do artigo 936, do digesto processual civil, há uma
cumulação simples de demanda, onde a rejeição de um pedido, não
prejudica ou impede a análise e julgamento do outro.

Como afirma Fredie Didier Jr, in Curso de Direito
Processual Civil:

“Ocorre cumulação simples quando as pretensões não
têm entre si relação de precedência lógica (pedido
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prejudicial ou preliminar), podendo ser analisadas uma
independente da outra. Não há necessidade de exame
prévio de um dos pedidos, que são autônomos: podem
ser acolhidos, total ou parcialmente, ou rejeitados, sem
que se perquira o resultado do julgamento do outro” (ob.
cit., Juspodivm, 11ª edição, volume I, página 425).
Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito

Processual Civil, abordando o assunto:
“(...). Na cumulação simples o resultado de um pedido
não interfere no resultado dos demais, de for-ma que o
resultado de um não condiciona o resultado dos outros.
Em razão desse independência, qualquer resul-tado é
possível, inclusive o acolhimento de todos os pedidos
cumulados, como ocorre na cumulação de pedidos de
dano moral e material” (ob. cit., Método, 2009, página
93).
Ovídio A. Baptista da Silva, in Comentários ao Código

de Processo Civil, dissertando especificamente acerca da cumulação
de pedidos na ação de nunciação de obra nova, incluindo a pretensão
indenizatória e demolitória, conclui:

“É correta, sem dúvida, a doutrina que considera a
cumulação do pedido de indenização à ação nunciatória
como simples e não como cumulação sucessiva
eventual. (...). Se a sentença de mérito julga
improcedente a ação apenas porque ficara provado que
a obra fora concluída, a indenizatória cumulada é cabível
e poderá ser procedente; se, ao contrário a sentença
reconhece que o nunciante não tinha direito de embargar
a obra porque o demandado a realizara em exercício
legítimo de um direito, por certo não haverá lugar para a
pretensão indenizatória” (ob. cit., RT, 2000, volume 13,
página 328).
Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito

Processual Civil, sobre a ação de nunciação, ensina:
“Os pedidos são cumuláveis, mas não há
obrigatoriedade de serem todos formulados pelo
nunciante. Salvo o embargo liminar, a cumulação é
faculdade é não ônus do demandante. Nem a acolhida
de cada um deles está na dependência do provimento
do pedido principal. Pode ocorer a improcedência do
embargo, porque, v.g., a construção já se achava
concluída ao tempo do ajuizamento do feito, mas nem



168

por isso serão inacolhíveis a indenização dos
prejuízos comprovados” (ob. cit., Forense, 26ª edição,
volume III, páginas 154/155).
Theotonio Negrão, in Comentários ao Código de

Processo Civil e legislação processual em vigor, registra:
“Ao juiz cumpre, inobstante a carência da ação de
nunciação de obra nova, examinar o pedido
cumulado, concernente às perdas e danos, quer
porque é evidente a autonomia desse, quer porque,
limitada que está a sentença a pronunciar-se sobre
o pedido do autor, por outro lado, deverá ser
completa” (ob. cit., Saraiva, 39ª edição, página 1006).
Yussef Said Cahali, na obra posse e propriedade,

leciona que:
“Aceita, conforme visto, a possibilidade de cumulação
de pedidos na inicial, conservam eles a sua
autonomia; e por esse motivo a impropriedade da
ação de nunciação de obra nova (por estar ela
concluída ou em fase final de edificação danosa) não
obsta à solução do pedido de indenização por danos
sofridos em conseqüência dessa mesma obra; assim
cumulada a ação de nunciação de obra nova com a
de reparação de danos, e sendo incabível a primeira,
por já estar finda a construção, impõe-se o
prosseguimento do feito para apreciação do pedido
cumulado” (ob. cit., Saraiva, 1987, página 746).
Nesse sentido, é o posicionamento assumido pelo

Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Nunciação de obra nova. Pedidos
de embargo da construção e indenizatório. Obra
praticamente concluída. Carência de ação não
reconhecida.
Não se reconhece a carência de ação de nunciação
de obra nova só e só porque a construção está
“praticamente concluída” sobretudo quando, como
na hipótese, o requerimento de embargo é cumulado
com outros pedidos compatíveis, como o
indenizatório. Entendimento que se ajusta a
tendência das modernas legislações processuais que
retra-tam o sistema de restringir os casos de
impossibilidades jurídicas de pleitos judiciais, isso em
face da expansão da jurisdição e da ampliação do
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acesso ao processo e a justiça. Recurso não conhecido”
(Recurso Especial nº 64.323/SC, relator ministro César
Asfor Rocha, Quarta Turma, DJU, de 23/09/1996, página
35113).
“Ação de nunciação de obra nova. Obra praticamente
concluída. Pedido indenizatório. Precedente da corte.
Ausência de prequestionamento quanto ao ponto da
legitimidade.
I - Na conformidade de precedente da corte, mesmo
que se admita estar a obra praticamente concluída, no
caso, o requerimento de embargo é cumulado com o
pedido indenizatório, com o que não deve ser
reconhecida a carência de ação.
II - omissis.
III - omissis” (Recurso Especial nº 96685/SP, relator
ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma,
DJU, de 19/12/1997, página 67491).
“Civil e processual. Ação de nunciação de obra nova
cumulada com pedido de perdas e danos. Perícia.
Assistente técnico. Matéria de prova. Reexame.
Impossibilidade. Pedido indenizatório corretamente
formulado. Ausência de acessoriedade à pretensão
demolitória. Julgamento extra petita inexistente.
Titularidade sobre a parte superior do imóvel prejudicada
com as obras dos réus. Indivisibilidade do bem havido
por herança. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 7
e 211, Superior Tribunal de Justiça.
I - omissis.
II - Correta a postulação do pedido indenizatório, que
não se entende como acessório da pretensão
demolitória, mas a ela cumulativo, inexistindo, destarte,
julgamento extra petita.
III -. omissis.
IV - Recurso especial não conhecido” (Recurso Especial
nº 50.563/SP, relator ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, DJU, de 06/06/2005, página 330).
Na mesma esteira, julgados dos Tribunais de Justiça

de Goiás, Minas Gerais e Rio Grande do Sul:
“Nunciação de obra nova. Obra concluída ou em fase
de conclusão. Indenização decorrente de avaria.
Cerceamento de defesa.
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I - Não cabe deferimento de embargo de construção
pleiteada através de nunciação de obra nova, em se
tratando de edificação concluída ou em fase de
conclusão.
II - Cabível, apenas, indenização por avaria, desde que
fique comprovada sua existência, decorrente da
edificação de obra nova.
III - omissis.
IV - Recurso improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Apelação Cível nº 49032-3/188, relator desembargador
Felipe Batista Cordeiro, Terceira Câmara Cível, DJ
13.438, de 12/12/2000).
“Prova pericial necessidade. Nunciação de obra nova
cumulada com perdas e danos. Possibilidade.
Nunciação. Obra já concluída. (…)
Está expressa na própria disposição legal a autorização
para a cumulação de pedidos no procedimento de
nunciação de obra nova consistente no embargo e na
condenação em perdas e danos. Feito o pedido
cumulado de embargo em nunciação de obra nova com
condenação em perdas e danos, resta prejudicado o
embargo se a obra já está completa, mas prossegue o
feito para a apuração das perdas e danos decorrentes
da construção” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
processo nº 2.0000.00.450365-9/000, relator
desembargador Batista Abreu; data da publicação:
07/05/2005).
“Apelação cível. Nunciação de obra nova. Pedido
cumulado. Perdas e danos. Autonomia. Necessidade de
análise. Cassação da sentença. Medida que se impõe.
O pedido cumulado de perdas e danos, em ação de
nunciação de obra nova, é autônomo, razão pela qual
cumpre ao juiz analisá-lo, mesmo que carente a ação
de nunciação de obra nova. Assim, tendo a sentença
julgado extinto o feito sem a análise de tal pedido,
impõe-se a sua cassação” (Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, Processo nº 0019351-65.2010.8.13.0035, relator
Luciano Pinto; data da publicação: 23/09/2010).
“Apelação cível. Nunciação de obra nova. Não havendo
“obra nova”, eis que se trata de casa acabada, já
habitada, a ação de nunciação de obra nova não pode
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prosperar, não havendo pressuposto de desenvol-
vimento válido e eficaz. Entendimento do colendo
Superior Tribunal de Justiça de que “Não há carência
de ação quando há cumulação de pedido indenizatório.
Sentença desconstituída, nesta parte, para que se
oportunize à autora a emenda da inicial, a fim de que
comprove suas perdas e danos” (Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 59943531, relator
Matilde Chabar Maio, Segunda Câmara Cível, julgado
em 04/10/2000).
“Ação de nunciação de obra nova. Carência de ação
afastada.
Ainda que a obra esteja praticamente concluída,
havendo outros pedidos na inicial (demolição e
indenização), resta afastada a carência de ação.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Deram
provimento à apelação para desconstituir a sentença”
(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação
Cível nº 70012659405, relator José Francisco Pellegrino,
19ª Câmara Cível. Julgado em 25/04/2006).
Com efeito, correta a sentença ao dar continuidade ao

processo, pois, no caso, trata-se, repita-se, de cumulação simples de
pedidos, para apreciar e julgar o pedido indenizatório, mesmo extinguindo
a ação de nunciação de obra nova/embargo, por perda superveniente
do objeto (folha 426).

Noutro tanto, rechaço a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam, não havendo que se falar em afronta ao artigo 936, do
Código de Processo Civil, preenchendo a inicial todos os requisitos legais,
incluindo requerimento liminar de embargo da obra, evidenciada a
legitimidade do autor como proprietário do imóvel tido por prejudicado, a
teor do artigo 932 do mesmo codex, sendo os documentos carreados
aos autos suficientes ao ingresso em juízo (folhas 16/17, 18/26, 285),
mormente, escritura compra e venda.

Inequívoca portanto, a configuração da condição da ação
do apelado para a propositura da presente ação.

Nesse ponto, destaco que o meritíssimo juiz a quo,
fundamentadamente, às folhas 416/417, já havia rejeitado a arguição
de ilegitimidade ativa ad causam do recorrido.

Superadas as prefaciais deduzidas, passo ao desate
do mérito.

Ressalta a apelante ser descabida sua condenação em
danos morais, eis que não agiu com dolo, mas sim, no exercício regular
de um direito, qual seja, o de construir.
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Ora, quanto ao dano moral, esse caracteriza-se pela
violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo
valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a
vida privada, a honra, entre outros.

Yussef Said Cahali, in Dano Moral, diz:
“Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo
que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe
grave-mente os valores fundamentais inerentes à sua
personal-idade ou reconhecidos pela sociedade em que
está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como
dano moral; (...)” (ob. cit., RT, 2ª edição, página 20).
No caso em apreço, o dano moral é incontroverso, uma

vez que os problemas advindos com a construção vizinha, conforme
amplamente analisados, causaram sofrimento, ofensa, perda de tempo
e toda sorte de constrangimentos e transtornos ao autor, inclusive riscos
de danos físicos não só a ele, mas, também, aos clientes do
estacionamento que ali funcionava, devido a queda de materiais advindos
da construção.

Presente, também, o nexo de causalidade entre a ação
da apelante, pois ela que gerou o dano moral sofrido.

Essa questão foi com propriedade enfrentada pelo juiz,
pelo que colho por empréstimos os seus argumentos:

“A relação de causalidade entre a conduta da empresa
ré, por seus prepostos, e os danos físicos causados ao imóvel do autor
restam cabalmente configurados, bastando cotejar os dados contidos
no trabalho efetuado pela perita atuante no feito. Em assim sendo, o
dever de indenizar se faz presente, levando-se em consideração,
inclusive, que não houve culpa da vítima.” (folha 422)

De se ver, portanto, quanto à comprovação do dano, os
dissabores experimentados pelo autor/apelado estão presentes e podem
ser constatados pela simples leitura dos autos.

As fotografias jungidas ao feito (folhas 61/107),
demonstram satisfatoriamente a situação constrangedora a que foi
submetido o autor durante o andamento da obra vizinha, tudo em virtude
do procedimento da apelante na execução da construção.

Com tudo isto, entendo, também, desnecessária a prova
do reflexo patrimonial do prejuízo para que seja reconhecido o dano
moral, pois o mesmo representa sofrimento humano, resultante de lesão
de direitos da personalidade.

Para a caracterização do dano moral puro, basta a
existência do constrangimento, da dor íntima, suficiente para gerar o
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dever de ressarcimento, independentemente da prova do prejuízo, pois
repousa no simples fato da violação - danum in re ipsa.

No presente caso, observo que o empreendimento da
obra pela empresa ré sem os devidos cuidados, trouxe sérios transtornos
e constrangimentos ao autor por longo período de tempo, advindos da
construção em si, da necessidade das reformas, da rescisão do contrato
de locação, da possibilidade de desabamento com risco à incolumidade
das pessoas.

Daí se extrai, que o caso não pode ser analisado à vista
de um mero dissabor, aborrecimento ou descumprimento de normas,
estes sim à margem da órbita do dano moral.

A esse respeito, oportuna a colação de precedente dos
Tribunais Pátrios sobre a matéria:

“O dano simplesmente moral, sem repercussão no
patrimônio, não há como ser provado. Ele existe
tãosomente pela ofensa e dela é presumido, sendo o
bastante para justificar a indenização” (Tribunal de
Justiça do Paraná. APC, relator desembargador Wilson
Reback, julgado de 12/12/90, RT 681/163).
“Nunciação de obra nova. Danos imóvel. Prova cabal.
Indenização devida. Dano moral. Ocorrência. Valor justo.
Decisão mantida.
A ação de nunciação de obra nova tem por objetivo
proteger o direito de propriedade; harmonizar a
convivência entre os vizinhos e evitar o devassamento
da propriedade alheia. Assim, havendo prejuízo à
propriedade alheia, violação da lei ou regulamento em
virtude de obra nova, poderá o prejudicado embargá-la.
Comprovados os transtornos suportados pelo autor em
razão da realização das obras, devida é a indenização
por danos morais” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Apelação Cível nº 1.0024.04.384880-3/001, relatora
desembargadora Selma Marques, julgado de
08/11/2006).
“Civil e processo civil. Nunciação de obra nova e
indenização c/c perdas e danos. Obras em imóvel
lindeiro. Avarias e prejuízos. Fatos provados e sujeitos
ao respectivo ressarcimento. Provido parcialmente o
recurso do autor e desprovidos os dos réus, unânime. A
culpa, nas ações indenizatórias por dano causado em
imóvel vizinho, quando suficientemente demonstrado o
risco causal, obriga o culpado ao devido e necessário
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ressarcimento. O quantum, em relação ao dano
(material e moral), há de ser fixado, nos precisos da
prova e também quanto aos transtornos e sofrimentos
causados à vítima” (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, Apelação Cível nº 20000710016679,
relator Eduardo de Moraes Oliveira, Primeira Turma
Cível, DJ, de 28/05/2003, página 51).
Posto isso, resta patente o direito do autor de ser

ressarcido pelos danos morais que experimentou, ressumindo, daí, a
necessidade de manutenção da sentença.

Noutro ponto, os prejuízos materiais reconhecidos na
sentença, correspondem àqueles enumerados na perícia e no valor
apontado pela expert atuante no feito (folha 385).

Portanto, tendo sido dito valores encontrados mediante
orçamento que se valeu de tabela (folhas 384/385) utilizada por ente
público (Agetop), imparcial, prescindível a apresentação de orçamentos
elaborados por empresas capacitadas.

Em relação à verba sucumbencial, sustenta a apelante
que a condenação das partes deveria ser recíproca, nos termos do artigo
21, do Código de Processo Civil, tendo em conta a extinção da ação de
nunciação de obra nova pelo magistrado singular.

É cediço que os honorários advocatícios e as custas
processuais, devem ser fixados em proporção ao êxito de cada parte na
demanda (Código de Processo Civil, artigo 21).

Verifica-se, in casu, que o autor decaiu da parte mínima
do seu pedido, posto que a sentença recorrida acolheu todos os seus
pedidos, apenas, extinguindo a ação de nunciação de obra nova por
perda superveniente do seu objeto.

Logo, deve-se reconhecer que houve sucumbência
mínima do apelado, que obteve êxito em suas demais pretensões,
autorizando, assim, a aplicação do parágrafo único do artigo 21, do
Código de Processo Civil, verbis:

“Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
honorários.”
A esse propósito, vale mencionar o venerando acórdão

exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:
(…) Havendo a rejeição do pedido principal e o
acolhimento de outro subsidiário, estará configurada a
mútua sucumbência, podendo o juiz, no caso concreto
e com recurso ao juízo de equidade, atribuir os ônus
sucumbenciais integralmente ao réu, quando reconhecer
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a sucumbência mínima do autor naqueles casos em que
há parcial equivalência entre os pedidos principal e
subsidiário” (Superior Tribunal de Justiça, Embargos de
Declaração no Recurso Especial nº 616918/MG, ministro
Castro Meira, DJUe, de 23/08/2010).
No tocante ao pedido de redução dos honorários

advocatícios, entendo que não merece qualquer reparo o valor fixado
(20% sobre a condenação), posto que não se apresenta exacerbado,
estando em correspondência com o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, observado o grau de zelo, lugar da prestação do
serviço, natureza e importância da causa, e o tempo exigido para
desempenho da atividade, não há como reduzi-los.

Doutra feita, quanto aos consectários da sentença, ou
seja, os juros e a correção monetária, de incidência obrigatória, há que
se fazer uma distinção em razão das duas espécies de indenização: a
por dano material e; a por dano moral.

Os juros moratórios e a correção monetária sobre os
valores devidos a título de dano material incidem a partir do evento
danoso, ex vi do artigo 398, do Código Civil/2002, verbis:

“Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se
o devedor em mora, desde que o praticou.”;
Eis, a respeito, as Súmulas 54 e 43, do Superior Tribunal

de Justiça:
“54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”.
“43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito
a partir da data do efetivo prejuízo”.
No que tange ao dano moral, há ligeira modificação, no

que concerne ao termo a quo para aplicação da correção monetária.
A propósito, o enunciado da Súmula 362, do Superior

Tribunal de Justiça, que revela o posicionamento dominante na Corte:
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento.”
Desse entendimento não destoa este egrégio Tribunal

de Justiça, litteris:
“Apelação cível. Recurso adesivo. Ação de reparação
de danos materiais e morais. Desrespeito a sinalização.
Presunção relativa boletim de ocorrência. Danos morais
objeto de estipulação distinta. Não contratação.
Impossibilidade de cobertura. Correta condenação do
apelante/réu nas custas e honorários advocatícios.
Termo inicial dos juros e correção monetária. (...)
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V - O termo inicial para a incidência de correção
monetária nas condenações por dano material e a partir
do evento danoso, conforme artigo 398, do Código Civil,
e Súmulas 54 e 43, do Superior Tribunal de Justiça. Já
os danos morais a incidência da correção monetária é a
data em que foi arbitrado o valor na decisão judicial e
dos juros de mora, o evento dano-so. Recursos
conhecidos e improvidos” (Apelação Cível nº 323034-
90.2009.8.09.0000, relator desembargador Vítor
Barboza Lenza, Primeira Câmara Civel, DJ 677, de
07/10/2010).
Nesse descortino, a meu viso, incorreu em erro o

magistrado a quo, devendo ser reformada a sentença, ex officio, para
que, quanto ao dano material, a correção monetária e juros de mora,
incidam a partir do evento danoso.

Ressalta-se que, tratando-se de matéria de ordem
pública, a correção monetária e os juros de mora, podem ser
estabelecidos/modificados de ofício, não violando o artigo 460, do Código
de Processo Civil.

De resto, quanto ao pedido da recorrente para reparar
os defeitos existentes no imóvel, não cabe ao Judiciário, considerando
a situação específica dos autos, interferir na esfera de disponibilidade
do recorrido, que, caso queira, pode, ao seu alvedrio, aceitar a pretensão
esboçada pela parte apelante.

Forte em tais fundamentos, nego provimento à apelação,
mantendo incólume a sentença.

Por outro lado, de ofício, retifico o decisum para estipular
que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre o dano
material, sejam computados do evento danoso.

É o voto.
Goiânia, 5 de abril de 2011.
Des. Luiz Eduardo de Sousa - Relator

Apelação Cível nº 143367-47.2009.8.09.0000 (200901433670)
Comarca de Piranhas
Apelantes: João Batista da Silva e outro
Apelado: Wanderley Pimenta de Queiroz
Relator: Des. Carlos Alberto França

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. NEGLIGÊN-
CIA. IMPERÍCIA. IMPRUDÊNCIA. RESPONSABILI-
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DADE CIVIL DE MÉDICO. AUSÊNCIA DE CULPA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I - A responsabilidade civil dos profissionais liberais, como
é a do médico, trata-se de responsabilidade subjetiva,
que se baseia na prova da conduta culposa do mesmo,
em uma de suas modalidades, ou seja, imperícia,
negligência ou imprudência.
II - ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
O ônus probatório incumbe ao autor (artigo 333, I, Código
de Processo Civil), que deve produzir prova inconteste
da conduta culposa imputada ao profissional. Não
havendo demonstração inequívoca da culpa do médico
em relação à morte da vítima, improcede o pedido
indenizatório.
III - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Amparado pelo sistema do livre convencimento
motivado, o juiz pode fundamentar sua decisão na prova
que entender suficiente ao deslinde da questão
controversa, ainda mais quando se trata de inúmeros
depoimentos testemunhais, tendo o magistrado
sopesado àqueles mais convincentes e consequen-
temente imprescindíveis ao deslinde da causa. Assim,
sendo o juiz o destinatário das provas, ele é quem deverá
aferir se as provas produzidas são suficientes ou se há
necessidade de se designar a produção de outras tantas
para então poder fundamentar com precisão sua
decisão, formando o seu convencimento.
Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 143367-47.2009.8.09.0000 (200901433670), da
Comarca de Piranhas, figurando como apelante João Batista da Silva e
outro e, como apelado, Wanderley Pimenta de Queiroz.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo e negar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator, proferido na assentada do
julgamento e que a este se incorpora.
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Votaram, além do relator, os desembargadores João
Waldeck Félix de Sousa e Amaral Wilson de Oliveira.

Presidiu o julgamento o desembargador João Waldeck
Félix de Sousa.

Esteve presente à sessão a doutora Dilene Carneiro
Freire, representando a Procuradoria-Geral de Justiça.

Goiânia, 7 de junho de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por João Batista
da Silva e Verônica Soares da Silva, irresignados com a sentença, de
folhas 287/295, proferida pelo meriíssimo juiz de direito da Comarca de
Piranhas, doutor Aluízio Martins Pereira de Souza, que julgou
improcedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização
proposta em desfavor de Wanderley Pimenta de Queiroz.

Relatam os apelantes que são pais de Pedro Soares da
Silva que, após sofrer acidente automobilístico e ter dado entrada em
hospital na cidade de Piranhas, faleceu no dia 23/01/99, por negligência,
imperícia e imprudência médica do apelado, alegando demora no
atendimento dado ao filho.

Discorrem que a vítima sofreu traumatismo crânio-
encefálico, ferimento grave que implicava risco iminente de vida ou
sofrimento intenso na vítima, porém, mesmo sabedor daquela situação,
o apelado recusou-se a autorizar a remoção do paciente para Goiânia,
onde teria tratamento em condições mais avançadas.

Reforçam que o juiz sentenciante sopesou apenas
algumas provas testemunhais, desprezando outros importantes
elementos dos autos que demonstram culpa do apelado na morte do
filho dos apelantes, fazendo algumas indagações a respeito.

Transcrevem depoimentos testemunhais que dizem
corroborar a tese defendida na peça de ingresso.

Após tecerem mais alguns cometários sobre caso,
requerem o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a sentença, julgando-se procedente o pleito indenizatório.

Preparo recursal, à folha 313.
O recurso foi recebido em ambos efeitos, conforme

decisão de folha 314.
Regularmente intimados, o apelado apresentou

contrarrazões (folhas 331/345), pela qual pugna pelo improvimento do
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recurso, tendo em vista a falta de negligência ou imperícia por parte do
apelado/recorrido, a ensejar a indenização requerida.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério
Público de segundo grau, doutora Maria José Perillo Fleury, ofertou
parecer opinando pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
Ao revisor.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Nos termos relatados, João Batista da Silva e Verônica
Soares da Silva recorrem da sentença que julgou improcedente o pedido
de indenização formulado em desfavor de Wanderley Pimenta de Queiroz
que, segundo os apelantes, na função de médico, agiu com negligência
e imprudência no atendimento do filho do casal, que veio a óbito.

Frise-se que o juiz sentenciante julgou improcedente o
pedido indenizatório, ao entendimento de que o médico não incorreu em
culpa na morte do filho dos apelantes.

Pois bem. Após análise meticulosa dos autos, não
vislumbro a ocorrência de qualquer ato negligente ou imprudente
cometido pelo apelado, que agiu dentro das regras que a profissão de
médico exige.

Apontaram os apelantes que houve demora no
atendimento da vítima, que esta sofreu maus tratos e que o médico não
autorizou a remoção do paciente para Goiânia, fatos este que não
restaram comprovado nos autos.

O conjunto fático-probatório não revela qualquer
negligência ou imperícia por parte do apelado, que tomou as providências
pertinentes ao caso, de acordo com as possibilidades oferecidas pelo
hospital daquela cidade interiorana.

Os depoimentos colhidos nos autos não demonstram
qualquer ato culposo por parte do apelado, sendo pertinente
transcrevê-los.

(…) que esteve presente durante todo o atendimento
feito por Wanderley a Pedro; que o requerido Wanderley usou pinça
para dar pontos na testa e no couro cabeludo de Pedro; que não pinçou
a pele do rosto de Pedro, não xingou Pedro de bêbado vagabundo e não
puxou a língua de Pedro; que em nenhum momento a família de Pedro
solicitou a sua remoção para Goiânia; que não lembra o diagnóstico
dado pelo requerido ao paciente Pedro; que o paciente Pedro estava
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com o rosto todo ensanguentado, portanto, não sabe se o seu nariz e
sua boca estavam sangrando; que não sabe quanto tempo demorou da
chegada de Pedro até o seu atendimento pelo médico; que encaminhou
o Pedro para emergência mas não o examinou até a chegada do médico;
que não sabe quanto tempo depois da entrada de Pedro no hospital o
requerido veio lhe atender; que o relatório de enfermagem consta o que
o médico diz que o paciente tem, ou seja, o diagnóstico é feito pelo
médico; que no dia do fato o hospital estava munido com aparelho de
raio-x; que saiu do Hospital às sete horas e durante o tempo em que
estava de plantão não foi o raio-x em Pedro; que não estava presente na
hora do óbito de Pedro; que nunca viu o requerido tratar mal paciente
alcoolizado; que Pedro estava com cheiro forte de bebida alcoólica; que
Paulo, então guarda do hospital, foi chamado para segurar Pedro para
que ele não caísse do leito; que não se lembra se as duas pessoas que
encaminharam Pedro ao hospital presenciaram atendimento prestado
pelo requerido Wanderley; que não sabe se havia ambulância que
pudesse remover Pedro para outro local; que não sabe a causa de óbito
do Pedro (…).” (depoimento da testemunha Luciana Maria de Oliveira,
folhas 255/256)

“(…) que não sabe quem levou Pedro para o hospital;
que pelo que lembra não ficou pessoas estranhas ao quadro de
servidores do hospital durante o atendimento a Pedro; que durante o
período em que segurou Pedro ele não gritava; que não sabe se Pedro
estava bêbado; que não presenciou a família pedir ao requerido para
levar Pedro para Goiânia; que em nenhum momento presenciou o
requerido falar que ele estava bem; que não presenciou o Wanderley
com pinça na mão; que sabe informar se o requerido saiu do hospital
depois de atender Pedro. (…) que não é do conhecimento que Pedro
tentava impedir o trabalho do requerido; que sempre ficava ambulância
no local; que não é do seu conhecimento que o requerido tenha agredido
algum paciente com palavras ou ações; que nunca foi procurado por
parentes ou qualquer pessoa para tratar sobre o fato que aconteceu
com Pedro; que o depoente e seus familiares já foram bem tratados
quando foram atendidos pelo requerido. (…)” (depoimento de Paulo
Normanha da Silva Neto, folhas 258/259)

“(…) que esteve presente em alguns momentos do
atendimento ao Pedro, porque saíra para atender outros pacientes; que
em momento algum o requerido Wanderley maltratou Pedro; que não
xingou Pedro; que usou pinça para fazer uma pequena cirurgia na cabeça
de Pedro, mas não viu o requerido pinçar a pele do rosto de Pedro; que
o requerido não estava no hospital quando Pedro deu entrada e não
sabe quanto tempo o requerido demorou para chegar, afirmando que foi
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pouco tempo; que não lembra quem estava presente na sala durante o
atendimento de Pedro pelo requerido, que a sala possui janela que dá
acesso ao público de maneira que quem estivesse passando na rua e
se aproximasse da janela veria o que estava acontecendo na janela;
que Pedro mordeu o dedo da depoente e nesse momento a depoente o
relatou para o requerido, tendo este dito para Pedro soltar o dedo da
depoente; que nesse momento o requerido não xingou Pedro; que não
se lembra se no dia 23 de janeiro de 1999 existia aparelho para fazer
raio-x no Hospital; (…) que depois da pequena cirurgia feita pelo requerido
o rosto de Pedro foi limpo e não se lembra se ele sangrou pela boca ou
pelo nariz; que quando foi ao quarto Pedro estava dormindo e não sabe
se o requerido aplicou uma injeção na perna de Pedro; que não viu
ninguém solicitar ao requerido a remoção de Pedro para Goiânia; que a
irmã de Pedro estava no hospital (…); que na época do fato era comum
o médico plantonista ficar em casa aguardando a solicitação de presença
no hospital; que até hoje o médico plantonista não é obrigado a
permanecer no hospital durante seu plantão; que na época do fato não
havia local para o médico plantonista ficar (...)”. (depoimento de Tereza
Morais Sousa, folhas 260/261)

Depreende-se das provas testemunhais que não houve
qualquer desídia do apelado, ao ponto de culpá-lo pela morte da vítima,
tendo aquele realizado os primeiros socorros, colocando a vítima em
observação, procedimento este de praxe a ser tomado por qualquer
profissional da área.

Também não há que se falar que o apelado agrediu o
paciente, ao revés, as testemunhas esclareceram que a vítima estava
alcoolizada e muito agitada, tendo inclusive “mordido” o dedo da
enfermeira. Da mesma forma, não há se falar que o médico apelado
não autorizou a remoção ou transferência do paciente para cidade de
Goiânia, salientando-se que tal providência deve ser tomada quando o
médico presta os primeiros socorros e certifica que o paciente tem
condições de ser removido.

Ora, no que tange à responsabilidade impingida aos
profissionais liberais da saúde, quando da suposta ocorrência de erro
médico, insta ressaltar que no direito brasileiro tal responsabilidade é
subjetiva na modalidade ‘teoria da culpa’, incumbindo ao paciente provar
o dano suportado em razão da conduta culposa do profissional da
medicina, perpetrada nas modalidades imprudência, negligência ou
imperícia.

É salutar conceituarmos o que vem a ser negligência,
imprudência e imperícia.
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1) negligência: desleixo, descuido, desatenção,
menosprezo, indolência, omissão ou inobservância do dever, em realizar
determinado procedimento, com as precauções necessárias;

2) imperícia: falta de técnica necessária para realização
de certa atividade;

3) imprudência: falta de cautela, de cuidado, é mais que
falta de atenção, é a imprevidência a cerca do mal, que se deveria prever,
porém, não previu.

- A negligência é uma das modalidades de culpa
existente dentro da Responsabilidade Civil, na qual a inobservância das
obrigações e direitos, leva o autor a cometer erros graves. É negligente
o indivíduo que não tem a atenção necessária aos atos que prática, não
preocupando-se com as consequências destes atos.

- A imprudência consiste numa precipitação no
agir, assim, o paciente precipita-se com os cuidados a ele prescritos.
Pode ser confundida com a negligência, mas estas diferenciam-se
justamente por ser a negligência uma a falta de atenção com seus
próprios atos, e a imprudência uma ação precipitada diante de uma certa
situação concreta.

- Imperícia é mais uma das modalidades de
culpa, pois a falta de habilidade para praticar determinados atos que
exigem certo conhecimento, na culpa do paciente enquadra-se em
automedicação.

Diante desse enfoque, não se verifica que o apelado
tenha agido com negligência, imprudência e imperícia, a ensejar a
indenização objetivada pelos apelantes.

O juiz sentenciante abordou com precisão a questão,
achando por bem julgar improcedente o pedido de ingresso, senão
vejamos:

“Os documentos acostados pelos autores somente
provam que o acidente ocorreu por volta das 1:30 horas, no dia 23 de
janeiro de 1999 (folhas 18/19).

Há que se considerar que, em caso de acidentes, há o
período entre a ocorrência do fato, o atendimento pela polícia e
ambulância, e o deslocamento até o hospital. Infelizmente, às vezes,
tais acontecimentos, mesmo em uma cidade de pequeno porte, levam
muito mais de 1 (uma) hora.

Ademais, ficou consignado no depoimento da
testemunha, também médico, Primo Deliberali (folha 226) que somente
após o atendimento do paciente é que o médico atendente faz o relatório.
Assim, o horário constante do prontuário revela não o do início do
atendimento, mas o de sua conclusão, ou seja, quando o paciente já
havia se submetido às providências de urgência.
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Corroborando estas informações, a filha dos
requerentes, Ednair Batista Soares Inácio, à folha 250, informou ‘que
seu irmão deu entrada no hospital por volta de duas horas e faleceu por
volta de nove horas do mesmo dia’.

Posto isto, vejo que o alegado fato não se demonstra
verossímil, impossibilitando a caracterização da culpa do requerido pela
suposta demora do atendimento do paciente.

Os autores ainda sustentaram que o filho teria sofrido
maus-tratos pelo requerido ao ser atendido, pois este, supostamente,
seria avesso a pessoas que adentrassem no hospital sob o efeito de
bebida alcoólica. Tal destrato, inclusive, teria levado o réu a desferir um
soco na vítima, além de ter pinçado seu rosto.

O que se vislumbra dos autos não corresponde com as
alegações acima trazidas. Vejamos.

À folha 258, temos o depoimento de Paulo Normanha
da Silva Neto, guarda do hospital municipal naquela noite, o qual afirma
que foi chamado para ajudar no atendimento de Pedro, tendo em vista
que este estava alterado, precisando usar de forças para contê-lo:

‘(…) que ajudou a levar Pedro para o interior do Hospital;
que não se lembra se Wanderley estava no Hospital quando Pedro deu
entrada; que foi chamado para ajudar no atendimento a Pedro; (…) que
segurou Pedro no momento em que estava dando tapas inclusive acertou
a parede; …’

A afirmação da testemunha é corroborada pelos
depoimentos de Tereza Morais Souza (folha 260), que esteve presente
também no atendimento de Pedro e de Luciana Maria de Oliveira (folha
255).

Ora, a prova dos maus tratos e agressões sofridas pelo
paciente cabia aos autores, conforme dispõe o inciso I, do artigo 333, do
Código de Processo Civil. Assim, não tendo se desincumbido desta prova,
e tendo nos autos prova em sentido contrário às alegações dos autores,
neste ponto, não merece acolhida a pretensão inicial.

Outro ponto sobre o qual assenta a inicial é que o
requerido teria agido com imprudência e negligência ao não permitir que
Pedro fosse levado a uma cidade com mais recursos, in casu, Goiânia,
como queriam os familiares.

O requerido, em sua defesa, nega que houve o pedido
de transferência do paciente pelos seus familiares.

Conforme atesta o documento de folhas 113/115, a
transferência de pacientes em casos urgentes só deve se dar se não
mais apresentar risco de vida. No referido documento, ao final, constou:
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‘(…) Portanto, se o caso é grave, a retirada do paciente
do hospital pode causar-lhe problemas maiores, e o médico não pode e
não deve permitir que isso ocorra. O médico pode ser processado pela
família do paciente, caso ocorra dano a esse após a transferência.’

Assim, observa-se que o profissional da saúde deve se
pautar, principalmente, pela prudência, considerando cada caso concreto.

No caso em exame, vários fatores teriam que ser
considerados, entre eles, a distância deste município à capital goiana,
com rodovia, à época, muito esburacada, o estado do paciente e outros.

Posto isso, verifico que também não restam procedentes
as alegações trazidas na inicial sobre a negativa do pedido de
transferência do filho dos requerentes a Goiânia.

(…)
Contudo, vejo que tais questionamentos são inócuos,

posto que, a um, o próprio Ministério Público entendeu não serem
passíveis de configuração de imperícia; a dois, os argumentos não foram
anteriormente levantados, não podendo o réu, ou mesmo os requerentes
terem acesso aos mesmos e fazerem suas dilações e defesa, o que
acabaria por transgredir os princípios constitucionalmente dispostos da
ampla defesa e do contraditório, estando já preclusa a oportunidade
para tais alegações.

Ao teor de tudo que foi exposto, julgo improcedente os
pedidos dos autores. (...)”

Com efeito, a teoria da responsabilidade civil está
alicerçada na reparação do dano. Trata-se de princípio que emerge do
artigo 186, do Código Civil vigente, verbis:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Para a configuração da responsabilidade civil é
imperativo a existência de alguns pressupostos, ordinariamente
necessários, são eles: a) ação do agente; b) a existência de um dano
experimentado pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a
ação.

Em regra a obrigação de indenizar, pela prática de atos
ilícitos, advém da culpa. Assim, para que se configure o ilícito se torna
imprescindível um dano oriundo de uma atividade culposa.

Desta maneira, é essencial à caracterização do ilícito, a
existência de uma ação ou omissão voluntária, que viole norma jurídica
protetora dos interesses alheios ou um direito subjetivo individual, e que
o infrator tenha conhecimento da ilicitude de seu ato.
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Assim, apesar das alegações expendidas pelos
Apelantes, não restou demonstrado nos autos os pressupostos
configuradores da responsabilidade civil imputada ao apelado.

Diante desse enfoque, os autores/apelantes não fizeram
prova do fato constitutivo do alegado direito, nos termos preconizados
no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil.

É sabido que o ônus da prova cabe a quem alega,
assumindo o autor de uma ação o dever processual de demonstrar os
fatos que constituem seu direito, nos termos do artigo 333, I, do Código
de Processo Civil, enquanto que dos réus seria a incumbência de fazer
prova de que agiu licitamente.

A meu sentir, os autores não observaram o comando do
artigo 333, I do Código de Processo Civil, causando obstáculo ao próprio
direito que alegaram.

Trago à lume julgados desta Corte de Justiça:
“Apelação cível. Indenização danos materiais morais.
Ausência de comprovação. Improcedência do pedido.
I - Segundo o artigo 333, I, do Código de Processo Civil,
compete ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu
direito.
II - O conjunto dos fatos probatórios dos autos deve
convergir para demonstrar a presença dos elementos
configuradores do dever de indenizar, quais sejam o
dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente
e o resultado danoso.
III - Não evidenciados esses elementos culmina
fatalmente com a improcedência do pleito indenizatório
requerido na inicial. Apelo conhecido e improvido”
(Tribunal de Justiça de Goiás. Quinta Câmara Cível,
desembargador Abrão Rodrigues Faria, Apelação Cível
nº 113224-0/188 (200702544730). DJG 567, de
29/04/2010).
“Apelação cível. Ação de indenização. Alegação de erro
médico. Responsabilidade subjetiva. Gestação gemelar.
Morte fetal. Nó de cordão umbilical. Suposta
necessidade de realização de exames. Ausência dos
elementos ensejadores da reparação civil.
Improcedência do pedido.
I - A responsabilidade civil imputada aos profissionais
liberais, entre eles a do médico, e subjetiva, na qual
incumbe ao paciente provar o dano lhe advindo ante a
prática culposa daquele nas modalidades negligencia,
imprudência ou imperícia.
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II - (...). III - Assim, não evidenciada a presença dos
elementos necessários a ensejar a responsabilidade civil
do médico, quais sejam, a ação ou omissão ilícita; culpa
ou dolo do agente; o dano causado a vítima e; a relação
de causalidade entre a ação e o dano, revela-se
imperiosa a improcedência do pedido de indenização
por danos morais. (…) Apelação conhecida e improvida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
desembargador Luiz Eduardo de Souza, Apelação Cível
nº 107114-0/188, DJG 319, de 23/04/2009).
“Apelação cível em ação de indenização por danos
morais. Cirurgia de catarata. Alegação de erro médico.
Ausência de comprovação da culpa da profissional.
Responsabilidade civil da médica não configurada.
Improcedência do pedido.
A responsabilidade civil dos profissionais liberais, como
é a do médico, trata-se de responsabilidade subjetiva,
que se baseia na prova da conduta culposa do mesmo,
em uma de suas modalidades, ou seja, imperícia,
negligência ou imprudência. O ônus probatório incumbe
ao paciente/autor (artigo 333, I, Código de Processo
Civil), que deve produzir prova rigorosa da conduta
culposa imputada ao profissional. não havendo
demonstração inequívoca da culpa da médica em
relação ao insucesso do tratamento cirúrgico a que o
paciente foi submetido, mormente pelo fato de tê-lo
abandonado, como no presente caso, o pedido
indenizatório deve ser julgado improcedente apelo
conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Terceira Câmara Cível, doutor Donizete Martins de
Oliveira, Apelação Cível nº 124166-1/188, DJG 152, de
13/08/2008)
Impende, ainda, esclarecer que o artigo 130 do Digesto

Processual concede ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção
de provas requeridas pelas partes, devendo afastar aquelas que se
mostrarem inúteis ou desnecessárias, sem que isso implique em ofensa
aos ditames processuais ou aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.

Assim, sendo o juiz o destinatário final da prova, tem
ele a faculdade de determinar até mesmo de ofício a produção de prova
que entender necessário para o deslinde da questão posta em juízo,
bem como rejeitar as diligências que não tiverem o condão de contribuir
para a formação do seu convencimento.
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Assim dispõe o artigo 130, do Código de Processo Civil:
“Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo
as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Sobre o assunto, Moacyr Amaral Santos assim
preleciona:

“A prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à
existência ou inexistência de fatos sobre os quais versa
a lide” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 18.ª
edição, São Paulo, Saraiva, 1996).
Nesse teor, as decisões do Superior Tribunal de Justiça:
“A produção de provas constitui direito da parte, a
comportar temperamentos a critério da prudente
discrição do magistrado que preside o feito, com base
em fundamentado juízo de valor acerca da sua utilidade
e necessidade, de modo a resultar no equilíbrio entre a
celeridade desejável e a segurança indispensável na
realização da justiça” (Recurso Especial nº 40.048/MG,
Superior Tribunal de Justiça, relator ministro, Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJU, de 26/02/94).
“A questão ou não de deferimento de uma determinada
prova depende de avaliação do juiz, dentro do quadro
probatório existente, da necessidade dessa prova. Por
isso a possibilidade de indeferimento das diligências
inúteis e protelatórias, prevista na parte final do Código
de Processo Civil, 130” (Agravo de Instrumento 56995-
0/SP, Superior Tribunal de Justiça, ministro Assis Toledo,
DJU, de 05/04/95, de 10/04/95, página 9322).
No presente caso, é de se entender que a prova

testemunhal foi sopesada, por inteiro, se revelando por demais útil, além
de ter sido submetida a estrita observância dos princípios do contraditório
e ampla defesa, confirmando-se, de forma inconteste, o descumprimento
do ônus probatório que é imposto à parte autora pela norma do artigo
333, I, do Código de Processo Civil, não demonstrando, por conseguinte,
a existência de responsabilidade civil imputada ao apelado, razão pela
qual merece manutenção a sentença.

Quanto aos depoimentos colhidos em procedimento
investigatório pelo Ministério Público, folhas 93/94, entendo que os
mesmos não podem ser considerados para fins de julgamento do
presente apelo, porque não se pode olvidar que durante a produção
desta prova não fora ouvida a parte apelada, não se oportunizando o
seu direito de resposta, ferindo-lhe, portanto, o direito à ampla defesa e
contraditório.
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Ademais, vale ressaltar que meros indícios de que a
parte apelada “não gosta de pessoas embriagadas”, não tem o condão
de demonstrar o nexo de causalidade existente entre o dano suportado
pela vítima e o atendimento médico questionado, requisito este
imprescindível para se configurar culpa do apelado. Assim, para que
subsista a obrigação indenizatória, é mister a presença da culpa, do
prejuízo e obviamente da relação da causalidade entre ambos.

Na verdade, os apelantes não se conformam com o
acontecimento fatídico que ocasionou a morte do filho, o que é
compreensível, e tentam imputar a culpa ao apelado, o qual não agiu
com negligência, imprudência ou imperícia, conforme provas coligidas
nos autos, o que culmina na improcedência do pedido indenizatório.

Ao teor do exposto, conheço do recurso e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a sentença objurgada, por seu
próprios fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 7 de junho de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Relator

Apelação Cível nº 156195-42.2008.8.09.0087 (200891561951)
Comarca de Itumbiara
Apelante: Jesus Prata Filho
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Zacarias Neves Coêlho

EMENTA: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA. AGENTE PÚBLICO. USO INDEVIDO DE BEM
PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. VANTAGEM
INDEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONA-
LIDADE NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES.
I - As penalidades da Lei de Improbidade Administrativa
alcançam o servidor público municipal comissionado,
não lhe sendo aplicado o teor do julgamento proferido
pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 2.138,
que se restringe aos agentes políticos cujo regime de
responsabilidade político-administrativa é o fixado no
artigo 102, I, c, da Constituição Federal/88, disciplinado
pela Lei nº 1.079/1950.
II - A venda ilegal de espaços publicitários em prédio
público, em proveito próprio e de terceiros, constitui ato
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de improbidade administrativa, tipificado no artigo 9º,
XII, da Lei nº 8.429/92, pois importa em enriquecimento
ilícito, com ofensa aos princípios da legalidade,
impessoalidade e moralidade.
III - Evidenciado que o agente público auferiu verba
indevida a partir da exploração de bem público, imperiosa
a aplicação da penalidade pertinente à “perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio”, além
da perda do cargo (artigo 12, I, Lei de Improbidade
Administrativa).
IV - Apesar de se reconhecer a possibilidade de
aplicação cumulativa das penas traçadas para a
penalização do agente público ímprobo, cumpre ao
julgador, ao impor a sanção, valer-se do princípio da
proporcionalidade, dosando a pena de modo condizente
com a gravidade e extensão do dano causado e do
benefício patrimonial auferido pelo agente (artigo 12,
parágrafo único, da Lei nº 8.429/92), evitando-se a
impunidade, e, por outro lado, a hipertrofia da punição.
Logo, dentro da margem de variação das condutas
abstratamente previstas na Lei de Improbidade
Administrativa, mostra-se desarrazoada e
desproporcional a imposição de mais de uma medida
restritiva de direito ao agente público para penalizá-lo
pela prática de conduta ímproba de média gravidade.
Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do relator.

Votaram com o relator, que presidiu a sessão, os
desembargadores Amaral Wilson de Oliveira e Carlos Alberto França.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor
Wellington de Oliveira Costa.

Custas, de lei.
Goiânia, 22 de novembro de 2011.
Des. Zacarias Neves Coêlho - Relator
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RELATÓRIO

Jesus Prata Filho, qualificado e regularmente
representado, interpõe apelação cível da sentença, de folhas 510/513,
proferida nos autos da ação civil pública que tem como autor o Ministério
Público, aqui apelado.

Ao proferir a sentença objurgada, o magistrado de
primeira instância, doutor Fernando de Mello Xavier, julgou procedente
o pedido exordial e, reconhecendo a prática dos atos de improbidade
administrativa apontados na inicial, aplicou as sanções correspondentes,
como segue:

“1 – ressarcimento integral do dano, consistente da
restituição aos cofres públicos de todo o montante arrecadado com a
venda dos espaços publicitários, com correção monetária pelo INPC
desde o efetivo pagamento, acrescido de juros moratórios legais a partir
da citação, devendo o montante ser apurado em liquidação e/ou
cumprimento de sentença;

2 – perda da função pública;
3 – proibição de contratar com o Poder Público ou

receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
pelo prazo de 10 (dez) anos.” (folha 513)

Em suas razões (folhas 518/524), o apelante alega que
a sentença objurgada deve ser reformada, pois os agentes políticos não
são alcançados pela Lei de Improbidade Administrativa, conforme já
decidiu o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Reclamação nº 2.138-DF.

E prosseguindo, relata que era presidente do Automóvel
Clube de Itumbiara, pessoa jurídica de direito privado, tendo se utilizado
de uma praça pública para realização de eventos esportivos, por meio
dessa associação, e não em nome próprio.

Destaca que os depoimentos testemunhais
evidenciaram que os valores arrecadados com a venda do espaço
publicitário destinava-se ao Automóvel Clube de Itumbiara, para
manutenção e reparos do kartódromo, pagamento de árbitros,
cronometragem e hospedagem.

Brada, nesse toar, que jamais “agiu dolosamente no
intuito de lesar o erário público ou obter algum tipo de enriquecimento
ilícito”. Além disso, entende que, se o Poder Público é ineficaz nas
políticas públicas esportivas, cabe à iniciativa privada suprir tal
incompetência, “pois, vale lembrar que o kartódromo foi construído para
realização de corridas automotoras e não para pastagem e muito menos
para servir de criatório do mosquito da dengue e, tampouco, para encontro
de marginais para consumo de drogas” (sic - folha 522).
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Assim, verbera que restou demonstrado que o
Automóvel Clube de Itumbiara apenas usufruiu do local para promover
a prática do esporte, angariando patrocínio para a realização dos eventos.
Logo, inexiste ato de improbidade administrativa imputável ao apelante.

Aduz, também, que “a aplicação das sanções previstas
na Lei de Improbidade Administrativa reclama um mínimo de
razoabilidade, pois que, do contrário, fugiria completamente aos objetivos
e limites impostos por ela e, principalmente, impostos pela Constituição
Federal” (folha 523).

Ao final, pede seja o apelo conhecido e provido, para
afastar a condenação imposta ao recorrente.

Preparo, visto à folha 525.
Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões,

às folhas 537/540, requerendo o desprovimento do apelo.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de

Justiça exarou o parecer, de folhas 558/561, de lavra do doutor Eliseu
José Taveira, opinando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o sucinto relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
da sentença que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa promovida pelo Ministério Público, condenou o requerido
Jesus Prata Filho a restituir aos cofres públicos os valores arrecadados
com a venda dos espaços publicitários, devidamente corrigidos. O
apelante foi punido, ainda, com a perda da função pública e a proibição
de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou
creditícios, direta ou indiretamente.

Segundo o Ministério Público, o apelante, valendo-se
da condição de servidor público comissionado do Município de Itumbiara,
“auferiu vantagem econômica, através de fraude consistente na
contratação de serviços e exploração de publicidade em área pública
com enriquecimento ilícito” (folha 03)

Relata o Parquet que, por meio de notícia anônima, foi
informado de que o réu teria cobrado pela colocação de placas de
publicidade no Kartódromo Estadual Dr. Henrique Santillo, retendo para
si os respectivos valores, o que foi posteriormente averiguado por meio
do procedimento administrativo nº 006/2008.

Pois bem. De início, cumpre registrar que a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) é, sim, aplicável ao apelante,
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pois este, à época dos fatos, era servidor público comissionado, nomeado
pelo decreto nº 317/2005 (folha 236), para exercer, em caráter precário,
o cargo de “diretor geral, comercial e industrial”, de livre nomeação e
exoneração, a critério do prefeito do Município de Itumbiara.

Desta feita, inconteste que o recorrente enquadra-se na
definição de agente público descrita no artigo 2º, da Lei nº 8.429/92,
verbis:

“Artigo 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta
lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer ou-tra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

Demais disso, mesmo que o apelante fosse agente
político, como pretende fazer crer, ainda assim, a Lei de Improbidade
Administrativa lhe seria aplicada, pois de acordo com o dispositivo
supratranscrito, também enquadra-se na definição de agente público,
para os fins de aplicação daquela lei, também os exercentes de cargo
ou mandato eletivo nas entidades que menciona.

Assim, equivoca-se o apelante quanto à pretensão de
que lhe seja aplicado o teor do julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal na Reclamação nº 2.138, que se restringe aos agentes
políticos de regime especial, ou seja, aqueles que são regidos por normas
especiais de responsabilidade (Constituição Federal, artigo 102, I, c,
disciplinado pela Lei nº 1.079/1950), que, no entender da Corte Suprema,
por essa razão, não se submetem ao modelo de competência previsto
no regime comum da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº
8.429/1992), sob pena de dupla responsabilização político-administrativa
desses agentes.

Aliás, por ser oportuno, trago à baila o teor daquele
julgamento, verbis:

Ementa: Reclamação. Usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Improbidade administrativa.
Crime de responsabilidade. Agentes políticos.
I. Preliminares. Questões de ordem.
I.1. (…)
II. Mérito.
II.1. Improbidade administrativa. Crimes de responsabili-
dade. Os atos de improbidade administrativa são
tipificados como crime de responsabilidade na Lei nº
1.079/1950, delito de caráter político-administrativo.
II.2. Distinção entre os regimes de responsabilização
político-administrativa. O sistema constitucional
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brasileiro distingue o regime de responsabilidade dos
agentes políticos dos demais agentes públicos. A
Constituição não admite a concorrência entre dois
regimes de responsabilidade político-administrativa para
os agentes políticos: o previsto no artigo 37, § 4º
(regulado pela Lei nº 8.429/1992) e o regime fixado no
artigo 102, I, c, (disciplinado pela Lei nº 1.079/1950). Se
a competência para processar e julgar a ação de
improbidade (Constituição Federal, artigo 37, § 4º)
pudesse abranger também atos praticados pelos
agentes políticos, submetidos a regime de
responsabilidade especial, ter-se-ía uma interpretação
ab-rogante do disposto no artigo 102, I, a, da
Constituição.
II.3. Regime especial. Ministros de Estado. Os ministros
de Estado, por estarem regidos por normas especiais
de responsabilidade (Constituição Federal, artigo 102,
I, c; Lei nº 1.079/1950), não se submetem ao modelo de
competência previsto no regime comum da Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).
II.4. Crimes de responsabilidade. Competência do
Supremo Tribunal Federal. Compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal processar e julgar os delitos
político-administrativos, na hipótese do artigo 102, I, c,
da Constituição. Somente o Supremo Tribunal Federal
pode processar e julgar ministro de Estado no caso de
crime de responsabilidade e, assim, eventualmente,
determinar a perda do cargo ou a suspensão de direitos
políticos.
II.5. Ação de improbidade administrativa. Ministro de
Estado que teve decretada a suspensão de seus direitos
políticos pelo prazo de 8 anos e a perda da função pública
por sentença do juízo da 14ª Vara da Justiça Federal -
Seção Judiciária do Distrito Federal. Incompetência dos
juízos de primeira instância para processar e julgar ação
civil de improbidade administrativa ajuizada contra
agente político que possui prerrogativa de foro perante
o Supremo Tribunal Federal, por crime de
responsabilidade, conforme o artigo 102, I, c, da
Constituição.
III. Reclamação julgada procedente” (Reclamação nº
2138, relator ministro Nelson Jobim, relator para o
acórdão: ministro Gilmar Mendes (artigo38, IV, b, do
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Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal),
Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2007, DJUe 070,
divulgado em 17/04/2008, publicado em 18/04/2008,
Ementário volume 02315-01, página 00094, Revista
Trimestral de Jurisprudência, volume 00211, página
00058)
Destarte, por ser servidor público, em caso de prática

de ato de improbidade administrativa, ao apelante são aplicáveis as
penalidades previstas na Lei nº 8.429/92.

Prosseguindo, e agora adentrando no mérito
propriamente dito, melhor sorte não socorre ao recorrente, que, em suma,
pretende a descaracterização do ato de improbidade administrativa cuja
prática lhe foi imputada na sentença deblaterada. Pondera o apelante,
para a descaracterização das sanções, que não agiu com dolo, uma vez
que parte do numerário angariado com a venda dos espaços publicitários
do kartódromo teria sido a este revertida com manutenção e reparos; e
outra parte, utilizada para pagamento de árbitros, cronometragem e
hospedagem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a conduta ímproba
imputada ao apelante, servidor público comissionado do Município de
Itumbiara, consistiu na “venda ilícita de espaços publicitários em prédio
público” (folha 18), em proveito próprio e de terceiros. Essa conduta,
conforme entendeu o Ministério Público, estaria tipificada no artigo 9º,
caput, e incisos I, III e XII, da Lei nº 8.429/92, cuja redação é a seguinte:

“Artigo 9º Constitui ato de improbidade administrativa
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei,
e notadamente:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel
ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a
título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

(…)
III - perceber vantagem econômica, direta ou indireta,

para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o
fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de
mercado;

(…)
XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas
no artigo 1º desta lei.”
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A par disso, à vista do conteúdo probatório carreado aos
autos, comungo da conclusão a que chegou o magistrado de primeiro
grau, que entendeu configurada a conduta ímproba do apelante. Isso
porque ressaem coruscantes dos autos os atos de improbidade
administrativa por ele perpetrados, os quais, de fato, se amoldam à figura
abstrata prevista no artigo 9º, caput, e seu inciso XII, da Lei nº 8.429/92,
o que justifica, por conseguinte, a aplicação das penalidades traçadas
no artigo 12, inciso I, da mesma lei.

Ora, da simples verificação das provas colacionadas a
este caderno processual, sejam os depoimentos pessoais colhidos no
bojo do inquérito civil (folhas 53/54) e na fase judicial (folha 487), ou
mesmo os depoimentos testemunhais, de folhas 488/491, é possível
concluir que, de fato, o apelante, na qualidade de servidor público do
Município de Itumbiara, incorreu em conduta violadora da moralidade
administrativa.

Primeiro, porque é fato incontroverso que ele, em razão
do seu cargo, era o responsável pela direção do Kartódromo Estadual
Dr. Henrique Santillo, e assim, em nome da Associação Automóvel Clube
de Itumbiara, passou a vender espaços publicitários daquele bem público
a terceiros, auferindo vantagem indevida. Veja-se, a propósito, o seu
depoimento pessoal, de folha 487, verbis:

“que, o declarante procurou o chefe do executivo local e
indagou se haveria problema em negociar espaços para propaganda no
kartódromo como forma de manutenção deste; que, o prefeito assinalou
positivamente, acrescentando que o Município em nada poderia ser
incluído; (...) que, o declarante negociou verbalmente com alguns
empresários desta cidade; (…) que houve arrecadação em torno de R$
16.500,00”.

Da simples leitura desse depoimento, já é possível
antever a irregularidade praticada pelo recorrente, estando evidente o
exercício indevido da função pública, pois passou a comportar-se como
dono da coisa pública, utilizando-a em benefício próprio e de entidade
privada por ele dirigida. Aliás, nota-se que o apelante tampouco refuta o
fato de ter alienado espaços públicos publicitários, conforme se
depreende do seu depoimento, onde afirma, inclusive, que auferiu, com
essa prática, montante em torno de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e
quinhentos reais).

Corroboram essa constatação os vários recibos juntados
aos autos (folhas 38, 43, 300/310 e 312), que atestam o recebimento de
numerário decorrente da alienação de espaços publicitários. Fazem prova
disso, igualmente, os termos de declaração prestados no bojo do inquérito
civil pelos representantes das empresas que alugaram aqueles espaços,
os quais, por ser pertinente, transcrevo abaixo:
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“Que por uma vez fez publicidade no kartódromo
municipal; Que acredita que tal publicidade data do final de dezembro
de 2006 ou início de 2007, quando ocorreu o campeonato brasileiro de
kart, na cidade de Itumbiara; Que à época pagou o valor aproximado de
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ao senhor Jesus Prata Filho, mediante
02 (dois) cheques no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e mais R$
400,00 (quatrocentos reais em espécie).” (Termo de declaração do senhor
Arnaldo Edgar de Oliveira, preposto do Posto Vera Cruz, folha 28)

“Que por duas vezes fez publicidade no kartódromo mu-
nicipal; Que acredita que tal publicidade data de 2006 e 2007; Que pela
primeira publicidade pagou o valor de R$ 3.000 (três mil reais) ao senhor
Jesus Prata Filho, em espécie e com relação a segunda pagou o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) também em espécie ao senhor Jesus
Prata Filho” (Termo de declaração do senhor Eurípedes Ernani do Nas-
cimento, proprietário da Central Eletrificação Itumbiara Ltda., folha 29)

“Que, no ano de 2006, surgiu a notícia de que o novo
diretor do kartódromo seria o Jesus Prata. (…) Que ele reativou o clube
(Automóvel Clube de Itumbiara) e passou a ser presidente do clube.
Que o declarante é associado, mas não faz parte da diretoria. Perguntado
ao declarante se ele prestou contas das atividades do clube no período,
o declarante disse que já solicitou a prestação de contas, mas nunca
houve uma reunião para prestar contas para os interessados. Que ao
declarante foi oferecido por Jesus Prata a veiculação de espaço
publicitário no kartódromo no ano de 2006 e 2007. Que no primeiro ano
custou R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) e, no segundo ano,
R$ 800,00 (oitocentos reais).” (Termo de declaração do senhor Edson
Corsi, folha 45)

Esclarecedor, também, o depoimento, de folha 488, no
qual a testemunha afirma que “o espaço para propaganda foi negociado
pelo requerido como sendo do Automóvel Clube de Itumbiara”. No mesmo
sentido, o depoimento de folha 489.

Assim sendo, está comprovado que o apelante
negociava espaços públicos publicitários em nome próprio e da entidade
privada por ele dirigida. Aliás, segundo a prova dos autos, ele
apresentava-se, ao mesmo tempo, como diretor do kartódromo e diretor
do Automóvel Clube de Itumbiara (folha 39). Essa dupla atividade (pública
e privada) acabou por criar uma confusão entre o patrimônio público e o
da entidade privada, pois, conforme dito pelo próprio apelante e
corroborado pelos depoimentos constantes nos autos, o dinheiro
arrecadado com a venda dos espaços publicitários era recebido
diretamente por ele, em espécie ou em cheques.
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Aliás, impende ressaltar que o apelante não comprovou
ter aproveitado a verba obtida na manutenção e conservação do
kartódromo, o que, apesar de não ter o condão de retirar a ilegalidade
do seu ato, ao menos serviria como atenuante da penalidade. Nesse
ponto, convém anotar que os recibos e notas fiscais apresentados por
ele (folhas 300/396) não comprovam que aquela verba foi revertida em
proveito do bem público em questão, pois não há como estabelecer
qualquer liame entre as despesas na manutenção do kartódromo (por
exemplo, serviço de limpeza, corte de grama e bebedouro - folhas
383/389) com a verba auferida com a venda dos espaços publicitários.

Pelo que se apura desses documentos, a quase
totalidade da verba obtida foi revertida à associação Automóvel Clube
de Itumbiara com a realização de provas automobilísticas, compra de
pneus e materiais em geral, o que, diga-se, não legitima o seu ato, pois
não havia autorização legal para a utilização de dinheiro público em
benefício de associação de caráter privado.

Ora, muito embora o kartódromo seja um bem de uso
comum do povo, esse uso deve atender a destinação específica, que,
evidentemente, não inclui a exploração de espaços publicitários por
particulares, razão pela qual ela (a exploração) só pode se revestir da
necessária legalidade se precedida de autorização formal do Poder
Público, atendidos os requisitos legais.

Entretanto, no caso em análise, não comprovou o
apelante a regularidade formal da permissão de uso do bem público em
questão. Ora, a “autorização” que o apelante afirma ter recebido do chefe
do poder público municipal, ao que tudo indica, não passou de um mero
consentimento verbal, o que, em razão dos princípios norteadores da
atividade administrativa, não tem o condão de gerar direitos ao
administrado, eis que inexistente e ineficaz.

Desta forma, ressai evidente a falta de ética do
recorrente, que violou os deveres assumidos conjuntamente com o cargo
público, adotando conduta ímproba ao valer-se de sua posição na
estrutura administrativa para auferir vantagem indevida à custa do
patrimônio público, malferindo os princípios da legalidade,
impessoalidade e moralidade.

Pontue-se, por fim, que o dolo é premissa da conduta
do ímprobo, de modo que a ilegalidade só adquire o status de improbidade
quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da
Administração Pública coadjuvados pela má intenção do administrador.
Consoante cediço, o dolo que se exige é o dolo comum, ou seja, é a
vontade consciente de realizar uma conduta contrária à lei. Contudo,
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não é necessária a consciência da antijuridicidade da conduta, mesmo
porque “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece.” (artigo 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Assim, o dolo do apelante está configurado pela
manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de
honestidade e legalidade, e aos princípios da moralidade administrativa
e da impessoalidade, cuja ofensa, aliás, não constitui erro escusável ou
irregularidade tolerável.

Deste modo, caracterizada a conduta ímproba do
recorrente, por haver infringido o artigo 9º, inciso XII, da Lei nº 8.429/92,
imperiosa a aplicação da(s) penalidade(s) prevista(s) no artigo 12, inciso
I, da mesma lei, cuja imposição em bloco, de fato, não é recomendável,
evitando-se, com isso, em certos casos, penas desproporcionais ou
desarrazoadas.

In casu, reconhecido o uso indevido de bem público e
comprovado que em razão desse uso o apelante auferiu verba indevida,
imperiosa a aplicação da penalidade pertinente à “perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio” (artigo 12, I, Lei de
Improbidade Administrativa), ou seja, deve ser restituído aos cofres
públicos toda a verba auferida indevidamente com a venda de espaço
público publicitário, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de
sentença, conforme corretamente determinado pelo julgador
monocrático.

Por outro lado, quanto às penas restritivas de direito
impostas na sentença, as quais também estão previstas no artigo 12, I,
da Lei de Improbidade Administrativa, considero-as demasiadamente
onerosas para a situação em apreço, em face do princípio da
proporcionalidade, que, apesar de não ter previsão expressa na
Constituição Federal, deflui do próprio sistema e tem por fim evitar
restrições desnecessárias ou abusivas aos direitos constitucionais,
buscando a solução menos onerosa para os direitos e liberdades que
defluem do ordenamento jurídico.

Sob a ótica dos atos de improbidade, o princípio da
proporcionalidade visa estabelecer critérios de adequação entre o ilícito
e os efeitos da aplicação da Lei nº 8429/92. Daí, se, eventualmente, for
verificada a desproporção entre a aplicação da Lei de Improbidade
Administrativa e a gravidade do ato ímprobo praticado pelo agente
público, a sanção deverá ser dimensionada em grau compatível com
sua reprovabilidade.

Diante disso, desaconselhável que qualquer ato de
improbidade acarrete a penalização do agente com todas as sanções
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traçadas na lei, notadamente no que diz respeito às penas de perda do
cargo público e proibição de contratar com o Poder Público e receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, que devem ser utilizadas
quando de maior gravidade o ato e o dano verificado.

Deveras, muito embora se reconheça a possibilidade
de aplicação cumulativa das penas, não se pode perder de vista que, de
todo modo, devem elas se mostrar proporcionais, razoáveis e condizentes
com a gravidade e extensão do dano causado e do benefício patrimonial
auferido pelo agente (artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92), de
modo que, para sua cominação, além de evitar a impunidade, deve o
julgador esquivar-se do excesso, ou seja, da hipertrofia da punição.

Nesse contexto, sem pretender mitigar a amoralidade
da conduta praticada pelo apelante, entendo pertinente o afastamento
da aplicação da sanção referente à proibição de contratar com o Poder
Público e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, posto
que desproporcional à gravidade do ato de improbidade verificado e aos
seus reflexos negativos.

É que, sem embargo da reprovabilidade do agir do
apelante, dentro da margem de variação das condutas abstratamente
previstas na lei, a situação versada nestes autos deve ser tida, no
máximo, como de média gravidade, não demandando penalidade tão
severa.

Enfim, em reforma parcial da sentença deblaterada, hei
por bem impor ao apelante somente as penas referentes ao
ressarcimento integral dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio
e de perda do cargo público em comissão, em respeito à norma traçada
no artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92, cuja exegese induz à
conclusão de que, “no campo sancionatório, a interpretação deve conduzir
à dosimetria relacionada à exemplariedade e à correlação da sanção,
critérios que compõem a razoabilidade da punição, sempre prestigiada
pela jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça” (Primeira
Turma, Recurso Especial nº 505068/PR, ministro Luiz Fux, DJU, de
29/09/2003; Segunda Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial
nº 1189357/SP, ministro Humberto Martins, DJUe, de 03/09/2010).

Ao teor do exposto, conheço do recurso aviado por Jesus
Prata Filho e dou-lhe parcial provimento para afastar-lhe a pena de
contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios (item 3 da sentença, à folha 313).

É o voto.
Goiânia, 22 de novembro de 2011.
Des. Zacarias Neves Coêlho - Relator
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Apelação Cível nº 202681-14.2008.8.09.0046 (200892026812)
Comarca de Formoso
Apelante: Francisco de Assis da Silva e outra
Apelado: João Granconato Filho e outra
Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
ESPECIAL RURAL. REQUISITOS NÃO COMPROVA-
DOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I - Cediço é ser ônus da parte autora a comprovação
dos requisitos legais para alcançar o reconhecimento
da prescrição aquisitiva vindicada, vale dizer: que
durante o lapso previsto em lei, exerceu sobre o imóvel
posse mansa, pacífica e contínua, com ânimo de dono.
II - Constatado pelo conjunto probatório produzido nos
autos, que os apelantes ingressaram no imóvel em
virtude de comodato verbal, logo, ostentam posse
precária, mostra-se descabida pretensão de
reconhecimento da usucapião especial rural, ante a falta
de requisito essencial à espécie, eis que ausente o
animus domini, impondo-se a confirmação da sentença
que julgou improcedente o pleito exordial.
Apelo conhecido, mas desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 202681-14.2008.8.09.0046 (200892026812), Comarca
de Formoso, sendo apelante Francisco de Assis da Silva e outra e,
apelado, João Granconato Filho e outra.

Acordam os componentes da Quarta Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade, conhecer e desprover a apelação cível, nos termos
do voto do relator.

Voaram com o relator o desembargador João Waldeck
Felix de Sousa e o doutor Gerson Santana Cintra, substituto do
desembargador Zacarias Neves Coelho.

O julgamento foi presidido pelo desembargador João
Waldeck Felix de Sousa.

Presente a doutora Laura Maria Ferreira Bueno,
procuradora de justiça.

Goiânia, 31 de maio de 2011.
Des. Amaral Wilson de Oliveira - Relator
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RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Francisco de
Assis da Silva e sua esposa Eliane Prudêncio de Menezes,
inconformados com a sentença proferida pelo juiz de direito da Comarca
de Formosa, doutor Reinaldo de Oliveira Dutra, nos autos da ação de
usucapião especial rural que propuseram em desfavor de João
Granconato Filho e de sua esposa Daiyse Zambolim Granconato.

Os apelantes, após enfatizarem o cabimento do recurso,
alegam que a sentença recorrida, divorciando-se do contexto probatório
dos autos, julgou improcedente o pleito exordial, o que ensejou a
interposição do presente apelo.

Reportam-se aos argumentos deduzidos na petição
inicial, afirmando que exercem a posse direta, ininterrupta, mansa,
pacífica e com animus domini, há mais de 10 anos, no imóvel rural
descrito, o qual se destina à moradia da família, e nele exercem atividades
de plantio de cana, banana e milho, e realizaram benfeitorias, portanto,
a situação enquadra-se nos requisitos legais da ação por eles proposta.

Argumenta que o juiz sentenciante embasou-se em
premissa equivocada, de que os recorrentes teriam ocupado o imóvel
“de forma gratuita, com a permissão dos apelados, para a utilização do
bem imóvel em proveito próprio”, e que a posse teria se originado de um
contrato de comodato.

Anotam que os apelados, após a propositura da ação
de usucapião, ajuizaram ação de reintegração de posse c/c perdas e
danos, a qual fora despachada antes daquela, e passam a transcrever
trechos de depoimentos, a fim de corroborar suas alegações,
especialmente o fato de os proprietários não terem se importado com a
permanência dos recorrentes no imóvel em questão.

Discorrem sobre o caráter social do instituto do
usucapião, e citam jurisprudências em amparo às suas assertivas.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do
apelo, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se procedente
o pedido exordial. Outrossim, pleiteiam os benefícios da assistência
judiciária gratuita, juntado os documentos de folhas 128/129.

Em despacho, à folha 130, o recurso fora recebido em
seus efeitos legais.

Intimados, os apelados apresentaram suas
contrarrazões (folhas 140/145), oportunidade em que ressaltaram que
permitiram a ocupação do imóvel rural pelos apelantes, na modalidade
de comodato, mas perceberam que eles pretendiam usucapir suas terras.

Asseveram que os recorrentes não preenchem os
requisitos legais para a obtenção do direito vindicado, e pugnam, ao
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final, pelo desprovimento do apelo, com a confirmação da sentença
objurgada.

Em acolhimento ao parecer ministerial, de folha 152, o
então relator, desembargador Gilberto Marques Filho, converteu o
julgamento em diligência, remetendo-se os autos ao juízo de origem
para que fosse facultada manifestação ao representante do Ministério
Público de primeiro grau.

Com vista, o promotor de justiça pugnou pelo
desprovimento do recurso apelatório, mantendo-se a sentença na íntegra
(folhas 156/158).

Remetidos os autos a esta Corte Revisora, fora facultada
nova manifestação à douta Procuradoria de Justiça, a qual opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, confirmando-se a sentença
atacada (folhas 165/171).

É o sintético relatório, que submeto à consideração do
ínclito revisor.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso interposto, dele conheço.

Como visto, Francisco de Assis da Silva e sua esposa
Eliane Prudêncio de Menezes, inconformados com a sentença proferida
pelo juiz de direito da Comarca de Formosa, doutor Reinaldo de Oliveira
Dutra, nos autos da ação de usucapião especial rural que propuseram
em desfavor de João Granconato Filho e de sua esposa Daiyse Zambolim
Granconato, dela apelam, objetivando sua reforma, a fim de que seja
julgado procedente o pedido exordial.

Segundo consta, os apelantes formularam pedido de
usucapião especial rural, alegando para tal serem possuidores do imóvel
rural de propriedade dos apelados, há mais de dez anos; que exercem a
posse com animus domini, de forma direta, ininterrupta, mansa e
pacífica; que imóvel se destina à moradia da família, além do que, nele
exercem atividades de plantio de cana, banana e milho, inclusive
realizaram benfeitorias, assim, satisfazem os requisitos legais
autorizadores do acolhimento da pretensão aquisitiva por usucapião, ao
teor dos artigos 191, da Constituição Federal, 1239, do Código Civil, e
941, do Código de Processo Civil.

A seu turno, os apelados ajuizaram ação deduzindo
pretensão de desconstituição do contrato verbal de comodato firmado
entre os litigantes e a consequente reintegração na posse do imóvel c/c
pedido de perdas e danos, tendo sido determinado pelo dirigente
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processual o apensamento dos respectivos autos aos da ação de
usucapião, proferindo, após regular instrução processual, julgamento
simultâneo das ações.

Na sentença objurgada, o juiz a quo, em julgamento
conjunto, desacolheu a pretensão dos ora apelantes, assim constando
da parte dispositiva do aludido decisum:

“Isto posto, julgo improcedente a ação de usucapião e
procedente a de rescisão contratual e resolvo o mérito destes processos,
nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo civil, devendo o
requerente da ação de usucapião desocupar o imóvel no prazo de 60
(sessenta) dias, sob pena de ser expedido mandado de desocupação.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios,
visto que o requerente é beneficiário da assistência judiciária” (folhas
112).

Com efeito, os apelantes não se conformaram com o
decisum a quo, sustentando nas razões do apelo interposto, que
preenchem todos os requisitos legais autorizadores do acolhimento do
pedido exordial, a saber: posse mansa e pacífica no imóvel rural, com
animus domini, de forma direta e ininterrupta, há mais de dez anos,
tendo nele sua moradia e trabalho, cultivando a terra, com o plantio de
cana, banana e milho, além de terem realizado benfeitorias.

Todavia, compulsados meticulosamente os autos,
sobreleva a constatação de que a insurgência recursal não procede,
pois o conjunto probatório não retrata os fatos, na forma pretendida pelos
recorrentes.

Com efeito, dispõe o artigo 191, da Constituição Federal:
:

“Artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel
rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

No caso vertente, as provas testemunhais colhidas na
instrução processual não deixam dúvidas de que os apelantes ostentam
a posição de meros detentores do imóvel rural que pretendem usucapir,
eis que comprovado que nele ingressaram por ato de permissão dos
proprietários, ora apelados.

A esse respeito, bem assinalou o digno sentenciante:
“Como se pode perceber, a prova oral colhida em juízo,

de forma uníssona, informa que o requerente entrou na propriedade, de
forma gratuita, com a permissão do requerido para utilizar o imóvel em
proveito próprio. Está claro que a posse originou-se de comodato, sendo
de conhecimento do requerente que a propriedade pertencia ao
requerido” (folha 112).
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De igual sorte, merece menção as assertivas
consignadas no parecer do procurador de justiça oficiante, sobre a
questão em comento:

“Os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos,
demonstram de forma clara e inequívoca que os apelantes são
possuidores em razão de comodato verbal firmado com os proprietários,
inexistindo, assim, animus domini, pois nunca a possuíram como se
dono fossem” (folha 169).

Pois bem. Cediço é que a precariedade da posse afasta
a possibilidade de aquisição da propriedade por usucapião, pois se
enquadra dentre as espécies de posse injusta: violenta, clandestina ou
precária, ex vi do artigo 1200, do Código Civil.

Por oportuno, confira-se nota dos processualistas Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, referente ao citado dispositivo
legal:

“3. Posse injusta. (...) Posse precária é a do fâmulo na
posse (Besitzdiener), isto é, daquele que recebe a coisa
com a obrigação de restituir, e arroga-se a qualidade de
possuidor, abusando da confiança, ou deixando de
devolvê-la ao proprietário, ou ao legítimo possuidor” (in
Código Civil Comentado. 7ª edição, 2009, página 910).
A seu turno, está expressamente previsto no artigo 1208,

do citado código:
“Não induzem posse os atos de mera permissão ou

tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos,
ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.”

Nesse contexto, não há como ser acolhido o apelo, à
míngua da demonstração dos requisitos legais necessários ao
reconhecimento da prescrição aquisitiva vindicada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte Recursal,
consoante expresso nos julgados a seguir transcritos:

“Ementa: Apelação cível. Ação de reintegração de posse.
Usucapião. Atos de mera tolerância, permissão ou
ocupação consentida. Posse precária.
I - Por cediço, ação de reintegração de posse é meio
processual colocado à disposição do proprietário para
recuperar o bem de quem injustamente o possua,
devendo, para tanto, atender os requisitos exigidos no
artigo 927, do Código de Processo Civil.
II - Atos de mera permissão, tolerância ou ocupação
consentida induzem posse precária. Assim, ausente o
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elemento subjetivo essencial (animus domini), isto é,
o ânimo de ter a coisa para si, não há posse apta a
gerar a usucapião.
III - Sentença de procedência do pedido de reintegração
de posse confirmada. Apelação conhecida e desprovida”
(Apelção Cível nº 463095-26.2008.8.09.0100, DJG 669,
de 27/09/2010, relator desembargador Fausto Moreira
Diniz).
“Ementa: Apelação cível. Ação de usucapião. Requisitos.
Posse mansa, pacífica e ininterrupta. Ausência.
Improcedência do pedido.
I - É dever da parte autora a comprovação dos requisitos
legais, consubstanciados na posse qualificada pela
prolongada passagem do tempo, acrescida do conteúdo
volitivo do animus domini, além da aparência de dono
e reconhecimento de terceiros pelo exercício fático sobre
a coisa, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil.
II - Não demonstrado tais requisitos, especialmente a
posse mansa, pacífica e ininterrupta, necessária para
aquisição do bem através da usucapião, a
improcedência do pedido é medida que se impõe.
Apelação conhecida e provida” (Apelação Cível nº
187646-06.2005.8.09.0115, DJG 718, de 15/12/2010,
desembargador Jeová Sardinha de Moraes).
“Ementa: Apelação. Usucapião especial. Ausência dos
requisitos. Honorários.
I - Ausentes os requisitos necessários, ao usucapião
especial rural, constantes dos artigos 191, da
Constituição Federal, e 1239, do Código Civil, não há
como deferir a referida pretensão.
II - Merece redução a verba honorária, de R$ 4.000
(quatro mil reais), para R$ 1.500,00, em consonância
com o artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Apelo
conhecido e parcialmente provido” (Apelação Cível nº
140510-0/188, DJG 479, de 14/12/2009, relator doutor
Carlos Alberto França).
É de se concluir, pois, que os argumentos dos apelantes

não ensejam acolhida, impondo-se a confirmação da sentença que,
amparada no conjunto probatório dos autos, julgou improcedente a
pretensão exordial.
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 Ante o exposto, conhecido do recurso, nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a sentença combatida, por seus
jurídicos e exatos fundamentos.

É o voto.
Des. Amaral Wilson de Oliveira - Relator

Apelação Cível nº 207181-15.2009.8.09.0006 (200992071810)
Comarca de Anápolis
Apelante: Wesley Clayton da Silva
Apelado: MA Materiais para Construção Ltda
Relator: Des. João de Almeida Branco

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXE-
CUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AFASTAMENTO. ENDOSSO EM BRANCO. INEXIS-
TÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NAS RELAÇÕES
CAMBIÁRIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDEN-
CIADA.
I - Diante da existência da assinatura do apelante no
cheque, não há como exclui-lo da relação negocial,
devendo o mesmo suportar o ônus da obrigação
contraída, sendo, por isso, parte legítima para figurar
no polo passivo da execução.
II - De igual sorte, não há que se falar em cerceamento
de defesa em face do julgamento antecipado da lide,
pois se tratando a matéria sub judice de conteúdo
meramente de direito, a lide pode ser julgada
antecipadamente, nos termos do artigo 330, I, do Código
de Processo Civil.
III - O endosso faz circular o título desvinculando-o de
sua causa, transmitindo todos os direitos a ele inerentes.
Com a aposição do aceite no cheque, o sacado assume
as obrigações decorrentes deste ato, inclusive no que
se refere a sua circulação, sendo o obrigado principal
pelo pagamento do crédito expresso na cártula para o
legítimo endossatário, prestigiando os princípios da
autonomia e inoponibilidade das exceções pessoais,
como presto no artigo 17, do Decreto 57.663/66. Assim,
havendo o endosso em branco, como na hipótese
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vertente, o apelante é responsável pelo cumprimento
da obrigação.
IV - Ao terceiro portador de cheque recebido de boa-fé,
são inoponíveis as exceções de caráter pessoal,
fundadas nas relações jurídicas anteriormente
estabelecidas entre emitente e o endossante que deram
origem àquele título.
V - O exercício do legítimo direito de recorrer de decisão
judicial desfavorável não enseja, por si só, a condenação
do recorrente em litigância de má-fé quando não restar
demonstrado que se trata de recurso com intuito
manifestamente protelatório.
Apelo conhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 207181-15.200098090006 (200992071810) da
Comarca de Anápolis, figurando como apelante Wesley Clayton da Silva
e, como apelado, MA Materiais para Construção Ltda.

Acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer da
apelação, mas improvê-la, nos termos do voto do relator.

Votaram com o relator desembargador Almeida Branco,
o desembargador Carlos Escher, que também presidiu a sessão, e o
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho.

Esteve presente à sessão o ilustre procurador de justiça,
doutor José Eduardo Veiga Braga.

Goiânia, 27 de janeiro de 2011.
Des. Almeida Branco - Relator

RELATÓRIO

Wesley Clayton da Silva, qualificado e representado nos
autos, interpõe recurso de apelação em face da sentença, de folhas
28/35, proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Segunda Vara Cível
da comarca de Anápolis, doutor Algomiro Carvalho Neto, que julgou
improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução,
promovidos em desfavor de MA Materiais para Construção Ltda, já
individualizado no feito.

A sentença fustigada julgou improcedente os embargos
opostos pelo apelante, determinando o prosseguimento da execução
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intentada em seu desfavor, cujo objeto é um crédito de R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais), decorrente de cheque, emitido por Eder
João da Silva em favor da empresa apelada e endossado em branco
pelo apelante.

Da mencionada decisão, o apelante interpôs o presente
recurso (folhas 37/42), pugnando por sua reforma, sob a alegação
preambular de sua ilegitimidade para figurar na referida execução, em
face do que suscita a inaplicabilidade das regras do endosso, conforme
exposto pelo juízo de primeiro grau.

Aduz que o julgador singular deixou de conhecer a causa
debendi da dívida, além de ter-lhe cerceado o direito de defesa ao julgar
antecipadamente a lide, sem que o mesmo pudesse utilizar-se dos
“diversos meios de prova permitidos em direito”, conforme requerido
em suas razões de embargos.

Nesse certame, rebate o valor atribuído à dívida, o qual
assegura cingir-se de fato ao quantum de R$ 1.800,00 (um mil e
oitocentos reais), decorrentes da compra de materiais de construção
pelo apelante, em favor da empresa Proeng Engenharia, na qual à época
dos fatos, figurava como diretor comercial, conforme orçamentos
acostados aos autos, às folhas 11/21.

Acrescenta que o título executado é ilíquido, já que foi
dado em “caução” à dívida acima citada, a qual seria quitada na data de
02/11/2008, quando “o representante da credora apelada deveria ir ao
encontro do devedor apelante, em sua residência, para recebimento do
valor real da dívida e devolução imediata da cártula”.

Acentua que, em não havendo a empresa apelada
procedido na forma pactuada, bem como por não ter tido êxito em
contactar seu representante via telefone, não lhe restou alternativa a
não ser sustar o pagamento do título, fato modificativo este que afastaria
a exigibilidade do título.

Por fim, pleiteia a aplicação em desfavor do apelado
dos efeitos da litigância de má-fé, ante a interposição indevida da presente
execução, a qual lhe causou danos materiais, com dispêndio de
honorários advocatícios e danos morais, em virtude do que pugna pelo
arbitramento de multa no montante de 20 (vinte) vezes o valor do título
executado.

Preparo ausente, por ser o recorrente beneficiário da
assistência judiciária.

Juízo de prelibação positivado, à folha 44.
O apelado, embora intimado, deixou transcorrer in albis

o prazo para apresentar contrarrazões.
É o breve relato.
Submeto-o à douta revisão.
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VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, conheço do apelo e passo à sua análise.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em
desfavor da sentença monocrática que julgou improcedente os embargos
de execução opostos por Wesley Clayton da Silva, ora apelante, em
desfavor de MA Materiais para Construção Ltda.

Os referidos embargos foram rejeitados pelo dirigente
processual ante a inexistência de qualquer das causas descritas nos
incisos do artigo 745, do Código de Processo Civil, ou outra de efeito
modificativo, que pudessem obstar a execução, bem como ao
fundamento de que o apelante figurou como endossatário do título
executivo em questão.

Nesse passo, o embargante em seu introito recursal se
pronuncia quanto à precariedade do título, no que não lhe assiste razão.

Pois bem, a presente execução tem como objeto título
executivo extrajudicial (cheque), dotado dos requisitos essenciais para
comprovação de sua liquidez e exigibilidade. Tal cártula é líquida, pois
possui quantum determinado, e exigível, não indicando limitação de
termo ou condição para seu pagamento.

A partir de suas características essenciais, e inclusive
comuns a quaisquer títulos de crédito, quais sejam: a literalidade, a
autonomia, a abstração e o formalismo, é possível depreender que o
mesmo assenta a emissão de ordem de pagamento, exarada por Éder
João Silva, consubstanciando crédito de R$ 6.800,00, a ser pago em
favor de MA Materiais para Construção Ltda.

Com efeito, no seu verso encontra-se a assinatura do
apelante, Wesley Clayton da Silva, que sob o arrimo do princípio da
incorporação, manifesta sua inequívoca vontade de anuir à mesma
obrigação. Frise-se, obrigação esta inexoravelmente firmada quando da
entrega da cártula ao representante da empresa MA Materiais para
Construção Ltda.

As teorias que regem a matéria são unânimes a pontuar
que as regras jurídicas que validam os atos negociais praticados através
dos títulos de crédito, para garantirem a segurança na circulação e
validade dos mesmos, opõem-se a qualquer manifestação que conflite
com o que esteja necessariamente documentado ou escrito na cártula
(literalidade); ou mesmo que a subordine a obrigação diversa daquela
insculpida documentalmente (autonomia); ou ainda, que busque invalidar
o fim específico que a mesma se destina (abstração); e finalmente, que
não se amolda a todas as exigências normativas da legislação específica
daquela cártula (formalismo).
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A jurisprudência, por sua vez, assevera que qualquer
fator que esbarre nas regras acima descritas deve ser analisado com
cautela, buscando por excelência garantir a boa-fé e a probidade na
emissão e negociação das cambiais.

Assim, em não sendo comprovada a existência de dolo,
fraude ou outra mácula apta a invalidar manifestação de vontade
expressa no título, há que se reportar às regras gerais acima tratadas.

No caso em comento, não há que se discutir a validade
do título executado.

A existência de legítimo negócio jurídico satisfeito é
amplamente reconhecida pelas partes, e não comina afronta a seus
requisitos essenciais: agente capaz, objeto lícito, possível e determinável,
forma prescrita em lei.

Tecidas essas digressões, passo a análise das
preliminares aventadas pelo recorrente, quais sejam: a ilegitimidade deste
último para figurar no polo passivo da ação e o cerceamento de defesa
a que teria sido submetido, ante a opção do juízo a quo pelo não
recebimento dos embargos, com decorrente julgamento antecipado da
lide.

Sobre o tema, é cediço que o próprio apelante, em
circunstância alguma, negou a realização de negócio jurídico com a
apelada, juntando inclusive, nos próprios autos, orçamentos dos produtos
que teria adquirido da empresa apelada.

Aduziu ainda, que o fizera em prol da empresa, para a
qual à época trabalhava, sugerindo tratar-se de dívida constituída em
favor de terceiro, embora não tenha manifestado interesse em trazer
para a demanda esses “possíveis devedores”, o que nos leva a crer que
deseja assumir o ônus pessoalmente.

A apelada em sua resposta alegou ser o próprio apelante
o proprietário da empresa Proeng Engenharia, a qual foi contratada pelo
Município de Alexânia para realizar obra no local, deixando a cidade
sem pagar a dívida.

Assim, diante da existência de sua assinatura aposta
naquele título, não há como excluí-lo da relação negocial, devendo o
mesmo suportar o ônus da obrigação contraída.

Afastada fica a tese de ilegitimidade passiva do apelante.
De igual sorte, não há que se falar em cerceamento de

defesa em razão da não produção de provas, vez que a matéria, por
certo, é passível de julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo
330, I, do Código de Processo Civil, tratando-se de conteúdo meramente
de direito, não havendo que falar em suposta causa debendi que
pudesse influenciar o teor decisório.
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Em circunstância alguma o apelante comprovou a
existência de qualquer das causas descritas nos incisos do artigo 745
do Código de Processo Civil, ou outra de efeito modificativo, que
pudessem frustrar a execução, nos moldes do artigo 326, do Código de
Processo Civil.

Assim, não havendo nulidades, excesso na execução,
ou razões de fato a obstar o andamento do feito, limitando-se as partes
a discutir matéria estritamente de direito, ampla e pacificamente definidas
pela lei e pela jurisprudência, é coerente que o Judiciário cumpra o seu
papel, optando por definir com eficácia e eficiência as demandas que
lhe são apresentadas.

Assim considerando, incabível a tese de cerceamento
de defesa, eis que devido o julgamento antecipado da lide. Vejamos:

“Ação anulatória de cheque. Cautelar de sustação de
protesto. Cerceamento de defesa inocorrência. Endosso
em branco. Princípio da abstração. Inoponibilidade das
exceções pessoais. Honorários advocatícios.
Manutenção.
I - Com base no artigo 330, I do Código de Processo
Civil, é possível o julgamento antecipado da lide, quando
a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo
de direito e de fato, não houver necessidade de produzir
prova em audiência.
II - Uma vez endossado o cheque, não pode o emitente
invocar contra o endossatário o desfazimento do negócio
que lhe deu causa, haja vista a inoponibilidade das
exceções pessoais, advinda dos princípios da autonomia
e abstração.
III - A anulação do título e a sustação de seu protesto,
em razão de desacerto comercial verificado na relação
do emitente com o endossante, não merece acolhida,
motivo pelo qual a improcedência deve ser mantida.
IV - Não há que se falar em redução dos honorários
advocatícios se arbitrados em consonância com o artigo
20, § 4º, do Código de Processo Civil. Apelação
conhecida e improvida” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Apelação Cível nº 124396-5/190, desembargador Luiz
Eduardo de Sousa, Primeira Câmara Cível, DJG 138,
de 24/07/2008).
Superada as alegações preambulares do apelante,

reporto-me a matéria meritória ora discutida.
Tendo em vista que a assinatura acostada no verso do

título, depois de avaliadas algumas circunstâncias, conforme acima
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descrito, deve indicar hipótese de aval ou endosso, faz-nos mister tecer
alguns comentários sobre ambos os institutos, paralelos àqueles
levantados pelo apelante, para que não reste dúvida sobre a correta
aplicação do endosso para o caso em tela, como fora feito na sentença
a quo.

Com efeito, o aval é instituto de garantia, e não há como
vislumbrar o interesse em fazê-lo, se aquele que avalizar não demonstrar
expressa manifestação nesse sentido. Por tal razão, o mesmo é
usualmente aposto na face do título, no qual bastaria a própria assinatura
do avalista, se acostado no verso, é comumente acompanhado da
expressão “dação por aval ou equivalente”.

Se em branco, dado no verso do título, como no caso
em exame, a jurisprudência pátria diz que haverá de se verificar as
circunstâncias objetivas e subjetivas que envolvem o negócio jurídico.

Assim, diante dos elementos de convicção do caso
concreto poderá tratar-se de aval ou da figura do endosso.

Conforme bem leciona Gladston Mamede, em sua obra
Direito Empresarial, a matéria restou esclarecida com o julgamento do
Recurso Especial nº 90.269 MG, decidido pela Terceira Turma, sob a
relatoria do ministro Costa Leite, no qual o mesmo manifestou
entendimento de que “não há assinatura inútil no título de crédito”, bem
como que “a assinatura em branco no verso do título caracterizaria aval,
se não indicasse outra configuração.”

Na mesma obra, o autor esclarece que no Recurso
Especial nº 86.584, os ministros Ari Pargendler e Carlos Alberto Menezes
Direito se manifestaram no sentido de que há de se aferir na avaliação
do certame se as circunstâncias corroborariam ou não pelo interesse
em avalizar.

Assim, para excluir, de plano, sua responsabilidade no
feito o apelante aduz razões de fato e de direito pelas quais não poderia
ser reconhecido como avalista ou endossatário da cártula pendente.

Alude, a priori, não haver possibilidade de ter ofertado
aval dada à ausência de outorga marital, ou ainda por não ter sido aposta
no título qualquer expressão que indicasse ao aval.

Nesse sentido o apelante invoca o artigo 31 da Lei
Uniforme de Genebra - Decreto nº 57.663, de 24 de janeiro de 1966:

“O aval é escrito na própria letra ou numa folha anexa.
Exprime-se pelas palavras ‘bom para aval’ ou por qualquer fórmula
equivalente; e é assinado pelo dador do aval. O aval considera-se como
resultante da simples assinatura do dador aposta na face anterior da
letra, salvo se tratar das assinaturas do sacado ou do sacador.”

Ora, embora o apelante não comprove nos autos seu
estado civil e regime de casamento, a ausência de outorga marital,
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genericamente falando, não se faria apta a invalidar de plano o negócio
jurídico.

Óbvio que tal alegação deveria ser promovida pelo
terceiro prejudicado, detentor da outorga, o qual ainda assim poderia
validar tardiamente o negócio, ou mesmo proteger sua meação.

É fato que o aval não pode ser dado parcialmente e
depende, sim, de outorga uxória ou marital, nos moldes do parágrafo
único do artigo 987 e artigo 1647, III, ambos do Código de Processo
Civil, a despeito das regras da Lei Uniforme de Genebra, no que entendo
por bem discordar do julgador de primeira instância, que se manifestou
contrário nesse sentido, embora tal questão não atinja a conclusão do
mérito.

Todavia, embora não comprovado o estado civil e
possível regime de bens a que está adstrito o apelante, vejo prejudicada
tal discussão, já que não há dúvidas no sentido de que o caso não abona
matéria do instituto do aval.

Quanto à ausência de grafia no título, de expressão que
represente a intenção manifesta do avalista ou endossatário de se
responsabilizar pela dívida, a qual por si só não se faz apta a decidir o
instituto aplicado se dada no verso do título, trataremos com mais afinco
logo adiante, vez que não se trata de fator definidor para aplicação de
um ou outro instituto.

Entretanto, o reconhecimento pelo apelante de que
elaborou preordenadamente, negócio nulo ou anulável, só faz recair sobre
o mesmo o ônus legal dos atos sabidamente praticados com má-fé.

Ao alvedrio das razões acima expendidas, a hipótese
de o apelante ser reconhecido como avalista do primeiro emitente, deve
ser por si só afastada em face de afrontar requisito prioritário, qual seja,
a evidência de negócio jurídico celebrado entre o primeiro emitente e o
credor.

No caso em exame, denota-se que o primeiro emitente
jamais atuou no negócio discutido, havendo o apelante negociado
diretamente o material de construção adquirido da apelada, acostando
nos autos, inclusive, orçamentos da compra por ele satisfeita.

Neste diapasão, não há prova alguma de que tenha o
apelante almejado avalizar “algo” ou “alguém”.

Por outro lado, se não quisesse assumir diretamente a
titularidade da cártula, poderia tê-la entregue à apelada, ainda que
pós-datada, sem assinar em seu verso, bastando a mera tradição.

Na verdade, confirmadas as circunstâncias acima
expendidas, especialmente a existência de prova documental da
celebração de negócio entre as partes excedentes ao título, a exemplo



214

dos orçamentos anexados aos autos pelo próprio apelante; a atuação
direta deste último no ato negocial; o reconhecimento espontâneo de
que a assinatura aposta no título lhe pertence; a grafia acostada em
branco no verso do título, somados a ausência de expressão que indique
aval - conferem a existência do endosso realizado pelo apelante junto à
correlata cártula (cheque), objeto da demanda.

Vejamos, o entendimento deixado por Rubens Requião:
“O endosso é o meio pelo qual se processa a
transferência do título de um credor para outro ... Deve
ser puro e simples” (in Curso de Direito Comercial. 2º
volume, 20ª edição, Editora Saraiva. SP. 1995).
Confirma-se a partir do esclarecimento do ilustre

doutrinador que, ao fazer aposta sua assinatura em branco, no verso do
título, afastadas as hipóteses de aval, a parte está admitindo endossá-lo,
e a consequência é que este endossante passa a ser o novo proprietário
da cártula, podendo como portador, proceder livremente sua circulação
e cobrança.

Nesse sentido, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, que por unanimidade deu provimento ao recurso
interposto pelo Banco Rural S/A em face do emissor do título (cheque) e
restabeleceu os efeitos de um protesto, instituindo novamente a
existência integral do crédito (Recurso de Apelação Cível nº 94811/2007).
No mesmo ato frisou que “o endosso em branco em um cheque transmite
com ele todos os direitos”.

O artigo 13, da LUG (Lei Uniforme de Genebra), assenta:
“O endosso deve ser escrito na letra ou numa folha ligada

a esta (anexo). Deve ser assinado pelo endossante. O endosso pode
designar o benefício, ou consistir simplesmente na assinatura do
endossante (endosso em branco). Neste último caso, o endosso para
ser válido deve ser escrito no verso da letra ou na folha anexa.”

Cingidos aqui todos os argumentos tecidos a contrário
do aval, é fato conclusivo e inquestionável, que o apelante endossou em
branco, o título (cheque) em discussão, dando-o em pagamento de dívida
contraída junto à apelada na aquisição de materiais de construção.

A respeito, já se manifestou este Tribunal, senão
vejamos:

“Embargos do devedor. Defesa do avalista. Limites.
Endosso. Assinatura indecifrável. Irrelevância.
I - O avalista, quando executado, somente pode opor-se
ao portador direito próprio, sendo-lhe defeso valer-se
de exceção pessoal do avalizado.
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II - Para validade do endosso em branco é suficiente a
simples assinatura do endossante ou de seu mandatário
no verso do título, incumbindo ao devedor apenas
verificar a sua regularidade e não sua autenticidade.
Apelação conhecida e improvida” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Apelação Cível nº 24221-3/188, relator
desembargador Roldão Oliveira de Carvalho, Primeira
Câmara Cível, DJG 10924, de 17/09/1990.)
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, também já

assentou:
“(...) Trata-se de agravo de instrumento manifestado por
NT Enterprises Comércio Exterior Ltda. contra decisão
que inadmitiu recurso especial, no qual se alega negativa
de vigência aos artigos 1069 e 1071 do antigo Código
Civil, além de dissídio jurisprudencial, em questão
descrita nesta ementa (folha 26). Direito comercial.
Falência. Títulos de crédito. Aplicação dos princípios
inerentes aos títulos de crédito (...)
O endosso faz circular o título desvinculando-o de sua
causa, transmitindo todos os direitos emergentes do
título. Com a aposição do aceite no título, o sacado
assume as obrigações decorrentes deste ato, inclusive
à circulação do título, sendo obrigado principal pelo
pagamento do crédito expresso no título para o legítimo
endossatário, prestigiando os princípios da autonomia
e inoponibilidade das exceções pessoais, como presto
no artigo 17, do Decreto nº 57.663/66. O não pagamento
do título restou pela tipificação da agravante na norma
do artigo 4º, IV, da Lei de Quebras. Desprovimento do
agravo ...” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo de
Instrumento nº 514.310-RJ, ministro Aldir Passarinho
Júnior, DJU, de 16/10/2000, página 314. LexSTJ volume
138, página 132, Revista do Superior Tribunal de Justiça
volume 146, página 354).
Em outra senda, no que tangem as contraditas utilizadas

pelo apelante, no caso de ser reconhecido o endosso, de que o cheque
corresponderia a uma caução, ou mesmo que de fora dado como
garantia, também não procedem, vez que tais hipóteses se tratam de
cláusulas absolutamente nulas em relação a tal instituto, conforme
descrito no artigo 19, da LUG (Lei Uniforme de Genebra).

No mesmo sentido, não se trata de endosso-procuração,
nem endosso a título pignoratício, nem tampouco caberia ter sido ofertado
como garantia de contrato inverso.
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Sobre o tema, o tratamento da norma:
Artigo 19, da Lei Uniforme de Genebra: “Quando o

endosso contém a menção “valor em garantia”, “valor em penhor” ou
qualquer outra menção que implique uma caução, o portador pode
exercer todos os direitos emergentes da letra, mas um endosso feito
por ele só vale como endosso a título de procuração. Os coobrigados
não podem invocar contra o portador as exceções fundadas sobre as
relações pessoais deles com o endossante, a menos que o portador, ao
receber a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do
devedor”.

O doutrinador Rubens Requião, na obra supracitada
(página 332), também comenta que, “o endosso, não pode ser, uma vez
concedido, restringido por qualquer condição, pois a cláusula restritiva
será considerada inexistente, não escrita. O endosso parcial é, assim,
vedado, tanto no regime do Decreto nº 2.044, como no da Lei Uniforme,
que reza: ‘O endosso parcial é nulo’.”

Ademais, a alegação do apelante de que a mera
sustação do título por desacordo comercial seria fato modificativo apto a
traduzir iliquidez da cártula e exigir o recebimento dos embargos, não se
faz concludente.

Como bem elucidou o julgador a quo, a referida
sustação, tão só comprova a existência do débito. De modo algum, se
faria apta a sobrestar a execução ou afastar a liquidez de título
devidamente preenchido e apresentado, nos moldes da legislação que
lhe pertine.

Sobre o quantum da dívida, considerando a natureza
do ato negocial praticado, e mesmo as condições pessoais do apelante
– que afirmou ter realizado o negócio em questão na qualidade de diretor/
gerente da empresa – não se faz crível que este, poderia, de boa-fé,
entregar em garantia, a título de pagamento, cártula três vezes superior
ao débito que detinha com a apelada, colocando tal título em circulação,
sem tomar qualquer cautela, sem opor-lhe nenhuma ressalva ou exigir
da credora alguma contraprova do “real” débito existente.

Pela máxima da boa-fé objetiva e da probidade nas
relações negociais há que se depreender que o título regularmente
subscrito e apresentado, espelha exatamente o negócio satisfeito entre
partes, e, portanto, exsurge dele toda manifestação de vontade
decorrente do referido negócio. Tudo que nele deixar de constar inexistirá
na relação negocial.

Quanto à tese de litigância de má-fé supostamente
utilizada pela apelada, também não merece guarida, e foi devidamente
analisada pelo julgador de primeira instância, eis que a apelada postulou
estritamente dentro dos limites que o título e a norma lhe facultam.
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Nesse sentido, eis o julgado desta Corte de Justiça:
“Embargos à execução. Procuração. Cheque. Endosso.
Compensação. Inoponibilidade de exceção pessoal ao
terceiro de boa-fé. Recurso adesivo. Litigância de má-fé.
Inocorrência. Honorários advocatícios.
I - (...)
II - Ao terceiro portador de cheque recebido de boa-fé
são inoponíveis as exceções de caráter pessoal,
fundadas nas relações jurídicas anteriormente
estabelecidas entre emitente e o endossante que deram
origem ao título.
III - O exercício do legítimo direito de recorrer de decisão
judicial desfavorável não enseja por si só a condenação
do recorrente em litigância de má-fé quando não restar
demonstrado que se trata de recurso com intuito
manifestamente protelatório (artigo 17, VII, do Código
de Processo Civil) em face da ausência do elemento
subjetivo - dolo.
IV - omissis” (Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação
Cível nº 104189-7/188, Quarta Câmara Cível, DJG
14923, de 19/01/2007).
Pelo exposto, conheço do presente recurso de apelação

cível, mas nego-lhe provimento, por conseguinte, mantenho a sentença
hostilizada, porém, sob outros fundamentos, qual seja, a presença, no
caso, de endosso e não aval, conforme entendeu o nobre juiz singular.

É como voto.
Goiânia, 27 de janeiro de 2011.
Des. Almeida Branco - Relator

Apelação Cível nº 213748-21.2004.8.09.0044 (200492137480)
Comarca de Formosa
1º Apelante: Ministério Público
2º Apelantes: Maria do Rosário de Melo Oliveira e outro
Apelado: Cartório do Primeiro Ofício de Notas e do Registro de Imóveis
de Formosa
Relator: Des. Fausto Moreira Diniz

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVI-
DA. SEGUNDO APELO DESPROVIDO DE PREPARO
RECURSAL. DESERÇÃO RECONHECIDA. CANCELA-
MENTO DO REGISTRO DO IMÓVEL. PROCEDI-
MENTO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.
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I - A comprovação do preparo deve ser feita no ato da
interposição, ex vi do artigo 511, do Código de Processo
Civil. A ausência do recolhimento do preparo recursal
pelos apelantes, uma vez que não são beneficiários da
justiça gratuita, acarreta a aplicação da pena de
deserção, impedindo que o recurso por eles interposto
tenha seguimento.
II - A dúvida não é o procedimento adequado para obter
o cancelamento do registro, tendo em vista a
necessidade de citação do detentor do bem perante o
cartório de registro de imóveis, sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
III - Diante do caráter administrativo da suscitação de
dúvida, inviável a pretensão vindicada nos autos, ante a
imprescindibilidade da propositura de ação própria nas
vias ordinárias, impondo-se a confirmação da sentença
que extinguiu o processo, eis que em consonância com
a legislação e jurisprudência aplicáveis na espécie.
Segunda apelação não conhecida por deserção.
Primeira apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 213748-21 (200492137480), Comarca de Formosa,
sendo primeiro apelante Ministério Público, segundo apelantes Maria do
Rosário de Melo Oliveira e outro e, apelado, Cartório do Primeiro Ofício
de Notas e do Registro de Imóveis de Formosa.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Sexta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em não conhecer o segundo apelo e
conhecer e desprover o primeiro, nos termos do voto do relator.

Custas, de lei.
Votaram, além do relator, o doutor Maurício Porfírio Rosa,

substituto do desembargador Norival Santomé, e desembargador
Camargo Neto.

Presidiu o julgamento o desembargador Jeová Sardinha
de Moraes.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Osvaldo
Nascente Borges.

Goiânia, 22 de novembro de 2011.
Des. Fausto Moreira Diniz - Relator
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RELATÓRIO

O Cartório do Primeiro Ofício de Notas e do Registro de
Imóveis de Formosa suscitou dúvida quanto ao requerimento de
cancelamento de registro formulado por Wilma de Melo Guimarães e
Maria do Rosário Mello de Oliveira, com fundamento no artigo 213, da
Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31/12/1973).

Após os trâmites legais, o meritíssimo juiz de direito da
Segunda Vara Cível da comarca de Formosa, doutor Lucas Siqueira,
proferiu sentença (folha 178) julgando extinto o processo, sem resolução
do mérito, fundamentando “(...) que os eventuais interessados na
anulação do(s) registro(s) efetivado(s) devem buscar as vias ordinárias,
onde será oportunizado o contraditório e a ampla defesa a todos os
sujeitos de direito” (sic).

Insatisfeito com o teor do decisum singular, recorre o
Ministério Público (folhas 180/186) alegando que o julgamento proferido
nos autos está contrário ao contexto probatório, a legislação aplicável
na espécie e que o julgamento precoce da lide contribuiu para a
permanência de uma situação grave.

Pondera que “Contrariamente ao que aduz o magistrado
em sua sentença, o que se verifica nos autos é que o Oficial do Cartório
de Registro de Imóveis de Formosa não objetivou apenas mera
convalidação judicial do seu ato cartorial ao suscitar a dúvida, mas, sim,
buscava dirimir efetivamente a dúvida de como proceder diante do
requerimento de cancelamento de ofício do registro, dirigido ao Cartório
por Wilma de Mello Guimarães e Maria do Rosário Melo de Oliveira,
conforme se verifica às folhas 04/05” (sic, folha 185).

Discorre sobre a possibilidade do cancelamento do
registro nos autos de sucitação de dúvida, ao contrário do entendimento
esposado pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do artigo 214,
da Lei nº 6.015/73, independentemente de ação direta.

Chama a atenção para o fato de que o artigo 250, inciso
III, da Lei dos Registros Públicos, prevê o cancelamento do registro a
pedido do interessado, desde que instruído com documento hábil para
tanto, circunstância verificada nos autos, porquanto “(...) as suscitadas
Wilma de Mello Guimarães e Maria do Rosário Melo de Oliveira, munidas
com os elementos de prova quanto a nulidade do registro do formal de
partilha expedido em nome de Leatrice Maria de Melo, dirigiram ao
Cartório de Registro de Imóveis requerimento de cancelamento de ofício
do aludido registro, tendo em conta que o formal de partilha em questão
não poderia ser registrado, uma vez que já fora anteriormente objeto de
dúvida com decisão transitada em julgado impedindo o seu registro”
(sic, folha 185).
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Obtempera a viabilidade da procedência do pedido de
suscitação de dúvida, porquanto tal instituto está amparado no artigo
198, da Lei de Registros Públicos.

Pré-questionamento para fins de interposição de
recursos junto aos tribunais superiores.

Brada, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo
pelas razões alhures alinhavadas.

Juízo de admissibilidade exercida à folha 187.
Em ato contínuo, a suscitada Maria do Rosário de Melo

Oliveira e seu marido, Franklin Roosewelt de Oliveira, ofertaram recurso
de apelação, às folhas 191/199.

Esclarecem que “(...) herdaram gleba de terras de 80
alqueires e 1 alqueire e meio denominada de Brocotó ou Fábrica
juntamente com a herdeira Wilma de Mello Guimarães e seu marido, na
proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, objeto do registro
nº 3.667, Lv. 3-D, folhas 135, do Cartório de Registro de Imóveis e
Formosa/GO” (sic, folha 193).

Prosseguem relatando que no “(...) referido imóvel
também figurava no quinhão de herdeira Leatrice Maria de Melo, irmã
da primeira suscitada, em decorrência de erro de partilha de bens do
espólio, devidamente demonstrado nos autos de inventário” (sic, folha
193) mas, mesmo tendo conhecimento do formal de partilha, tentou
registrar o imóvel no seu nome perante o Cartório de Registro de Imóveis
de Formosa/GO, fato este alertado ao titular do referido cartório, o qual
suscitou dúvida de como proceder, porém o juízo da época julgou
improcedente o pleito inaugural e ordenou a concretização do registro,
sentença esta que foi reformada em segundo grau.

Chamam a atenção que o mesmo cartorário:
“(...) suscitou a primeira dúvida para saber se deveria

ou não proceder ao registro. O Poder Judiciário, nos termos do acórdão
acima ementado, pronunciou-se sobre a impossibilidade de efetivação
do registro pretendido. Tempos depois, o mesmo Cartório suscitante da
dúvida procedeu ao registro do imóvel em nome da Sra. Leatrice Maria
de Melo, em total desobediência à referida decisão judicial” (sic, folha
195).

Estranham o julgamento proferido nos autos, porquanto
a pretensão deduzida no caderno processual visa atacar mais um erro
cometido pelos cartórios de registros imobiliários do município de
Formosa, fulcrado num acórdão transitado em julgado, razão pela qual
fazem jus à intervenção do Poder Judiciário para dirimir a dúvida existente
no registro do imóvel.

Obtemperam que “Ao contrário do registrado pela r.
sentença ora apelada, o oficial do Cartório de Registro de Imóveis de
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Formosa/não objetivou apenas a mera convalidação judicial do seu ato
cartorial ao suscitar a dúvida, mas sim buscou dirimir efetivamente a
dúvida de como proceder diante do requerimento de cancelamento de
ofício do registro formulado ao Cartório pelos apelantes” (sic, folha 196).

Enfatizam que o processo tramitou sob o rito da Lei de
Registros Públicos, com garantia da ampla defesa e do contraditório a
ambas as partes, inclusive com oitiva de terceiros interessados.

Salientam que as sucitadas compareceram no cartório
munidas de prova quanto à nulidade do registro do formal de partilha,
assim como da decisão transitada em julgado, e requereram a nulidade
do registrto feito à margem da matrícula do imóvel, situação que motivou
o cartorário a suscitar a dúvida perante o Poder Judiciário.

Postulam, por fim, o conhecimento e provimento do
apelo para cassar a sentença hostilizada e, de imediato, apreciar o mérito
da demanda com o cancelamento do registro efetivado.

Procuração acostada à folha 200.
Em juízo de admissibilidade, o meritíssimo juiz a quo

recebeu o recurso nos seus efeitos legais (folha 201).
Em despacho exarado no caderno processual (folhas

203/204) ordenei a conversão dos autos ao juízo de origem para
intimação de todos os advogados constituídos nos autos pelos
interessados, bem como a intimação pessoal do representante ministerial
e do cartorário suscitante, para contraminutarem os recursos ofertados
nos autos, no prazo legal.

A requerida Leatrice Maria de Melo contraminutou os
apelos, às folhas 206/211 e 212/218.

O Parquet de primeiro grau manifestou-se no feito pelo
não conhecimento da apelação interposta, às folhas 191/200, por
ausência do pagamento do preparo, e pelo conhecimento e provimento
do apelo por ele ofertado.

À folha 224, o escrivão daquele juízo certificou a
intimação de todas as partes, mas apenas a requerida Leatrice Maria de
Melo contraminutou o apelo.

Instada a manifestar-se nos autos, a douta Procuradoria
Geral de Justiça, representada na pessoa da doutora Ruth Pereira
Gomes, emitiu parecer pelo não conhecimento do apelo interposto, às
folhas 191/199, bem como o conhecimento e desprovimento do impulso
recursal ofertado pelo representante Parquet de primeiro grau, às folhas
180/186.

Em novo comando judicial, à folha 236, determinei o
retorno dos autos ao juízo de origem para intimar o cartorário suscitante
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sobre os recursos interpostos no processo em epígrafe mas, mesmo
intimado, quedou-se ela inerte, conforme certidão de folha 238.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Conforme relatado, o Cartório do Primeiro Ofício de
Notas e do Registro de Imóveis de Formosa suscitou dúvida quanto ao
requerimento de cancelamento de registro formulado por Wilma de Melo
Guimarães e Maria do Rosário Mello de Oliveira, com fundamento no
artigo 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 31/12/1973).

Após os trâmites legais, o meritíssimo juiz de direito da
Segunda Vara Cível da comarca de Formosa, doutor Lucas Siqueira,
proferiu sentença (folha 178) julgando extinto o processo sem resolução
do mérito, ao fundamento de “(...) que os eventuais interessados na
anulação do(s) registro(s) efetivado(s) devem buscar as vias ordinárias,
onde será oportunizado o contraditório e a ampla defesa a todos os
sujeitos de direito” (sic).

Inconformados com a prestação jurisdicional, tanto o
Ministério Público quanto a suscitada Wilma de Melo Guimarães e seu
marido Franklin Roosewelt de Oliveira interpuseram recursos de
apelações cíveis, às folhas 180/186 e folhas 191/199, respectivamente.

A priori, verifica-se que militam óbices ao conhecimento
do recurso de apelação cível ofertado pela suscitada, Wilma de Melo
Guimarães e seu marido Franklin Roosewelt de Oliveira, por ausência
de preparo recursal.

O artigo 511, do Código de Processo Civil, dispõe que
“No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando
exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Em comentário ao supramencionado dispositivo legal
lecionam os processualistas Fredie Didie Jr. e Leonardo José Carneiro
da Cunha que:

“Trata-se de causa objetiva de inadmissibilidade, que
prescinde de qualquer indagação quanto à vontade do
omisso. O preparo há de ser comprovado no momento
da interposição (artigo 511, do Código de Processo Civil)
– anexando-se à peça recursal a respectiva guia de
recolhimento -, se assim o exigir a legislação pertinente,
inclusive quanto ao pagamento do porte de remessa e
de retorno” (in Curso de Direito Processual Civil, volume
3, Editora Podivm, 2007, página 56).
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Sucede que, ao interporem o recurso, os apelantes, que
não são beneficiários da justiça gratuita, deixaram de comprovar o
recolhimento simultâneo do preparo, restando inobservado o dispositivo
legal retro aludido, que exige da parte recorrente que comprove o preparo
simultaneamente à interposição do recurso.

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior assevera, verbis:
“(.....) pela regra do preparo imediato, o recorrente deve
comprovar, no ato da interposição do recurso, o
pagamento do preparo e do porte de retorno. Como a
lei fixa o momento em que deve estar comprovado o
preparo, exercido o direito de recorrer sem a referida
comprovação, terá ocorrido preclusão consumativa
relativamente ao preparo, isto é, o recorrente não mais
poderá juntar a guia comprobatória do pagamento, ainda
que o prazo recursal não se tenha esgotado” (in Teoria
Geral dos Recursos, 6ª edição, Editora RT, página 425)
A ausência de comprovação do preparo, portanto,

acarreta a aplicação da pena de deserção aos recorrentes, impedindo
que o recurso por eles interposto tenha seguimento.

Neste sentido vem decidindo o Superior Tribunal de
justiça sobre o assunto, ipsis litteris:

“Processual civil. Apelação. Necessidade de
apresentação das guias de preparo no ato da
interposição do recurso. Inobservância do artigo 511,
do Código de Processo Civil. Deserção.
I - A comprovação do preparo deve ser feita no ato de
interposição do recurso, conforme determina o artigo
511, do Código de Processo Civil - CPC, sob pena de
preclusão, não se afigurando possível a comprovação
posterior, ainda que o pagamento das custas tenha
ocorrido dentro do prazo recursal.
II - Recurso especial improvido” (Segunda Turma,
Recurso Especial nº 733681/DF, relator ministro Castro
Meira, DJU, de 18/08/2005).
“Processual. Preparo. Artigo 511, do Código de Processo
Civil. Ato de interposição do recurso. Preclusão
consumativa. Dentro do prazo recursal. Orientação da
corte especial.
O recorrente deve comprovar o preparo no momento
de interposição do recurso, ainda que remanesça prazo
para sua interposição, sob pena de deserção. Orientação
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da Corte Especial. (...)” (Quarta Turma, Recurso Especial
nº 256199/MG, relator ministro Humberto Gomes de
Barros, DJU, de 15/02/2005).
De igual sentir, esta Augusta Corte vem assentando,

verbis:
“Apelação cível ação revisional c/c consignatória.
Recurso deserto. Não conhecimento.
I - Segundo a exegese do artigo 511, caput, do Código
de Processo Civil, o preparo de qualquer recurso há que
ser comprovado no ato da interposição, ou seja, no
preciso instante em que é entregue à seção forense
competente para o registro, pois, do contrário, o
dispositivo legal comina a pena de deserção, que só se
releva por motivo de justo impedimento, nos termos do
artigo 519, caput, do mesmo diploma.
II - Não sendo o apelante beneficiário da assistência
judiciária, o recurso apelatório deve ser interposto
acompanhado do preparo exigido pela legislação
processual civil, sob pena de deserção.
III - Apelação cível não conhecida” (Terceira Câmara
Cível, Apelação Cível nº 116151-9, relatora
desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, DJG, de
18/12/2007).
“Apelação cível em mandado de segurança. Ausência
de preparo. Deserção.
Na dicção do artigo 511, do Código de Processo Civil, o
recorrente deverá comprovar o preparo do recurso no
momento de sua interposição, sob pena de deserção.
Apelação Cível não conhecida” (Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 78395-1, relator desembargador
Leobino Valente Chaves, DJG, de 16/12/2004).
Portanto, sem outra alternativa, tendo em vista a

deserção da apelação interposta, o não conhecimento do recurso é
medida que se impõe.

Assim, deixo de conhecê-lo por inexistência de preparo
recursal.

Passo ao exame do recurso de apelação cível interposto
pelo Ministério Público, às folhas 180/186.

Nas razões recursais, em síntese, o apelante aduz que
o julgamento proferido nos autos está contrário ao contexto probatório,
a legislação aplicável na espécie e que o julgamento precoce da lide
contribuiu para a permanência de uma situação grave.
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Assevera a possibilidade do cancelamento do registro
nos autos de sucitação de dúvida, ao contrário do entendimento esposado
pelo magistrado de primeiro grau, nos termos do artigo 214, da Lei nº
6.015/73, independentemente de ação direta.

Obtempera a viabilidade da procedência do pedido de
suscitação de dúvida, porquanto tal instituto está respaldado no artigo
198, da Lei de Registros Públicos.

Pré-questionamento para fins de interposição de
recursos junto aos Tribunais Superiores.

Brada, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo
pelas razões alhures alinhavadas.

De início, tenho por irrepreensível a sentença da lavra
do doutor Lucas Siqueira, meritíssimo juiz de primeiro grau, fazendo,
assim, escorreita entrega da prestação jurisdicional:

“Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não se
trata de suscitação de dúvida propriamente, uma vez que o registrador
suscitante comunica em sua peça inicial que já foi efetivado o registro
do formal de partilha apresentado pela Sra. Leatrice Maria de Melo em
25/06/2003, e que inclusive o imóvel já foi posteriormente vendido para
terceiro, com o devido registro dessa alienação.

Portanto, não se trata de dúvida de como proceder, mas
de mera comnicação de ato cartorial efetivado, objetivando uma
convalidação judicial que a princípio não é necessária.

Destaque-se que os eventuais interessados na anulação
do(s) registro(s) efetivado(s) devem buscar as vias ordinárias, onde será
oportunizado o contraditório e a mapla defesa de todos os sujeitos de
direito.

Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução do
mérito.

Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se, sendo que os

suscitados e os demais impugnantes devem ser intimados através de
seus respectivos advogados, via publicação no DJE.

Já o Ministério Público e o cartório suscitante devem
ser intimados pessoalmente.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa.” (sic,
folha 178).

No caso em testilha, nota-se que a suscitação de dúvida
realizada pelo oficial do registro encontra-se prevista no artigo 198, da
Lei nº 6.015/73 que reza:

“Artigo 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial
indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a
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exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu
requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo
competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte:

I - no protocolo, anotará o oficial, à margem da
prenotação, a ocorrência da dúvida;

II - após certificar, no título, a prenotação e a suscitação
da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas;

III - em seguida, o oficial dará ciência dos termos da
dúvida ao apresentante, fornecendo lhe cópia da suscitação e
notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de
15 (quinze) dias;

IV - certificado o cumprimento do disposto no item
anterior, remeterse-ão ao juízo competente, mediante carga, as razões
da dúvida, acompanhadas do título.”

Entretanto, comungo do mesmo posicionamento
adotado pelo ilustre magistrado da instância a quo, de que o pedido de
cancelamento de registro feito pelas suscitadas, Wilma de Mello
Guimarães e Maria do Rosário Melo de Oliveira, devem ser realizadas
via ação ordinária, e não por meio de suscitação de dúvida, ante o seu
caráter administrativo.

Oportunas e precisas são as observações da
representante do Parquet de segundo grau, ao pontificar que:

“(...) Como é cediço, o artigo 214, da Lei nº 6.015/73,
autoriza o reconhecimento das nulidades de pleno direito,
independentemente de ação direta.

Todavia, tais nulidades referem-se aos vícios ínsitos ao
mecanismo de registro, ou seja, a norma não admite a declaração de
nulidade oblíqua, em que o defeito se encontra no negócio jurídico que
deu causa à inscrição no registro público.

Com efeito, se as suscitadas, ora apeladas, postulam o
cancelamento do registro supracitado, torna-se indispensável o
ajuizamento de ação autônoma, observado o princípio do contraditório e
da ampla defesa aos interessados.

Data venia, não se pode admitir que, no curso de uma
suscitação de dúbida, procedimento de natureza meramente
administrativa, se declare a nulidade de documento já levado a registro,
adentrando-se em questões fáticas que devam ser o objeto de ação
própria.

A suscitação de dúvida é regulamentada pelo artigo 198,
da Lei nº 6.015/73:

“Artigo 198. Havendo exisgência a ser satisfeita, o oficial
indicá-la-á por escrito.
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Não se conformando o apresentante com a exigência
do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento
e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la
(...)”.

Sobre o procedimento de suscitação de dúvida e os
limites de seu julgamento, Walter Ceneviva leciona:

“A dúvida é o pedido de natureza administrativa,
formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante
de título imobiliário, para que o juiz competente decida
sobre legitimidade de exigência feita, como condição
de registro pretendido (...) No processo de dúvida não
se pode discutir se houve implemento, ou
inadimplemento de obrigações, suas consequências
jurídicas. ‘Na instância administrativa, em que circula a
dúvida de serventuário, o que se olha é o aspecto
regulamentar dos registros públicos’.
Havendo títulos em conflito o juiz corregedor pode,
apenas, fazer deles uma verificação objetiva,
determinando o registro daquele que apareça em
situação de superioridade sob a luz de seu exame
formal” (CENEVIVA, Walter, op. cit., páginas 346 e
352/353).
Diante de tal doutrina e considerando os fatos acima

narrados, conclui-se que a questão sob exame é de natureza não
administrativa, não se referindo a direito registral propriamente.

Neste ponto, importante ressaltar que o oficial teria agido
de acordo com as normas legais, ao suscitar a dúvida, se a mesma
tivesse ocorrido antes da efetivação do registro em comento.

Enfim, as questões ora debatidas não podem ser
analisadas e julgadas no presente procedimento, devendo-se ordenar a
remessa das partes às vias ordinárias.

A respeito, a jurisprudência do egrégio Tribunal de
Justiça de Minas Gerais:

“Carta de arrematação. Registro. Bem indisponível.
Indisponibilidade decretada em ação civil pública.
Penhora anterior. Registro da arrematação não obstado.
Dúvida improcedente.
A suscitação de dúvida é um procedimento administrativo
que não tem a finalidade de resolver litígios. Apresentada
ao cartório carta de arrematação extraída de processo
trabalhista em que a penhora foi feita antes do decreto
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de indisponibilidade do bem, não pode ser obstado o
seu registro, em virtude da ordem judicial, comunicando-se
ao juízo do processo onde foi decretada a
indisponibilidade” (Apelação Cível nº 1.0384.02.015300-
1/001, relatora desembargadora Vanessa Verdolim
Hudson Andrade, DJMG, de 19/11/2004).
Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça pugna pelo

não conhecimento do apelo interposto pelas suscitadas, às folhas
191/199, bem como pelo conhecimento da apelação interposta, às folhas
180/186, porém, pelo seu improvimento, mantendo-se incólume a
sentença objurgada” (sic, folhas 231/234).

No mesmo sentido, os tribunais pátrios vêm proferindo
julgamento em casos similares:

“Apelação. Dúvida. Procedimento administrativo
suscitado por oficial de cartório. Pedido de cancelamento
de averbação. Alegação ser legítimo proprietário da área
averbada. Insegurança instalada. Procedência do
pedido. Impossibilidade de atendimento da solicitação
da parte interessada. Via eleita inadequada. Sublevação.
Ilegalidade na averbação. Pretexto de ser a planta
equivocada. Erro formal. Elucidação por meio de dúvida.
Inviabilidade. Direito de terceiro a ser afetado. Alteração
do domínio. Interessado que não participou do
requerimento. Cerceamento de defesa. Desprovimento
do recurso.
Revela-se procedente a dúvida existente, conquanto foi
constatada a existência de averbação prévia com
possibilidade de envolver a mesma área. O
cancelamento de averbação pretérita não pode ser
realizado no bojo de processo administrativo de
suscitação de dúvida, devendo ser pleiteado pela via
própria para tal mister. Sem a ampla defesa e o
contraditório do detentor de interesse legítimo, não
remanesce possibilidade alguma de levarse adiante a
dúvida suscitada, tão-só pela via administrativa, que se
torna perigosamente nociva àquele que sequer foi citado
para a lide, permitindo-se que o procedimento de
jurisdição voluntária seja equivocadamente utilizado em
detrimento do possível direito de terceiro” (Tribunal de
Justiça da Paraíba, Apelação Cível nº 200.2008.035457-
0/001, relatora desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, DJe, de 08/01/2011, página 8).
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“Apelação cível. Registro de imóveis. Suscitação de
dúvida inversa. Desacolhimento. Pretensão de
acréscimo de registro da área não titulada.
Impropriedade da via eleita - equívoco registral, ou,
ainda, aquisição de propriedade, que deve ser buscado
pelas vias adequadas. Recurso de apelação desprovido.
Unânime” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
18ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 700386707766,
relator desembargador Pedro Celso Dal Prá, julgado em
14/10/2010).
“Apelação cível. Suscitação de dúvida. Procedimento
administrativo. Retificação de registro de imóvel.
Respeito à regra do artigo 213, § 6º, da Lei de Registros
Públicos (Lei nº 6.015/73). Caracterização do conflito
de interesses. Discussão à respeito da propriedade
impertinente nesta via. Necessidade de observância do
devido processo legal. Manutenção do decisum. Apelo
conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça de Sergipe,
Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 2009206178
(11727/2010), relatora convocada Iolanda Santos
Guimarães, DJe, de 29/20/2010, página 20).
Com efeito verifica-se que a sentença hostilizada foi

proferida segundo a legislação, e em consonância com o entendimento
jurisprudencial aplicável na espécie, razão pela qual não merece qualquer
reprimenda por parte deste órgão ad quem.

Ante as razões expostas, deixo de conhecer do segundo
apelo aviado por Maria do Rosário de Melo Oliveira e Franklin Rooswelt
de Oliveira, ante a sua deserção, mas já conhecido o primeiro apelo,
nego provimento ao impulso intentado pelo Ministério Público, para
manter intacta a sentença objurgada por seus próprios fundamentos e
estes ora agregados.

É o voto.
Goiânia, 22 de novembro de 2011.
Des. Fausto Moreira Diniz - Relator

Apelação Cível nº 220744-43.2006.8.09.0051 (200692207449)
Comarca de Goiânia
Apelante: Milênio Engenharia Ltda
Apelado: Akzo Nobel Ltda
Relator: Des. Hélio Maurício de Amorim
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DO ATO JURÍDICO DE SUBSTITUIÇÃO
DA DUPLICATA POR BOLETO BANCÁRIO C/C PEDI-
DO DE ANULAÇÃO DO PROTESTO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DUPLICATA.
PROTESTO POR INDICAÇÃO. REALIDADE VIRTUAL.
POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO POR ACEITE OU
ENTREGA DA MERCADORIA. CONFISSÃO PELO
AUTOR QUANTO A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO
MERCANTIL. LEGALIDADE DO PROTESTO.
I - As Leis nº 5.474/68 e 9.492/97 permitem expressa-
mente a emissão de duplicata por meio magnético, para
que, após a emissão de boleto bancário e a
inadimplência do comprador, ocorra o protesto por
indicação, desde que haja prova da entrega das
mercadorias e da retenção das duplicatas.
II - Os boletos de cobrança bancária, vinculados ao título
virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos
de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega
da mercadoria ou da prestação dos serviços, são
suficientes para demonstrar a materialidade do direito,
suprimindo a ausência física do título cambiário
eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos
extrajudiciais. Precedentes da Corte Especial e Superior
Tribuinal de Justiça.
III - A confissão espontânea da parte quanto ao
recebimento das mercadorias, quando esta relata que
é incontroverso o negócio jurídico entre as partes
corrobora com a certeza da dívida, não prosperando a
argumentação de ilegalidade das duplicatas ou do
protesto por indicação através de boleto bancário
representativo da dívida, uma vez que estas atendem a
todos os requisitos legais de emissão virtual para
protesto por indicação.
IV - Não há que se falar em reparação por danos
materiais e morais quando o protesto por indicação não
contém qualquer vício de legalidade.
Apelação cível conhecida e desprovida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 220744-43.2006.8.09.0051 (200692207449), comarca
de Goiânia.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer e desprover o apelo, nos
termos do voto do relator. O desembargador Hélio Maurício de Amorim
refluiu do seu posicionamento anterior.

Votaram, além do relator, o desembargador Alan
Sebastião de Sena Conceição, que presidiu o julgamento e o doutor
Fernando de Castro Mesquita, substituto do desembargador Francisco
Vildon José Valente.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Ivana
Farina Navarrete Pena.

Goiânia, 24 de novembro de 2011.
Des. Hélio Maurício de Amorim - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Milênio Engenharia Ltda, em face da sentença, de folhas 107/110,
proferida pelo meritíssimo juiz de direito da 11ª Vara Cível da comarca
de Goiânia, doutor Carlos Luiz Damacena, nos autos da ação declaratória
de nulidade, ajuizada em desfavor de Akzo Nobel Ltda.

O magistrado a quo ao preferir a sentença, julgou
improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do protesto
por indicação realizado em desfavor da apelante, uma vez que tem-se
admitido o uso do boleto bancário pra embasar os protestos por indicação,
desde que provado o envio do título ao sacado e sua indevida retenção
ou a entrega dos produtos ou serviços comercializados.

Por fim, condenou a apelante no pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00
(um mil reais), conforme preceitua o artigo 20, § 4º, do Código de
Processo Civil.

Irresignada, a apelante interpôs recurso, às folhas
111/129, sustentando que a apelada não demonstrou nos autos o
comprovante de emissão, remessa e entrega da duplicata, bem como
de documento comprovando a retenção abusiva, razão pela qual torna-se
nulo o protesto por indicação objeto da ação.

Verbera que o magistrado negou a aplicação dos artigos
1º e 2º, da Lei nº 5.474/68, quando considerou o boleto bancário como
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nova forma de título de crédito para validar o ato questionado,
configurando-se error in procedendo.

Suscita pela instauração de incidente de uniformização
de jurisprudência, para que seja analisada a possibilidade de protesto
por indicação, colacionando aos autos aresto proferido pela egrégia Corte
Especial deste Tribunal de Justiça e julgados do Superior Tribuinal de
Justiça.

Sustenta que em razão do protesto indevido, na medida
em que este se deu por boleto bancário e não sobre a carta de indicações
da duplicata que o credor tivesse emitido em razão da retenção
injustificada do título, faz jus à reparação pelos danos materiais e morais
sofridos.

Por estas razões requer o conhecimento e provimento
do recurso, por ser medida impositiva de direito.

O preparo é visto, à folha 130.
Juízo de admissibilidade positivo, à folha 132, com

apelação recebida em ambos os efeitos.
Foram apresentadas duas contrarrazões pela apelada,

às folhas 135/157 e 152/162, por patronos distintos, pugnando ambas
pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório o qual submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Primeiramente reputo necessário tecer algumas
considerações.

Na sessão de julgamento realizada no dia 10/11/2011,
após o voto desta relatoria, que conhecia e provia em parte o recurso de
apelação, pediu vista dos autos o ilustre juiz de direito substituto em
segundo grau, doutor Fernando de Castro Mesquita, que na ocasião
substituía o eminente desembargador Francisco Vildon José Valente,
onde apresentou voto-vista na sessão de julgamento realizada no dia
17/11/2011, cujos fundamentos convenceram-me a refluir do
posicionamento outrora manifestado.

Daí porque, corroborando os fundamentos apresentados
pelo douto magistrado, passo a apresentar o voto.

Cuida-se de apelação cível interposta pela Milênio
Engenharia Ltda, contra sentença que julgou improcedente os pedidos
iniciais da ação declaratória de nulidade, ajuizada em desfavor da Akzo
Nobel Ltda.
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Inicialmente, deixo de submeter o referido processo à
Corte Especial para instauração de incidente de uniformização da matéria
objeto da lide, pois conforme anexado pela própria apelante, tal matéria
já foi devidamente julgada e pacificada.

Passo inicialmente à análise das arguições levantadas
pela apelante, em relação à negativa de prestação jurisdicional e ofensa
a princípios como a separação dos poderes, a qual não merece prosperar,
uma vez que o magistrado atendeu de forma coesa todos os pontos
levantados pelas partes, fundamentando adequadamente o decisum
para a prolação da sentença.

Verifica-se que a negativa de prestação jurisdicional
citada pela apelante advém do mero inconformismo com o resultado
obtido no julgado, fato este que não condiciona à nulidade da sentença,
pois cabe ao magistrado proferir o entendimento que lhe entender
adequado após análise acurada dos autos, principalmente em atenção
ao princípio do livre convencimento motivado, não havendo que se falar
em motivações pessoais.

Basta ao magistrado extrair as consequências jurídicas
da lide posta à sua análise, não se obrigando a analisar pontos
desnecessários expostos em todas as peças das partes, quando estas
razões são inúteis ao deslinde da causa, assim como ocorreu no caso
em testilha, razão pela qual não vejo nulidade a ser sanada nos autos.

Pois bem. Pelo compulso dos autos, e em análise à
legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso, verifico que não assiste
razão à apelante, uma vez que a Lei nº 5.474/68 e Lei nº 9.492/97,
autorizam o protesto de duplicata mediante transmissão de dados por
meio magnético, o qual será expedido boleto bancário e, em caso de
inadimplência, ocorrerá o protesto por indicação, desde que haja, ao
menos, a comprovação de entrega da mercadoria.

No caso em testilha, verifico que a documentação
colacionada aos autos pela apelada (folhas 70/71) demonstra a existência
de relação jurídica entre as partes, o que enseja o protesto da duplicata
por indicação através de boleto bancário, principalmente pelo fato de
que em nenhum momento a apelante questiona a entrega do produto
ou a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A prática do protesto por indicação é perfeitamente
cabível, principalmente na atualidade, não dependendo da existência
física do título, mas somente do aceite, da confirmação de retenção da
duplicata sem o pagamento ou mediante a comprovação de que o negócio
foi concretizado.

Para corroborar o entendimento esposado alhures,
segue adiante aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
vejamos:
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“Apelação cível. Execução de título extrajudicial.
Duplicata virtual. Protesto por indicação. Comprovante
de entrega de mercadorias. Indeferimento da inicial por
ausência de título executivo. Extinção do processo sem
resolução do mérito. Sentença cassada.
I - Tanto a Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas) como a
Lei nº 9.492/97 (Lei dos Protestos de Títulos) autorizam
o protesto de duplicata mediante transmissão e recepção
de dados por meio magnético.
II - O protesto por indicações não depende da existência
física do título, nem da sua apresentação ao sacado, de
modo que não honrava a obrigação pelo comprador no
prazo pactuado, o banco encarregado da cobrança do
título, atendendo às instruções do sacador, transmite
os dados da operação mercantil, ainda em meio
magnético, ao tabelionato que realiza o protesto do título.
III - Na cobrança de duplicata virtual o processo executivo
deve ser aparelhado mediante a apresentação de
apenas dois documentos: o comprovante do protesto
por indicação e documento que ateste a entrega das
mercadorias, dispensada a presença física do título nos
autos, pois nesse caso a duplicata é virtual. Apelação
conhecida e provida. Sentença cassada” (Tribunal de
ustiça de Goiás, Sexta Câmara Cível, desembargador
Fausto Moreira Diniz, Apelação Cível nº 227934-
18.2010.8.09.0051, DJGe 805, de 26/04/2011).
Nota-se que o tribunal pacificou o entendimento de que

não é necessária a apresentação da duplicata física, mas somente do
comprovante de protesto por indicação acompanhado do aceite ou de
um documento que ateste a entrega das mercadorias.

No caso em testilha, a todo momento, a apelante
questiona a impossibilidade de substituição da duplicata pelo boleto
bancário, razão pela qual, considera o protesto por indicação inapropriado
e ilegal, conforme dispõe a própria parte, à folha 117, do recurso de
apelação, vejamos:

“Ademais, – refrisa-se – o pedido tem seu perímetro
limitado ao fato e ato jurídico da substituição da duplicata por boleto
bancário para documentar e propiciar a circulação do crédito da venda
mercantil, e obter o protesto por indicações como se tivesse sido a
duplicata indevidamente retida quando emitida e enviada para o aceite;
logo, não era objeto da controvérsia a existência ou não existência da
venda mercantil, e da entrega ou não entrega das mercadorias; tratando
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exclusivamente acerca da (in)validade do uso do boleto e seu protesto
como forma de indicações”.

Todavia, as duplicatas necessitam da comprovação da
causa debendi, ou seja, o motivo pelo qual originou sua expedição,
seja física ou virtual, de forma a comprovar a entrega da mercadoria ou
da prestação de serviços.

Conforme se vislumbra à folha 117, a apelante afirmou
que é fato incontroverso que houve negócio mercantil entre partes, fato
este também afirmado na exordial, questionando apenas o modo como
foi expedido o protesto, de forma virtual através de boleto bancário.

A possibilidade de emissão das duplicatas por meio
eletrônico é matéria pacificada por este conspícuo Tribunal e, para
corroborar as afirmações, segue abaixo julgado análogo, in verbis:

“Apelação cível e agravo retido. Pedido de declaração
de inadmissibilidade do recurso. Razões endereçadas
a juízo diverso. Erro escusável. Deve ser tida por própria
e tempestiva a apelação se resta evidenciado nos autos
ausência de má fé da autora ao endereçar seu recurso
para juízo diverso. Principalmente se praticou o ato de
recorrer dentro do prazo permitido, merecendo
desprovimento o agravo retido. Ação declaratória de
nulidade de utilização de boleto bancário. Duplicata
virtual. Protesto por indicação. Relação negocial
comprovada.
I - A praxe comercial moderna vem substituindo as
duplicatas em papel pelas duplicatas escriturais ou
virtuais.
II - A legislação atual permite os chamados títulos virtuais,
nos termos do artigo 889, § 3º, do novo Código Civil.
III - Os cartórios de protesto podem aceitar as indicações
contidas num meio magnético e efetuar o protesto,
validando o procedimento em relação a duplicatas
escriturais. Interpretação do artigo 8º, parágrafo único,
da Lei nº 9.492/97. Ausência de ato ilegal ou abusivo
autorizador de indenização. Agravo retido e apelo
conhecidos, porém ambos desprovidos” (Tribunal de
ustiça de Goiás, Sexta Câmara Cível, desembargador
Norival Santomé, Apelação Cível nº 369605-
68.2006.8.09.0051, DJGe 767, de 24/02/2011).
A apelante não questiona a entrega da mercadoria e,

por esta razão, não havendo aceite na duplicata, é perfeitamente cabível
o protesto por indicação através de boleto bancário, pois vinculados a
um título virtual, não havendo que se falar em nulidade do protesto.
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Este é o entendimento solidificado pelo augusto Superior
Tribunal de Justiça, vejamos:

“Execução de título extrajudicial. Duplicata virtual.
Protesto por indicação. Boleto bancário acompanhado
do comprovante de recebimento das mercadorias.
Desnecessidade de exibição judicial do título de crédito
original.
I - As duplicatas virtuais – emitidas e recebidas por meio
magnético ou de gravação eletrônica – podem ser
protestadas por mera indicação, de modo que a exibição
do título não é imprescindível para o ajuizamento da
execução judicial. Lei nº 9.492/97.
II - Os boletos de cobrança bancária, vinculados ao título
virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos
de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega
da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a
ausência física do título cambiário eletrônico e
constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.
III - Recurso especial a que se nega provimento”
(Superior Tribuinal de Justiça, Terceira Turma, ministra
Nancy Andrighi, Recurso Especial nº 1024691/PR, DJUe,
de 12/04/2011).
Assim, ante a confissão espontânea e expressa da

apelante quanto ao recebimento das mercadorias e, em razão de não
ter comprovado nos autos que as mercadorias foram entregues com
vícios de qualidade, quantidade ou com erro nos valores cobrados, não
há que se falar em reforma da sentença, uma vez que foi proferida dentro
dos ensinamentos jurídicos aplicáveis ao caso.

Destaca-se ainda, que conforme exaustivamente
demonstrado alhures, a Lei nº 5.474/68 e a Lei nº 9.492/97 permitem
expressamente a emissão de duplicata por meio magnético, para que,
após a emissão de boleto bancário e a inadimplência do comprador,
ocorra o protesto por indicação, desde que haja prova da entrega das
mercadorias, fatos estes ocorridos nos autos, não havendo que se falar
em ilegalidade.

Nota-se que esta Corte de Justiça tem pacificado o
entendimento de que é possível o protesto por indicação, inclusive por
título magnético, admitindo o uso de boleto bancário acompanhado do
título causal, bem como condiciona o protesto por indicação à
comprovação de entrega das mercadorias, retenção indevida da duplicata
ou recusa do aceite, razão pela qual não há que se falar em reforma da
sentença objurgada.
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No tocante aos danos materiais e morais, deixo de
acolher o pedido da apelante, uma vez que não foi comprovado nos
autos qualquer prejuízo inerente ao protesto, ônus inerente ao postulante
nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, bem como
restou devidamente demonstrado que não houve qualquer ilegalidade
no protesto por indicação, conforme fundamentado alhures.

Ao teor do exposto, conheço do recurso interposto e
nego-lhe provimento, para manter incólume a sentença vergastada por
estes e seus próprios fundamentos jurídicos.

É como voto.
Goiânia, 24 de novembro de 2011.
Des. Hélio Maurício de Amorim - Relator

Apelação Cível nº 227564-33.2005.8.09.0142 (200592275647)
Comarca de Santa Helena de Goiás
1º Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
2º Apelante: IRB Brasil Resseguros S/A
3º Apelante: Liquigás Distribuidora S/A
Apelados: Juliana Pereira da Silva e outro
Relator: Des. João de Almeida Branco

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS
CESSANTES E PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ACI-
DENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ILEGITIMI-
DADE PASSIVA. CULPABILIDADE DA RÉ. RESPON-
SABILIDADE DE INDENIZAR COMPROVADA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO VALOR
RECEBIDO PELO SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 246, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA DE SUCUMBÊN-
CIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I - A empresa contratante de transporte de suas
mercadorias, bem como a empresa que prestou serviços
de transportes são partes legítimas para figurarem no
polo passivo da ação indenizatória, e respondem civil e
solidariamente pelos danos que causarem a terceiros.
Súmula 492, do Supremo Tribunal Federal.
II - O boletim de ocorrência, o laudo de exame pericial
do local do acidente e a prova testemunhal produzida
atribuem a culpa pelo acidente, de forma exclusiva, ao
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motorista do caminhão que transportava a carga da
empresa requerida, pois ao adentrar de forma abrupta
a pista contrária, colidiu com o ônibus que transportava
a vítima. Assim, o locador e a locatária e a seguradora
devem ressarcir os danos morais causados, na forma
do artigo 186, do Código Civil, cuja incidência decorre
de prática de conduta ilícita praticada pelo condutor do
caminhão, que levou a óbito o pai dos autores.
III - A ausência de prova nos autos capaz de excluir a
credibilidade do laudo de reconstituição do acidente e
do boletim de ocorrência, não elide a responsabilidade
da requerida, tampouco das seguradoras, porquanto não
foram capazes de demonstrar a existência de causa
excludente da responsabilidade do condutor do
caminhão, que adentrou na contramão de sua direção,
cujo ônus lhes cabiam (artigo 333, II, do Código de
Processo Civil), até porque meras alegações genéricas
não são capazes de gerar a improcedência do pleito
indenizatório.
IV - Comprovado nos autos, que a vítima era trabalhador
rural, percebia salário e deixou filhos e esposa, a
indenização a título de pensão alimentícia é devida.
Sendo o montante correspondente a 1,33 salários
mínimos, desde a data do fato até a data em que a vítima
completaria 65 (sessenta e cinco) anos, montante
razoável a ser imposto aos responsáveis pelo sinistro e
suas consequências.
V - O valor estipulado na sentença a título de danos
morais levou em consideração a dor e o sofrimento
infringidos aos autores, que foram privados,
repentinamente, do convívio e do afeto de um ente
querido.
VI - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada (Súmula 246, Superior
Tribunal de Justiça), sendo que essa dedução
efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que
a vítima tenha recebido o referido seguro. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça.
VII - No caso de ilícito civil, a correção monetária incide
desde quando fixada a indenização por danos morais.
Exegese da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça:
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento”.
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VIII - Honorários advocatícios mantidos, sob pena de
violar o princípio que veda a reformatio in pejus.
Apelações conhecidas, sendo improvida a primeira e
parcialmente providas a segunda e a terceira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 227564-33.2005.8.09.0142 (200592275647) da
comarca de Santa Helena de Goiás, figurando como primeiro apelante
Sul América Companhia Nacional de Seguros, segundo apelante IRB
Brasil Resseguros S/A e, terceiro apelante, Liquigás Distribuidora S/A,
como apelado, Juliana Pereira da Silva e outro.

Acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer das
apelações, sendo improvida a primeira e parcialmente providas a segunda
e a terceira, nos termos do voto do relator.

Fez sustentação oral, em sessão anterior o doutor João
José Vieira de Souza.

Votaram, com o relator, desembargador Almeida Branco,
o desembargador Kisleu Dias Maciel Filho que também presidiu a sessão,
e o desembargador Carlos Escher.

Esteve presente à sessão a ilustre procuradora de
justiça, doutora Orlandina Brito Pereira.

Goiânia, 3 de março de 2011.
Des. Almeida Branco - Relator

RELATÓRIO

Sul América Cia Nacional de Seguros, IRB - Brasil
Resseguros S/A, Liquigás Distribuidora S/A, qualificados e representados,
interpõem recursos de apelação contra sentença, de folhas 444/453,
proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Vara de Fazenda Pública e
Cível da Comarca de Santa Helena de Goiás, doutor Jairo Ferreira Júnior,
que julgou procedente o pedido formulado na exordial da ação de
indenização por danos morais, materiais, e lucros cessantes c/c
prestação de alimentos promovida por Lucineide Alves de Lima Silva,
substituída por Juliana Pereira da Silva, Leandro Ferreira da Silva e Walter
Pereira da Silva, já individualizados no feito.

Narram os autos que a autora Lucineide Alves de Lima
Silva ingressou em juízo, pleiteando indenização por danos morais,
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materiais, lucros cessantes e prestação de alimentos, em face do óbito
de seu esposo Valter Pereira da Silva, em 10/11/2004, em decorrência
de um acidente de trânsito provocado por Marcos Antônio dos Santos,
condutor de um caminhão que transportava botijões de gás GLP para a
empresa Liquigás Distribuidora S/A.

No decorrer do feito a autora faleceu, sobrevindo sua
substituição por seus herdeiros no polo ativo da lide.

A sentença fustigada julgou parcialmente procedente o
pedido, condenando solidariamente os requeridos Liquigás Distribuidora
S/A e João Batista de Oliveira-ME ao pagamento de uma indenização,
em favor da requerente, pelos danos morais sofridos, no importe de
R$70.000,00 (setenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária
a partir do evento danoso, e ainda, ao pagamento mensal da pensão
alimentícia em 1,33 (um inteiro e trinta e três centésimos) salários-
mínimos mensais, da data do fato até quando a vítima completasse 65
anos, sendo que as parcelas em atraso deveriam ser quitadas de uma
só vez, com a incidência de juros no importe de 1% ao mês e correção
monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada uma, e as demais
parcelas até o décimo dia útil de cada mês.

E mais, condenou as denunciadas Sul América Cia
Nacional de Seguros S.A e IRB - Brasil Resseguros S.A ao pagamento
da indenização fixada, respeitados os limites de suas apólices e na forma
de reembolso, após o pagamento da franquia respectiva.

Ao fim, condenou a requerida e as denunciadas ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da condenação.

A decisão foi objeto de embargos de declaração (folhas
459/463), os quais foram acolhidos apenas para correção de erro
material.

Todos os condenados, inconformados com a sentença
monocrática aviaram recursos.

Sul América Cia Nacional de Seguros, manejou a
apelação, de folhas 466/475, combatendo a condenação que lhe fora
imposta para ressarcir seu segurado dos valores que este
desembolsasse, nos limites da apólice, descontada a franquia prevista.

Ressalta de início, a ilegitimidade da co-ré Liquigás
Distribuidora S/A., por não existir solidariedade entre o transportador e o
proprietário das mercadorias, pois somente contratou o serviço de
transporte, que inclusive não era feito sob o regime de exclusividade.

Discorre acerca da ausência de “todos os pressupostos
da responsabilidade que no presente caso, tem como condição sine
qua nom, para autorizar o direito reparatório, a necessidade de
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comprovação de três requisitos fundamentais, quais sejam: o dano, a
culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre este dano e a conduta
lesiva, sem o que não há obrigação indenizatória a pagar” (sic, folha
471).

Pontua que os danos materiais jamais podem ser
presumidos e que in casu não restou comprovado que o falecido auferia
uma renda de dois salários-mínimos por mês, não fazendo jus a
indenização pleiteada. Porém, na hipótese de manutenção da
condenação neste sentido, pugna pela redução do valor para o
correspondente a um salário mínimo.

Pondera, também, que embora discorde de sua
condenação por ausência de responsabilidade, entende que o valor
arbitrado a título de danos morais (R$ 70.000,00), merece ser revisto,
por ser ele excessivo, sob pena de enriquecimento sem causa dos
autores.

Combate a incidência da correção monetária fixada
sobre a indenização decorrente do dano moral, postulando que a mesma
incida apenas da data do seu arbitramento e não a partir do evento
danoso.

Arremata e pugna pelo conhecimento e provimento do
apelo a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da
empresa Liquigás Distribuidora S/A, ou, o reconhecimento da ausência
dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, a fim de que seja
julgado improcedente o pleito inicial, mas caso assim não entenda,
postula pela observância aos limites da apólice.

Preparo visto, à folha 476.
A IRB - Brasil Resseguros S/A, interpõe seu recurso, às

folhas 477/482, aduzindo em proemio, a ausência de responsabilidade
da Liquigás Distribuidora S/A, em face de sua ilegitimidade para a causa,
vez que não era transportadora de mercadoria, nem proprietária do
automóvel que provocou o nefasto acidente, muito menos empregadora
do respectivo motorista.

Sobreleva que as provas carreadas aos autos deixaram
evidente a ausência de comprovação da responsabilidade da empresa
Liquigás pelo ocorrido, o que deságua em igual isenção por parte da
seguradora e respectivo ressegurador ora apelante.

Rebate o direito a indenização, bem como seu quantum
fixado a título de danos morais, sob o argumento de que estes não são
devidos no caso vertente, diante da ausência de responsabilidade da
empresa Liquigás.

Postula pela redução da verba indenizatória arbitrada
em favor dos autores.
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Salienta que a condenação não considerou os valores
percebidos pelo seguro DPVAT, que devem ser decotados do importe
antes fixados, nos moldes da Súmula 246, do Superior Tribunal de
Justiça.

Requer a reforma da sentença com o afastamento da
responsabilidade das empresas requeridas, bem como do denunciado
à lide, ora apelante, vez que tal situação não restou comprovada nos
autos.

Preparo visto, à folha 483.
Às folhas 487/501, os apelados oferecem contrarrazões

ao recurso, rebatendo in totum os argumentos da IRB – Brasil
Resseguros S/A, e postulando pelo improvimento do apelo.

Em seguida, contraarrazoaram (folhas 502/520) o apelo
da empresa Sul América Cia Nacional de Seguros, suplicando pela
manutenção da sentença hostilizada como lançada.

Posteriormente, A Liquigás Distribuidora S/A recorre da
sentença, às folhas 530/547, e aduz, prefacialmente, sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, em face de ter celebrado um
contrato de transporte de mercadorias com João Batista de Oliveira ME.

Assevera que restou comprovado nos autos, que o
veículo que provocou o acidente era de propriedade de João Batista de
Oliveira ME, e estava sendo conduzido por motorista que figurava na
qualidade de seu empregado ou preposto, não podendo a apelante
suportar o ônus pelo evento danoso.

Esclarece que o fato da apelante auferir lucro com a
distribuição de gás, não a coloca como solidariamente responsável com
o transportador contratado para o transporte de vasilhames, isto porque
o contrato de transporte de mercadorias é genuinamente um negócio
jurídico que se distingue do universo das relações agregadas aos
produtos transportados, pois o transportador não é o proprietário dos
bens que conduz.

Alerta sobre o fato de o contrato entabulado com a
empresa contratada foi de prestação de serviços de transporte de
mercadoria, e não de locação, razão pela qual não ser aplicável na
espécie a Súmula 492, do Supremo Tribunal Federal.

Assim, “o contrato em questão é de transporte, no qual
o transportador assume obrigação de resultado tanto por força contratual,
como legal, na expressa dicção do artigo 749, do Código Cível/2002”
(folha 536).

Disserta sobre o não cabimento de sua condenação por
danos morais, por não ter praticado qualquer ato ilícito, e repete sua
tese de que o contrato firmado foi de prestação de serviços de transportes
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de mercadorias, não podendo assim ser relacionado entre os sujeitos
enumerados no artigo 932, do Código Civil.

Brada pela redução da verba indenizatória fixada no
decisum singular, de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por considerá-la
onerosa, mormente porque o entendimento jurisprudencial reinante é
de que referida quantia sirva apenas para amenizar o dissabor
experimentado.

Aduz que a correção monetária deverá incidir a partir da
data de prolação da sentença, e não do evento danoso como restou
decidido na instância a quo.

E ao fim, reitera a reforma da decisão com a distribuição
proporcional dos ônus da sucumbência, imputando-os relativamente à
litisdenunciada Sul América, nos moldes do disposto nos artigos 21,
caput, 23 e 76, todos do Código de Processo Civil.

Preparo, folhas 548/549.
Os apelados oferecem contrarrazões ao referido apelo,

às folhas 552/583, pelo improvimento do apelo.
Juízo de prelibação positivado, à folha 586.
Nesta Corte, foi certificada (folha 588) pela Divisão de

Conferência e Contadoria Judicial, o recolhimento a menor do preparo
recursal, o que deu origem ao despacho exarado, às folhas 591/592.

Custas complementadas, às folhas 594/595.
É o relatório.
Submeto-o à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos
recursos, deles conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais,
materiais, lucros cessantes/emergentes e prestação de alimentos
proposta por Lucineide Alves de Lima Silva, substituída por seus herdeiros
no decorrer do feito, em face de Liquigás Distribuidora S/A, que
denunciaram à lide João Batista de Oliveira – ME e Sul América Cia
Nacional de Seguros, esta última indicou como litisconsorte necessário
o Instituto de Resseguros do Brasil – IRB.

Noticiam os autos, que, em 10/11/2004, veio a óbito o
senhor Valter Pereira da Silva, esposo da autora Lucineide Alves de
Lima Silva, em decorrência de um acidente de trânsito provocado por
Marcos Antônio dos Santos, condutor de um caminhão que transportava
botijões de gás GLP para a empresa Liquigás Distribuidora S/A.

A sentença monocrática condenou solidariamente os
requeridos Liquigás Distribuidora S/A e João Batista de Oliveira - ME ao
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pagamento de uma indenização, em favor da requerente, pelos danos
morais sofridos, no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
acrescidos de juros e correção monetária a partir do evento danoso, e
ainda, ao pagamento mensal da pensão alimentícia em 1,33 (um inteiro
e trinta e três centésimos) salários-mínimos mensais, da data do fato
até quando a vítima completasse 65 anos, sendo que as parcelas em
atraso deveriam ser quitadas de uma só vez, com a incidência de juros
no importe de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do
vencimento de cada uma, e as demais parcelas até o décimo dia útil de
cada mês.

E também, condenou as denunciadas Sul América Cia
Nacional de Seguros S.A e IRB - Brasil Resseguros S.A ao pagamento
da indenização fixada, respeitados os limites de suas apólices e na forma
de reembolso, após o pagamento da franquia respectiva.

E, no tocante ao ônus da sucumbência, condenou a
requerida e as denunciadas ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado
da condenação.

Da sentença recorreram via apelações cíveis, as
litisdenunciadas à lide: Sul América Cia Nacional de Seguros (folhas
466/475) e IRB - Brasil Resseguros S/A (folhas 477/482). E, como ré, a
Liquigás Distribuidora S/A (folhas 530/547).

Em suma, é o que dos autos consta, passo à análise
dos recursos de apelação ofertados.

Por questão de técnica processual e ante a similitude
de teses, passo à apreciação conjunta dos recursos de apelação
interpostas pela requerida e pelas litisdenunciadas, nos pontos em
comum.

Inicialmente, aprecio a preliminar de ilegitimidade
passiva, arguida por todas as recorrentes.

Sustentam as apelantes, que o motorista do caminhão
causador do acidente não era empregado da requerida Liquigás
Distribuidora S/A, mas, sim, de empresa que prestava-lhe serviços, João
Batista de Oliveira - ME, e que por isso àquela empresa não deve ser
imputado o ônus da responsabilização pelo dano ocorrido.

Pois bem, é sabido que a legitimidade para a causa
consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja,
de estar em juízo.

A propósito o Código Civil, em seu artigo 927, dispõe
que: “Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo”.



245

Em comentário ao suso dispositivo, os civilistas Gustavo
Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes
lecionam que:

“... Tratando-se de veículo locado. O enunciado da
Súmula 492 (1969) do Supremo Tribunal Federal já
determinava que: “A empresa locadora de veículos
responde, civil e solidariamente, com o locatário, pelos
danos por estes causados a terceiro no uso do carro
locado”. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
de se aludir ao importante voto proferido pelo ministro
Barros Monteiro, esposando explicitamente a teoria do
risco; “A asserção contida no supracitado verbete
sumular baseia-se em três decisões do Supremo
Tribunal Federal havidas nos anos de 1966 (RTJ 37/594),
1967 (RTJ 41/796) e 1968 (RTJ 45/65). Em todas elas,
a Corte Suprema não abandonou o conceito de culpa
como fundamento da responsabilidade civil da empresa
locadora. Todavia, no último deles, o eminente relator,
Ministro Evandro Lins, desenvolveu uma linha de
pensamento evoluída em relação aos julgados
precedentes. A par da menção feita ao estatuído no artigo
159, do Código Civil, S. Exa. reportou ao artigo 1521 do
mesmo diploma legal, atribuindo-lhe interpretação
nitidamente extensiva, e, ainda, às disposições do
Código Nacional de Trânsito, que responsabilizam
igualmente os proprietários dos veículos e seus
condutores. Ao aludir ao artigo 1521, do Código Cível, o
senhor ministro relator considerou que o decisório então
recorrido lhe dera razoável e construtiva interpretação,
“atendendo a uma situação criada pelo desenvolvimento
industrial e comercial do país” (RTJ 45/66). Conclui o
relator afirmando que “ganha terreno, portanto, a doutrina
objetiva, arrimada no risco: aquele que aufere proveito
com uma situação deve responder pelo risco ou pelas
desvantagens dela resultantes (ubi emolumentum, ibi
onus; ubi commoda, ibi incommoda)” (Superior
Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial nº
33.055, relator ministro Barros Monteiro, julgado em
09/05/1994, publicado no DJU, de 05/09/1994; Superior
Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Recurso Especial
nº 90.143, relator ministro Ari Pargendler, julgado em
16/12/1999, publicado no DJU, de 21/02/2000)” (in
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Código Civil Interpretado, volume II, São Paulo: Renovar,
2006, páginas 814/815).
Neste diapasão, levando-se em conta o ensinamento

doutrinário acima e segundo o entendimento consagrado no Superior
Tribunal de Justiça, para a caracterização da responsabilidade civil, a
simples prestação de serviço sob o interesse e o comando de terceiro
configura vínculo de preposição. Senão vejamos:

“Civil e processo civil. Recurso especial.
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Contrato
de fretamento e transporte de pessoal. Legitimidade
passiva da contratante. A empresa contratante do serviço
de frete e transporte de pessoal é parte legítima para
figurar no polo passivo da ação de reparação de danos
causados a terceiros, decorrentes de acidente de
trânsito, se o veículo estava a seu serviço em tarefa de
seu imediato interesse econômico” (Superior Tribunal
de Justiça, Terceira Turma, Recurso Especial nº
325.176/SP, DJU, de 25/03/2002, relatora ministra Nancy
Andrighi).
“Responsabilidade civil. Usina. Transporte de
trabalhadores rurais. Motorista prestador de serviço
terceirizado. Vínculo de preposição. Reconhecimento.
Para o reconhecimento do vínculo de preposição, não é
preciso que exista um contrato típico de trabalho; é
suficiente a relação de dependência ou que alguém
preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.
Precedentes. Recurso especial não conhecido” (Superior
Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial nº
304673/SP, DJU, de 11/03/2002, relator ministro Barros
Monteiro).
No mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça:
“Apelação cível. Ação de indenização por ato ilícito.
Danos moral e material. Acidente de trânsito.
Legitimidade passiva. Prestação de serviço de
transporte. Responsabilidade civil do contratante.
Indenização por danos morais. Redução. Pensão
mensal. Majoração. Sucumbência. Correção monetária
e juros moratórios.
I - A empresa contratante do serviço de frete e transporte
de pessoal é parte legítima para figurar no polo passivo
da ação de reparação de danos causados a terceiros,
decorrentes de acidente de trânsito, se o veículo estava
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a seu serviço em tarefa de seu imediato interesse
econômico (precedentes Superior Tribunal de
Justiça). (...)” (Apelação Cível nº 115.403-4/188,
desembargador Zacarias Neves Coêlho, DJG 379,
de 20/07/2009)
Deste modo, suplantada a preliminar, reporto-me ao

exame da tese suscitada pelas apelantes sobre a ausência dos
requisitos da responsabilidade civil no evento danoso.

Nas razões recursais, as apelantes aduziram que não
estão presentes os três requisitos fundamentais para ensejar a
obrigação de indenizar, como: o dano, a culpa ou dolo do agente e o
nexo causal entre este dano e a conduta lesiva.

Aprioristicamente, cumpre destacar que a
responsabilidade civil é devidamente regulamentada pelo Código Civil
de 2002, no seu artigo 186, que assim dispõe:

“Artigo 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.”

Da literalidade da norma, depreende-se que o ato
ilícito na esfera civil, hábil à cominação de indenização por danos
materiais e morais, deve estar pautada em uma conduta eivada pela
negligência, imperícia ou imprudência.

Sobre o assunto eis os escólios de Sérgio Cavalieri
Filho:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o
conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais
seriam esses pressupostos na responsabilidade
subjetiva? Há primeiramente um elemento formal,
que a violação de um dever jurídico mediante conduta
voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o
dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal
material, que é o dano e a respectiva relação de
causalidade. Esses três elementos, apresentados
pela doutrina francesa como pressupostos da
responsabilidade civil subjetiva, podem ser
claramente identificados no artigo 186 do Código
Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:
a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela
expressão “aquele que, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imperícia”;
b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar;
e
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c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou
causar dano a outrem” (in Programa de Responsabili-
dade Civil, 6ª edição, São Paulo, 2005, página 41).
Por sua vez, o artigo 927, do Código Civil, dispõe:
“Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
Assim, presentes todos os requisitos da

responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a ação ou omissão, o dano,
a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano suportado pela
vítima e a conduta praticada, impõe-se a obrigação de indenizar.

No caso em comento, incontroversa é a ocorrência do
acidente que ensejou a morte de Valter Pereira da Silva, razão pela qual
foi pleiteado por sua esposa, posteriormente substituída por seus
herdeiros, o recebimento de indenização pelos danos morais, materiais,
lucros cessantes/emergentes e prestação de alimentos.

Elucidando a matéria objeto deste recurso, faz-se
necessário, ainda que rapidamente, tecer comentários acerca do
acidente, levando em consideração as circunstâncias em que ocorreu
e, sobretudo, o fato de ter como palco a pista contrária, conforme boletim
de ocorrência e laudo de reconstituição do sinistro.

In casu, o acidente se deu em 10/11/2004, por volta
das 5:45 horas, na BR 452, km 620, no Município de Santa Helena de
Goiás, quando o motorista do caminhão que levava os botijões de gás
da empresa requerida adentrou na pista contrária, conforme noticiou o
boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal Frank Borges
de Almeida, colacionado à folhas 64/74, in verbis:

“V1 e V2 transitavam em sentidos opostos, quando o
V1 adentrou na faixa do V2, que colidiu frontalmente na lateral esquerda
do mesmo. Após a colisão, o V1 saiu para sua esquerda e o V2 saiu
para sua direita. Ambos permaneceram fora da via e em posição normal
após descerem o barranco” (folha 65).

No laudo de exame de pericial de local de acidente de
trânsito (folhas 75/80) e no levantamento topográfico (folha 81), ambos
confeccionados por peritos do Instituto de Criminalística da
Superintendência de Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de
Segurança Pública e Justiça do Estado de Goiás, realizado no dia do
acidente (10/11/2004), bem como as fotografias feitas no local (folhas
82/106), evidenciam com clareza que a culpa pelo evento danoso é
exclusiva do motorista do caminhão que transportava os botijões de gás
da requerida Liquigás Distribuidora S/A, conforme se vê da conclusão
dos peritos:
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“Depois de efetuado o levantamento pericial do local,
ouvido os policiais militares a testemunha e analisadas as circunstâncias
em que ocorreu o acidente, o perito conclui como sendo causa
determinante do mesmo o fato do condutor da V1 MB/MB placa de
identificação GQ F8313 de Uberlândia (MG), adentrar a contramão de
sua direção, interceptando a trajetória prioritária da unidade automotora
V2 MB/MB LP 1113, placa de identificação KDF 8399, de Maurilândia,
contribuindo assim, para a não manutenção da segurança do tráfego
local” (folhas 79/80).

Conclusivamente, é patente que o condutor, senhor
Marcos Antônio dos Santos, do veículo da empresa ré, Liquigás
Distribuidora S/A., adentrou à pista de rolamento contrária, dando ensejo
ao acidente, fato este confirmado por uma das vítimas que sobreviveu
ao acidente, senhor Valteir Ferreira da Silva, vulgo “Quinzinho”, no dia
16/12/2004, na delegacia de Maurilândia, como se vê de parte da
transcrição do depoimento, à folha110:

“... Que era passageiro do ônibus que envolveu-se em
acidente de trânsito no dia 10/11/04 e encontrava-se sentado na poltrona
junto à janela, do lado direito; Que por volta das 05:30 horas, transitavam
pela BR452, sentido Maurilândia, quando ao terminarem de fazer a curva
que dá acesso à ponte do córrego Cabeleira, o declarante percebeu que
em sentido contrário vinha um caminhão e quando o mesmo “gangorrou”
e veio em direção ao veículo em que se encontrava; Que o motorista do
ônibus “jogou” para o acostamento, mas o caminhão continuou vindo
em direção ao ônibus; Que se o motorista do ônibus tentasse desviar
mais à direita, iriam sair da estrada, pois havia um barranco do lado
direito; ...” (folha110).

De tal forma, não prospera a alegação das apelantes,
uma vez que o boletim de ocorrência e o laudo de exame pericial foram
conclusivos, bem como o levantamento topográfico do local, evidenciam
a culpa do motorista do caminhão pelo sinistro ocorrido.

Insta ressaltar também que “... A descrição que o
funcionário faz dos vestígios que encontra no local do acidente tem por
si a presunção de veracidade, porque são elementos de fato submetidos
à sua observação imediata. (...).” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial nº 209,298/PR, DJU, de 25/10/1999, relator ministro Ruy Rosado
de Aguiar).

Ademais, inexiste nos autos prova que exclua a
credibilidade do laudo de reconstituição do acidente, elaborado logo após
o acidente pelos peritos do Instituto de Criminalística da Superintendência
Técnico Científico da Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Goiás.
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De outro vértice, as apelantes não trouxeram outras
provas que pudessem desbancar a tese dos autores, conforme textua o
artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, por ser sua obrigação
provar fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor, o qual dispõe:

“Artigo 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.”
De acordo com o entendimento doutrinário de Nelson

Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, julgamento,
cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença,
proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da
prova e dele não se desincumbiu. O sistema não
determina quem deve fazer a prova, mas sim quem
assume o risco caso não se produza” (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
10ª edição ampliada e atualizada, São Paulo: RT, 2007,
página 608).
Sobre o ônus da prova, ensina Humberto Theodoro

Júnior:
“(...) Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco
de perder a causa se não provar os fatos alegados e do
qual depende a existência do direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que inexistente” (in Curso de Direito
Processual Civil, 41ª edição, Rio de Janeiro: Forense,
2004, volume I, página 387).
Logo, como incumbem às rés a demonstração dos fatos

modificativos ou extintivos do direito dos autores (artigo 333, II, do Código
de Processo Civil), meras alegações genéricas, como as constantes
nos autos, não são suficientes para desconstituí-los.

Enfim, havendo provas nos autos, de que o sinistro
ocorreu em virtude de o condutor do veículo da empresa requerida
encontrar-se na contramão de direção, segundo noticiaram o boletim de
ocorrência, o laudo de exame pericial do local do acidente e prova
testemunhal, e não existindo nenhum elemento de convicção que
demonstre a excludente de sua responsabilidade, o reconhecimento da
culpa do mesmo é medida que se impõe.
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De igual sentir é a jurisprudência deste Tribunal, in
verbis:

“Apelação cível em procedimento sumário. Acidente de
trânsito. Ação de indenização. Boletim de ocorrência.
Presunção de veracidade. Rodovia pista dupla. ...
II - Tratando-se de rodovia de pista dupla, age
imprudentemente o motorista que, inesperadamente
invade a pista contrária, sem dispor de segura margem
dos veículos que trafegam em sentido contrário,
causando o acidente.
III - Presentes os pressupostos de responsabilização
civil, quais sejam: culpa, nexo causal e danos, impõe-se
o dever de indenizar … Apelo conhecido e provido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Cível nº 87.145,
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho, Quarta Câmara
Cível, DJG nº 14.643, de 28/11/2005).
“Apelação cível em procedimento sumário. Ação de
reparação de danos por acidente de trânsito.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova cabal e
irrefutável da culpa do réu nas modalidades negligência
e imprudência (...)
II - Em sede de ação de reparação de danos por acidente
de trânsito, girando a controvérsia unicamente em torno
do elemento culpa, uma vez demonstrada esta, através
dos elementos de prova constantes dos autos, nas
modalidades negligência e imprudência, incluindo aí, o
reconhecimento do próprio condutor do veículo causador
do acidente, ao admitir que o outro veículo envolvido
trafegava corretamente em sua mão de direção,
impõe-se a obrigação de indenizar nos termos do
disposto no artigo 159 cc/1916 (artigo 186 c/c o artigo
927, caput, ambos do novel Código Civil Brasileiro).
Apelação conhecida e improvida” (Apelação Cível nº
90.965-3/190, desembargador Luiz Eduardo de Sousa,
Primeira Câmara Cível, DJG 14782, de 22/06/2006).
Portanto, não tendo as apelantes produzido provas

subsistentes a fim de refutarem o contido nos autos, conclui-se que não
se desincumbiram do ônus processual que lhes fora imposto, merecendo,
assim, a confirmação do decisum alvejado nessa parte.

Primeiro, aprecio a tese da recorrente Sul América Cia
Nacional de Seguros, quanto a inexistência de prova quanto ao ganho
mensal da vítima, em face do que não faz juz a beneficiária à indenização
pleiteada a título de pensão alimentícia.
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Neste ponto, observo que a pensão alimentícia é
realmente devida e foi fixada no percentual de 1,33 (um vírgula trinta e
três por cento) dos salários mínimos mensais, posto que a vítima era
trabalhador rural e percebia uma renda média (folha 50) de cerca de R$
507,23 (quinhentos e sete reais e vinte e três centavos) e deixou esposa
e dois filhos, conforme restou comprovado no caderno processual, por
isso não há que se falar em possibilidade de redução deste percentual,
como postula a apelante.

A respeito:
“(...) VIII - Correta a fixação de pensão a título de
indenização por danos materiais, correspondente a 2/3
do salário mínimo, de acordo com entendimento
jurisprudencial sedimentado. IX - O termo final para o
pagamento da pensão alimentícia deve ser até a data
em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos
de idade, acompanhando, assim, a evolução da
expectativa de vida dos cidadãos brasileiros, ou
enquanto viver a viúva, o que ocorrer primeiro, desde
que aquela não venha a convolar núpcias” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Apelação Cível nº 97012, DJG nº
14816, 10/08/06, Terceira Câmara Cível).
Em outra senda, no que tange a indenização a título de

danos morais, ressalto que tal reparação é devida em virtude da
responsabilidade acima demonstrada.

No caso, a indenização é considerada apenas como
lenitivo que atenue, em parte, o prejuízo sofrido, amenizando o dano
sofrido pelo ser humano. Para tanto, se faz necessário uma melhor
estimativa do valor fixado nas reparações por dano moral.

Neste contexto, revela-se que o valor da condenação é
sopesado de forma que não constitua em fonte de enriquecimento, nem
tão pequeno que se torne inexpressivo.

Assim, o montante da reparação há de ser
razoavelmente expressivo para satisfazer, ou compensar, o dano e a
dor advinda da perda de um pai de família, à qual não pode ser
mensurada, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá
atenuar parcialmente o sofrimento, refletindo, de consectário, no
patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novos
eventos.

Neste diapasão, a lição de Rui Stocco, in
Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial: Doutrina e
Jurisprudência, 3ª edição revista e ampliada, São Paulo, RT, 1997, página
557:
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“A indenização por dano moral é, pois, arbitrável (artigo
1553, do Código Civil de 1916) e tem outro sentido como
anota Windscheid,  acatando opinião de Wachter:
compensar a sensação da dor da vítima com uma
sensação agradável em contrário (Pande Ctte, trad.
Fadda e Bensa, nota 31 ao § 455). (2ª edição, RT, São
Paulo, 1994, página 78). Assim tal paga, em dinheiro
deve representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de
neutralizar ou “anestesiar” em alguma parte o sofrimento
impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está
na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa
medida, de modo que tampouco signifique um
enriquecimento sem causa da vítima mas está também
em produzir no causador do mal impacto bastante para
dissuadilo de igual e novo atentado. Trata-se, então, de
uma estima prudencial (ff Walter Morais, na Apelação
Cível nº 113.190, do Tribunal de Justiça de São Paulo).
No mesmo sentido, o julgado do Superior Tribunal de

Justiça, in verbis:
“Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico dos autores e, ainda, o porte da
empresa recorrida, orientandos e o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atendo à realidade da vida e peculiaridade de
cada caso” (Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma,
Recurso Especial nº 1352020/SP, relator ministro Sálvio
de Figueiredo, DJU, de 19/05/98).
E ainda, deve-se considerar que a requerida Liquigás

Distribuidora S/A é beneficiária de um contrato de seguro (folha 172)
junto à Sul América Cia Nacional de Seguros S/A., denunciada à lide
pela ré, onde se registra que a denunciante contratou seguro com as
seguintes coberturas:

“Estabelecimentos comerciais e/ou industriais
(operações) – R$ 75.000.000,00; produtos território nacional R$
75.000.000,00; empregador – R$ 2.000.000,00; contingentes de veículos
– R$ 2.000.000,00; danos morais sobre operações e produtos território
nacional – R$ 2.000.000,00; e, danos e objetos pessoais de empregados
sob a guarda do segurado – R$ 300.000,00”.
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Neste cenário, verifica-se que a estipulação do quantum
imposto aos requeridos e o correspondente ao limite da apólice imputado
às seguradoras litisdenunciadas, configura uma indenização adequada
e justa, caracterizando proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral
sofrido pelos autores, isto é, o óbito de um ente querido.

Sendo assim, mantenho a verba indenizatória arbitrada
por não considerá-la exorbitante, mas sim compatível com o evento
danoso.

Estas foram as questões suscitadas em todos os
recursos, mas, como visto, sem possibilidade de acolhimento por esta
instância recursal.

Em outro ponto, a recorrente IRB – Brasil Resseguros
S/A, insiste na possibilidade de se deduzir do valor indenizatório fixado
aquele recebido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Neste aspecto, entendo que tal situação se mostra
possível, sob pena de enriquecimento ilícito. Devendo serem
descontados, quando dos cálculos de liquidação, todos os valores já
adiantados pela empresa seguradora sob o mesmo título das verbas
objeto da condenação.

Acrescento que, sem os respectivos descontos, a
indenização será aumentada sem que haja amparo legal, fato que geraria
enriquecimento ilícito, figura tão combatida na legislação pátria.

A dedução do DPVAT já está pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 246, que reza:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada.”
Sobre o tema:
“Apelação cível. Ação de indenização por alto ilícito c/c
danos morais. Culpa concorrente. Ocorrência. Valor da
indenização. Pensão calculada à base de salário mínimo.
Dedução do seguro obrigatório. DPVAT. Do valor da
indenização por danos morais. Possibilidade. Ônus
sucumbenciais. Distribuição recíproca. Artigo 21, do
Código de Processo Civil. (...).
IV - O valor referente ao seguro obrigatório (DPVAT)
deve ser deduzido daquele a que foi condenado o
recorrente, a título de compensação por danos morais -
Súmula 246, do Superior Tribunal de Justiça: “O valor
do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização
judicialmente fixada”. (...).
VI - Apelo e recurso adesivo providos, parcialmente,
sentença reformada, em parte” (Tribunal de Justiça de
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Goiás, Quarta Câmara Cível, relator desembargador
Kisleu Dias Maciel Filho, Apelação Cível nº 131133-
0/188, DJG nº 394, de 10/08/2009).
Nesse mesmo sentido é a jurisprudência da Corte

Superior de Justiça, senão vejamos:
“Processual civil. Recurso especial. Embargos de
declaração recebidos como agravo interno. Seguro
obrigatório. Dedução. Valor da indenização.
Independentemente do recebimento.
I - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada (Súmula 246, Superior
Tribunal de Justiça), sendo que essa dedução
efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que
a vítima tenha recebido o referido seguro.
II - Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento” (Embargos de
Declaração no Recurso Especial nº 1198490/DF, relator
ministro Vasco Della Giustina (desembargador
convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul),
Terceira Turma, julgado em 21/10/2010, DJUe, de
04/11/2010).
No tocante a irresignação da ré, Liquigás Distribuidora

S/A, quanto ao termo inicial para incidência de correção monetária,
equivocou-se o ilustre magistrado a quo.

Ora, é cediço que em se tratando de indenização por
danos morais, a incidência de correção monetária inicia-se na data da
prolatação da sentença, pois essa é a data em que a indenização foi
arbitrada. Neste sentido é o teor da Súmula 362, do Superior Tribunal de
Justiça: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral
incide desde a data do arbitramento.”

Neste sentido, destaco o aresto:
“Ação de indenização. Danos morais. Correção
monetária. Juros de mora. Termo inicial. Fixação pelo
órgão jurisdicional. Recurso provido.
I - O Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento
de que o dies a quo de incidência da correção monetária
sobre o montante fixado a título de indenização por dano
moral decorrente de ato ilícito é o da prolação da decisão
judicial que a quantifica.
II - Recurso especial conhecido e provido” (Superior
Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial.
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nº 862346/SP, ministro Helio Quaglia Barbosa, DJU, de
23/04/2007).
“(...) III - O termo inicial para a fluência da correção
monetária é o momento em que o dano moral é arbitrado,
ou seja, a data da sentença, ou do acórdão, conforme o
caso, pois que a fixação dessa verba indenizatória, a
evidencia, tem em mira o valor atual da moeda. (...)
Apelação conhecida e parcialmente provida” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Apelação Cível nº 112616-6/188,
desembargador Gilberto Marques Filho, Segunda
Câmara Cível, DJG, de 10/01/2008).
Em outro ponto, nenhum reparo merece a decisão

guerreada quanto a condenação no ônus da sucumbência, pois se a
verba sucumbencial for distribuída de forma proporcional como pretende
a recorrente Liquigás, haverá, in casu, a reformatio in pejus, vez que
a referida empresa foi condenada ao pagamento de indenização por
danos morais e prestação de alimentos aos autores, devendo suportar
o pagamento das custas e honorários em percentual maior do que as
empresas litisdenunciadas.

E como, é defeso em nosso ordenamento jurídico o
princípio da reformatio in pejus, mantenho a condenação imposta pelo
julgador monocrático aos requeridos e denunciados, no tocante a
sucumbência.

A respeito, eis o julgado:
“(...) Honorários advocatícios mantidos em dez por cento
da condenação, sob pena de violar o princípio que veda
a reformatio in pejus. Sentença mantida (...)” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Apelação Cível nº 290618-
80.2008.8.09.0137, desembargador Vitor Barboza
Lenza, Primeira Câmara Cível, DJG 714, de 09/12/2010).
Ante o exposto, conheço dos recursos, nego provimento

ao recurso da Seguradora Sul América Cia Nacional de Seguros S/A, e
dou parcial provimento ao apelo ofertado pela Liquigás Distribuidora S/A,
para determinar que o termo inicial para a incidência de correção
monetária seja da data da prolatação da sentença, permanecendo
inalterado os demais pontos do decisum. Da mesma forma dou parcial
provimento ao recurso da IRB Brasil Resseguros S/A a fim de determinar
a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente
fixada.

É como voto.
Goiânia, 3 de março de 2011.
Des. Almeida Branco - Relator
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Apelação Cível nº 227939-44.2008.8.09.0137 (200892279397)
Comarca de Rio Verde
1º Apelante: Worton Rodrigues de Castro
2º Apelante: Brasil Veículos Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Adriana de Sousa de Oliveira
Relator: Des. Walter Carlos Lemes

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. ACIDENTE DE TRÂNSI-
TO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA/
ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL.
QUANTUM INDENIZÁVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁ-
RIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO DE
DANO MORAL DENTRO DO GÊNERO DANO CORPO-
RAL. SEGURADORA.
I - Não há falar em julgamento extra ou ultra petita, um
vez que o magistrado entregou devidamente a atividade
jurisdicional que lhe competia, examinando as questões
dentro das pretensões das partes, não ultrapassando
os limites da lide.
II - O quantum indenizatório a título de danos morais,
deve ser entregue ao prudente arbítrio do juiz, devendo
ser fixado em quantitativo que represente justa reparação
pelo desgaste moral sofrido e, desde que não cause
locupletamento ilícito e nem que seja em valor ínfimo
e/ou exorbitante – princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
III - Os danos morais devem ser suportados tanto pela
seguradora quanto pelo segurado. Porém a seguradora
deve reembolsar o valor do dano moral a que foi
condenado o segurado até o limite previsto na apólice.
IV - Tendo o julgador livre arbítrio na fixação da verba
honorária, e no caso em tela atendeu aos requisitos
insculpidos nos artigo 21, do Código de Processo Civil,
a manutenção dos honorários é medida imperativa.
V - O contrato de seguro que prevê cobertura ao dano
corporal, que é gênero, abarca também o dano moral,
do qual são espécies.
Primeiro apelo conhecido e parcialmente provido.
Segundo apelo conhecido e desprovido.
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ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos Apelação Cível
nº 227939-44.2008.0137 (200892279397) da Comarca de Rio Verde,
sendo primeiro apelante, Worton Rodrigues de Castro, segundo apelante,
Brasil Veículos Companhia de Seguros Gerais e, como apelada, Adriana
de Sousa de Oliveira.

O Tribunal de Justiça, por sua Terceira Julgadora da
Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do primeiro
apelo, dando-lhe parcial provimento e conheceu e desproveu o segundo
apelo, tudo nos termos do voto do relator.

Custas, de lei.
Votaram, com o relator, doutor Wilson Safatle Faiad,

substituto do desembargador Stenka Isaac Neto, e doutora Sandra
Regina Teodoro Reis, substituta do desembargador Floriano Gomes.

Presidiu a sessão o desembargador Rogério Arédio
Ferreira.

Presente a ilustre representante da Procuradoria Geral
de Justiça, doutora Eliane Ferreira Fávaro.

Goiânia, 19 de abril de 2011.
Des. Walter Carlos Lemes - Relator

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre a Apelação Cível nº
227939-44.2008.8.09.0137, da Comarca de Rio Verde, em que figura
como primeiro apelante, Worton Rodrigues de Castro, e, segundo
apelante, Brasil Veículos Companhia de Seguros Gerais e, apelada,
Adriana de Sousa de Oliveira, devidamente qualificadas e representadas
nos autos.

Ao relatório da sentença, constante de folhas 206/232,
que a este integro, acrescento que o juiz de direito, doutor Fernando
César Rodrigues Salgado, julgou nos seguintes termos:

“(...) Pelo do exposto, diante da presunção de veracidade
dos fatos alegado pela requerente e das provas coligidas nos autos,
julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento
apresentados, qual seja, R$ 972,00 (novecentos e setenta e dois reais),
bem como aos danos morais no valor de R$ 9.028,00 (novecentos e
setenta e oito reais), perfazendo assim, o montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais), devidamente atualizados a partir do efetivo prejuízo,
conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidos de
juros legais a partir da citação.
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Com efeito, a Seguradora Brasil Veículos Companhias
de Seguros Gerais deverá responder até o limite contratado na apólice.

Condeno ainda, ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 2º, § 3º, do Código de
Processo Civil (...)”.

Inconformado, o primeiro apelante Worton Rodrigues
de Castro interpõe o recurso apelatório, de folhas 236/252, onde, após a
exposição do processado, alega preliminarmente que a sentença é nula,
“pois houve decisão ultra ou extra petita com violação ao princípio do
contraditório, pois o meritíssimo juiz a quo julgou pedido inexistente e/ou
fora do pedido da primeira apelada, descumprindo assim o estabelecido
nos artigo 460 e artigo 128, ambos do Código de Processo Civil (folha
240)”.

Argumenta que no caso de acolhimento da indenização
por danos morais, o valor arbitrado deve ser reformado e fixado em
sintonia com os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.

Discorre sobre a responsabilidade da seguradora e a
relação de consumo entre as partes.

Ressalta que a causa de pedir dos danos morais foi o
não cumprimento do contrato de seguros e que a seguradora deve
suportar sozinho a condenação por danos morais.

Assevera que na hipótese da r. sentença ser declarada
nula, requer a condenação da ora apelada ao pagamento dos honorários
de sucumbência ou caso assim não entenda, pugna pela redução dos
honorários sucumbenciais.

Por fim, requer que seja dado provimento ao presente
recurso de apelação, para declarar nula in totum a sentença objurgada,
ou caso assim não entenda, pugna pela reforma pelos motivos acima já
expendidos.

Preparo à folha 237.
O segundo apelante, Brasil Veículos Companhia de

Seguros Gerais, interpõe o recurso apelatório, de folhas 255/262, onde,
após a exposição do processado, alega que “da leitura da apólice de
seguro, que as coberturas contratadas pelo proprietário do veículo
segurado foram as coberturas para RCF danos materiais: R$ 10.000,00
LMR e RCF danos corporais: R$ 10.000,00 LMR (folha 258)”.

Verbera que, para ter alguma garantia em uma eventual
cobertura para danos morais e/ou estéticos, o segurado deveria contratar
essas garantias adicionais.

Colaciona julgados para embasar sua tese.
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Ao final, requer o conhecimento e provimento do
presente recurso, para excluí-la da condenação solidária no pagamento
dos danos morais, reconhecendo que não foi contratada, através de
apólice de seguros.

Preparo, à folha 266.
Devidamente intimada, a parte apelada apresentou suas

contrarrazões às folhas 270/274, pugnando pela mantença da sentença
singular.

Remetidos os autos a este egrégio Escol foram
devidamente distribuídos a este relator.

Vieram-me conclusos.
É, em síntese o relatório.
Ao culto revisor.

VOTO

Recursos próprios e tempestivos. Devidamente
preparados. Deles conheço.

O inconformismo dos apelantes prende-se a sentença
singular que julgou procedente os pedidos iniciais, conforme consta do
relatório.

Passo a análise do primeiro apelo, interportos por Worton
Rodrigues de Castro.

A priori, afasto, a preliminar arguida de julgamento
extra/ultra petita, uma vez que a apelada em sua peça inaugural e nos
pedidos, demonstrou claramente a pretensão na condenação “do
reclamado no pagamento das verbas indenizatórias” (folha 8).

Eis a jurisprudência:
“(...) II - Não há se falar em julgamento citra petita, ultra
petita ou extra petita, primeiro, porque se verifica que
todas as questões suscitadas foram apreciadas, no
entanto, não acolhidas na forma como pretendida pela
parte autora; segundo, tendo em vista que possível ao
julgador, de ofício, adotar medidas que sejam de ordem
legal; e, terceiro, em razão de que o julgamento proferido
decorre da análise do pedido exposto pelas autoras”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Cível,
Apelação Cível nº 145335-49, julgado em 23/09/2010,
relator desembargador Alan Sebastião de Sena
Conceição).
“(...) I - Não há que se falar em julgamento extra petita,
onde o magistrado entregou devidamente a atividade



261

jurisdicional que lhe competia, examinando as questões
dentro das pretensões das partes, não ultrapassando
os limites da lide, nos termos dos artigos 460 c/c 128,
ambos do Código de Processo Civil” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº
315377-97, julgado em 24/08/2010, relator desembar-
gador Gilberto Marques Filho).
Quanto aos danos materiais e morais, cumpre destacar

que a responsabilidade civil é devidamente regulamentada pelo Código
Civil de 2002, no seu artigo 186, que assim dispõe:

“Artigo 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.”

De uma análise do artigo em comento depreende-se
que o ato ilícito na esfera civil, hábil à cominação de indenização por
danos materiais e morais, deve estar pautado em uma conduta eivada
pela negligência, imperícia ou imprudência.

Sobre o assunto eis os escólios de Sérgio Cavalieri Filho:
“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto
de pressupostos da responsabilidade, quais seriam
esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há
primeiramente um elemento formal, que á a violação de
um dever jurídico mediante conduta voluntária; um
elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e,
ainda, um elemento causal material, que é o dano e a
respectiva relação de causalidade. Esses três
elementos, apresentados pela doutrina francesa como
pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem
ser claramente identificados no artigo 186, do Código
Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:
a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela
expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imperícia”;
b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e
c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou
causar dano a outrem” ( in Programa de
Responsabilidade Civil, 6ª edição, São Paulo, 2005,
página 41).
O artigo 927, do Código Civil, dispõe:
“Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar

dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
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Assim, no caso em tela, conforme provas carreadas aos
autos (folhas 11/14), verifica-se que o primeiro apelante não respeitou a
sinalização da via que trafegava, ignorando o sinal de “PARE”, invadindo
a via preferencial onde trafegava a apelada em sua moto, provocando a
colisão entre ambos os veículos. Portanto, encontram-se presentes todos
os requisitos da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a ação, o
dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano suportado
pela vítima e a conduta praticada, impondo-se a obrigação de indenizar.

Quanto à ausência de comprovação dos danos morais,
é cediço que a indenização por danos morais, não está necessariamente
atrelada à condição econômico-social da vítima, já que, nestes casos, é
analisada, proeminentemente, os aspectos morais, psicológicos, mentais
dos envolvidos, cuja dor somente pode ser aferida através de
procedimentos abstratos, segundo o livre convencimento do julgador.

In casu, o ilustre julgador entendeu presentes os
requisitos ensejadores do dano moral, e os apelantes não comprovaram
o contrário, além do mais o simples fato da vítima ter sofrido lesões
corporais, sentimento de desamparo e angústia advindo do infortúnio,
comprova o dano moral.

Assim, o dano moral, que deve ter como escopo
minimizar a dor da vítima e ainda inibir a repetição do ato danoso, embora
não deva ser fixado em valor irrisório, não pode também ser estipulado
em um patamar exorbitante, que signifique um enriquecimento sem
causa.

Cabe ao julgador efetuar um juízo acerca do seu
quantum, ainda que o pedido do autor tenha sido ínfimo, ou
demasiadamente exagerado. A propósito, convém citar o seguinte
julgado:

“O valor a ser fixado a título de reparação de dano moral
não deve constituir fonte de enriquecimento injustificado
da vítima e também não deve ser tão pequeno que se
torne inexpressivo, uma vez que tem por objetivo impor
sanção ao autor do ato e compensar a vítima pelo
constrangimento e dor sofridos” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Apelação Cível nº 92568-0/188, julgado em
20/12/2005, relator desembargador João Ubaldo
Ferreira).
Nessa linha de raciocínio, entendo que o valor de R$

9.028,00 (nove mil e vinte oito reais) estipulado na sentença objurgada
encontra-se exorbitante - passível de acarretar enriquecimento ilícito da
parte - razão pela qual reduzo-o ao montante de R$ 4.500,00 (quatro mil
e quinhentos reais), por ser bastante razoável.
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No que tange a alegação do primeiro apelante de que a
seguradora deverá suportar sozinha a condenação pelos danos morais,
entendo que razão não lhe assiste, pois, conforme já dito alhures, o
simples fato da vítima ter sofrido lesões corporais, sentimento de
desamparo e angústia advindo do infortúnio, comprova o dano moral, e
este deverá ser suportado por ambas as partes. Porém, a seguradora
deve reembolsar o dano moral a que foi condenado o segurado até o
limite previsto na apólice, mormente por não ter a condenação
ultrapassado o montante contratado.

Nesse sentido:
“(...) Em relação à denunciação à lide, deve ser julgada
procedente, estando os danos morais inclusos na rubrica
‘danos pessoais’ ou ‘danos corporais’ da apólice
securitária. A seguradora, portanto, deve reembolsar o
dano moral a que foi condenado o segurado até o limite
previsto na apólice (...)” (Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, Apelação Cível nº 70024533390, julgado
em 09/09/2009, relator desembargador Luís Augusto
Coelho Braga)”.
Inconsistente portanto tal irresignação por parte do

primeiro apelante.
Relativamente aos honorários advocatícios, assinale-se

que o julgador possui livre arbítrio na fixação da verba aludida, e no
caso em tela atendeu aos requisitos insculpidos nos artigo 21, do Código
de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantida.

Feito a análise do primeiro apelo, passo a análise do
segundo apelo.

Quanto à exclusão da denunciada/Brasil Veículos
Companhia de Seguros da responsabilidade pelo pagamento por danos
morais, observa-se do documento de folha 39 - apólice de seguro -,
firmado entre esta e o estipulante Worton Rodrigues de Castro ME e no
qual figura como segurado Worton Rodrigues de Castro, da existência
de garantia de cobertura por “dano material” e “dano corporal”.

Destarte, a despeito de não constar na apólice a previsão
específica de cobertura de danos morais, não há como isentar o ofensor
da condenação por tais danos, pois ao contrário do que entende a
seguradora o fato da apólice prever as coberturas por “danos materiais
e corporais”, não é capaz de eximi-la do dever de pagamento de danos
morais conforme jurisprudência reinante na espécie.

A propósito, eis a jurisprudência:
“Civil e processual. Indenização. Danos corporais.
Alcançe do termo. Compreensão dos danos morais.
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Seguradora. Contrato. Denunciação à lide. Procedência
do pedido de restituição dos danos morais. Decisão
mantida por seus próprios fundamentos. Agravo
regimental. Improvimento.
I - Entende-se incluídos nos chamados danos corporais
contratualmente cobertos, a lesão moral decorrente do
sofrimento e angústia da vítima de acidente de trânsito,
para fins de indenização securitária.
II - Agravo regimental improvido” (Superior Tribunal de
Justiça, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento
nº 935.821/MG, relator ministro Aldir Passarinho Júnior,
Quarta Turma, julgado em 06/12/2007, DJUe, de
17/03/2008)”.
“Apelação cível. Acidente de trânsito. Motocicleta.
Conversão à esquerda. Falta de cuidado e atenção
devidos. Imprudência configurada. Dano material.
Despesas com o tratamento hospitalar. Comprovação.
Cumulação dos danos estéticos e moral. Possibilidade.
Denunciação da lide. Responsabilidade da seguradora.
Cobertura aos danos corporal e material.
Age com imprudência o motorista do veículo que ao
realizar conversão à esquerda não respeita as normas
de preferência de passagem previstas no Código de
Trânsito Brasileiro.
Na quantificação da indenização devem ser levadas em
conta as circunstâncias do caso, a situação econômica
das partes e a gravidade da ofensa, sem, contudo
resultar em enriquecimento sem causa para a vítima.
É possível a cumulação dos danos estéticos e moral,
desde que, a par da deformidade física, surja o dano
psíquico, porquanto são figuras distintas, cada qual
servindo dentro de seara específica. O contrato de
seguro que prevê cobertura ao dano corporal, que é
gênero, abrange os danos moral e estéticos, do qual
são espécie” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 11ª
Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0702.04.133560-6/
001(1), relator Afrânio Vilela, data do julgamento:
12/09/2007)”.
“Acidente de trânsito. Responsabilidade civil de natureza
subjetiva. Artigos 186 e 927, caput, do Código Civil/02.
Atropelamento de pedestre. Culpa exclusiva da vítima
não demonstrada. Artigo 333, inciso II, do Código de
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Processo Civil. Seguro. Discussão. Amplitude da
cobertura. Interpretação da expressão danos pessoais.
Modalidade de danos morais. Obrigação da seguradora
reconhecida. Posição sedimentada. Agravo retido
desprovido. Agravo retido: (...). Danos pessoais.
A seguradora tem a obrigação de indenizar o dano moral
até o valor da apólice porque na rubrica “danos pessoais”
constante da apólice está compreendido o dano moral.
O dano moral é uma espécie do dano pessoal. Negaram
provimento ao agravo retido e ao apelo. Unânime”
(Apelação Cível nº 70016078453, Décima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, relator Luís Augusto Coelho Braga, julgado em 28/
05/2008)”.
Responsabilidade civil em acidente de trânsito. Ação de
indenização por danos materiais e morais. (...)
Contrato que prevê expressamente cobertura para os
danos corporais causados aos passageiros. Como os
danos morais estão incluídos na rubrica danos pessoais
ou danos corporais, a seguradora deverá ressarcir a
denunciante no que for condenada a esse título.
Prequestionamento. O julgamento, em sede de recurso,
desde que fundamentado, não precisa reportar-se
especificamente aos artigos indicados pelo apelante.
Primeira apelação provida. Segunda apelação
parcialmente provida. Terceira apelação improvida”
(Apelação Cível nº 70022704365, Décima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Sul, relator Bayard Ney de Freitas Barcellos, julgado em
16/07/2008)”.
“(...) II - Partindo da premissa de que o dano moral é
espécie de dano pessoal e/ou corporal, não afigura-se
legítima a recusa da seguradora em efetuar o pagamento
daquela verba indenizatória, a qual encontra-se
resguardada na apólice de seguro. (...)” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível
nº 136271-8/188, relator doutor Jeronymo Pedro Villas
Boas, DJG nº 329, de 08/05/2009)”.
Assim, no caso em análise, deve a seguradora ser

responsabilizada pelo pagamento da indenização devida a autora,
observado o limite da apólice.
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É o quanto basta.
Ao teor do exposto, conheço dos recursos, mas nego

provimento ao segundo apelo e dou parcial provimento ao primeiro apelo,
tão somente para reduzir o montante fixado ao título de danos morais ao
patamar de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mantendo
incólume os demais termos da sentença recorrida.

É o voto.
Goiânia, 19 de abril de 2011.
Des. Walter Carlos Lemes - Relator

Apelação Cível nº 235740-30.2009.8.09.0087 (200992357403)
Agravo Interno
Comarca de Itumbiara
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravado: Wendell Arantes Pereira
Relator: Des. Kisleu Dias Maciel Filho

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR RE-
JEITADA. CONTA CORRENTE VINCULADA A SALÁ-
RIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO DE PAR-
CELAS ORIUNDAS DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS
COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. LIMI-
TAÇÃO EM TRINTA POR CENTO. LEGISLAÇÃO QUE
REGE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA. DERROTA TOTAL DA PAR-
TE RÉ. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL MANTIDA.
I - Considera-se como extra petita a sentença pela qual
o seu prolator acolhe pedido diverso daquele deduzido
na peça vestibular, com violação ao artigo 460 do Código
de Processo Civil. Na espécie, através de uma
interpretação mais coerente, mostra-se perfeitamente
em harmonia o dispositivo da sentença recorrida com
as balizas da demanda, não havendo, pois, que se falar
em julgamento fora do pedido. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
II - A estipulação contratual que autoriza ao banco credor
a proceder o desconto de seu crédito diretamente na
conta corrente do cliente não é ilícita ou mesmo abusiva,
uma vez que livremente acordada pelas partes.
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III - Sob pena de violar o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, este elevado como um
dos fundamentos da República Federativa do Brasil
(artigo 1º, III, da Constituição Federal), tais descontos
devem ser limitados em 30% (trinta por cento) sobre o
rendimento líquido do devedor, amparando-se,
analogicamente, no artigo 5º, da Lei Estadual nº
13.847/01 (que dispõe sobre as consignações em folha
de pagamento dos servidores públicos estaduais), razão
por que não merece reforma a sentença guerreada.
Jurisprudência dominante deste Tribunal.
IV - Saindo totalmente perdedor o banco/réu, no âmbito
da lide instaurada, mostra-se escorreita sua condenação
ao pagamento das verbas sucumbenciais. Inteligência
do artigo 20, do Código de Processo Civil.
Agravo interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível (agravo interno) nº 235740-30.2009.8.09.0087
(200992357403), da Comarca de Itumbiara.

Acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo
interno, nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, os desembargadores Gilberto
Marques Filho e Almeida Branco.

Presidiu a sessão o desembargador Kisleu Dias Maciel
Filho.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Yara
Alves Ferreira e Silva.

Custas, de lei.
Goiânia, 24 de fevereiro de 2011.
Des. Kisleu Dias Maciel Filho - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Banco Itaú S/A, inconformado com a decisão
monocrática proferida às folhas 137/146, pela qual neguei seguimento
ao recurso apelatório por ele interposto, nos termos do artigo 557, caput,
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do Código de Processo Civil, dela interpõe agravo interno fulcrado no §
1º do citado dispositivo legal (folha 148).

Em suas razões (folhas 149/151), resumidamente, o
agravante sustenta as mesmas teses de mérito ventiladas no apelo
outrora interposto, especialmente quanto à suposta legalidade dos
descontos realizados na conta bancária do ora agravado.

Discorre acerca de sua irresignação, pugnando, por fim,
caso não seja reconsiderada a decisão recorrida, pelo provimento do
agravo interno, consoante as razões invocadas.

Preparo visto à folha 152.
Eis o relatório.
Passo ao voto.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do

recurso, dele conheço.
Em que pese o inconformismo do agravante com a

decisão monocrática que negou seguimento ao recurso apelatório por
ele interposto, fulcrado no caput do artigo 557, do Código de Processo
Civil, a meu sentir, seus argumentos não têm sustentação e, por essa
razão, no pertinente à faculdade do relator em reconsiderar ou não o ato
processual realizado monocraticamente, consoante o disposto no § 1º
do dispositivo legal em comento, mantenho inalterado o pronunciamento
fustigado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A propósito, entendo que as razões invocadas pelo ora
agravante não infirmam a decisão prolatada no âmbito do recurso em
voga, pelo que vale transcrever o que lá ficou consignado, no que importa:

“(...) De início, examino a alegada nulidade da sentença
recorrida, por suposto julgamento extra petita.

Pois bem, como é cediço, considera-se como extra
petita a sentença pela qual o seu prolator acolhe pedido diverso daquele
deduzido na peça vestibular, com violação ao artigo 460, do Código de
Processo Civil.

In casu, examinando a petição de ingresso (folhas 2/6),
vejo que o autor/apelado, após exposição fático-jurídica, postulou em
primeiro plano a medida cautelar “para que seja ordenado ao Réu que
pare imediatamente de debitar as parcelas dos contratos na conta-salário
do autor, para este possa usar de seus proventos para alimentar sua
família, além de outras necessidades prementes” (item nº 1 - sic).

Cotejando o aludido pleito com o dispositivo (folha 104)
da sentença vergastada (cujo fragmento encontra-se anteriormente
colacionado) nota-se claramente que inexistiu o vício apontado pelo
apelante, na medida em que os limites da causa foram obedecidos pelo
e. julgador de primeira instância.
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Não convence o argumento utilizado pelo recorrente no
sentido de que o autor teria apresentado apenas o pedido enumerado
como nº 2 na peça inicial, já que, por meio de uma interpretação mais
coerente, conclui-se que este pleito é alternativo (hipótese, inclusive,
expressada pelo demandante à folha 124).

Com efeito, através desta interpretação, mostra-se
perfeitamente em harmonia o dispositivo da sentença com as balizas da
demanda, não havendo, pois, que se falar em julgamento extra petita.

Neste sentido, a Corte Superior de Justiça já decidiu:
“(...) Havendo dúvidas na interpretação do dispositivo
da sentença, deve-se preferir a que seja mais conforme
a fundamentação e aos limites da lide, em conformidade
com o pedido formulado no processo. Não há sentido
em se interpretar que foi proferida sentença ultra ou
extra petita, se é possível, sem desvirtuar seu conteúdo,
interpretá-la em conformidade com os limites do pedido
inicial” (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma,
Recurso Especial nº 818614/MA, relatora ministra Nancy
Andrighi, julgado de 26/10/2006);
“Processo civil. Embargos de declaração. Violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil. Não ocorrência.
Aditamento da petição inicial. Pedido alternativo.
Inexistência de julgamento ultra petita.(...).
II - O acatamento de um dos pedidos alternativos
veiculados pelo autor em sede de aditamento não
importa em julgamento ultra petita.
III - Recurso especial parcialmente provido” (Superior
Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Recurso Especial
nº 297064/SP, relator ministro João Otávio de Noronha,
julgado de 27/09/2005).
Portanto, rejeito a preliminar invocada.
Referente ao mérito recursal, observo que o apelo fora

manejado contra sentença de procedência prolatada no âmbito de ação
cautelar pela qual o autor busca suspender (total ou parcialmente) os
descontos de débitos (oriundos de contratos de mútuos firmados com o
banco réu - folhas 08/34) realizados diretamente em sua conta-corrente,
por meio da qual recebe seu salário como policial militar (folhas 35, 39/41),
sob fundamento de que o quantum debitado estaria lhe impedindo de
prover suas necessidades básicas e de sua família (folhas 36/38), já
que o valor remanescente seria apenas de R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais).
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Nessa senda, como muito bem asseverou o magistrado
a quo “a estipulação contratual que autoriza ao banco credor a proceder
o desconto de seu crédito diretamente na conta corrente do cliente não
é ilícita ou mesmo abusiva, uma vez que livremente acordada pelas
partes” (folha 100).

Entretanto, sob pena de violar o princípio constitucional
da dignidade da pessoa humana, este elevado como um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III, da
Constituição Federal), a jurisprudência pátria, notadamente a deste
Sodalício, adotou entendimento no sentido de que tais descontos devem
ser limitados em 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido do
devedor, amparando-se, analogicamente, no artigo 5º da Lei Estadual
nº 13.847/01 (que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento
dos servidores públicos estaduais).

Na espécie sub judice, consoante demonstrativo de
pagamento, de folha 35, alusivamente ao mês de abril de 2009, o referido
limite de trinta por cento já havia sido atingido sobre os vencimentos do
autor/apelado, dada à existência de um empréstimo consignado junto
ao BMG, no valor de R$ 758,00.

Logo, quanto a este ponto, não merece reparos a
sentença recorrida, na medida em que é apoiada pela jurisprudência
sedimentada deste Tribunal, a exemplo das seguintes ementas:

“(...) III - Embora legal o desconto em conta corrente
das prestações contraídas junto a instituição financeira,
é vedado que as consignações facultativas de servidores
públicos ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos (artigo 5º, da Lei Estadual nº
13.847/2001). Apelação conhecida e parcialmente
provida” (Tribunal de Justiça de Goiás, Quarta Câmara
Civel, Apelação Cível nº 36393-1/188, relator
desembargador Almeida Branco, julgado de 30/04/2009);
“Agravo de instrumento. Ação ordinária de obrigação de
fazer. Antecipação de tutela. Conta corrente destinada
ao recebimento de salário. Desconto automático.
Parcelas de financiamento. Limitação em trinta por cento
da remuneração.
Nos termos do artigo 5º, da Lei Estadual nº 13.847/01,
limita-se em trinta por cento da remuneração do
empregado/servidor os descontos automáticos de
financiamentos consignados em seu contracheque. E
de forma analógica, a orientação pretoriana também
habilita que mencionado raciocínio seja estendido à
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conta-corrente destinada ao recebimento de salário.
Agravo conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº
244946-04.2010.8.09.0000, relator desembargador João
Waldeck Félix de Sousa, julgado de 30/11/2010);
“(...) É permitido o desconto em conta corrente de
prestações oriundas de contrato de empréstimo
contraído em face de instituições financeiras se o
devedor anuiu a com realização deste. No entanto, tal
desconto, em observância ao artigo 7º, X, da
Constituição Federal, e aplicação analógica do artigo
5º, da Lei nº 13.847/2001, deve limitar-se ao percentual
de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do
devedor, sob pena de afronta ao princípio da dignidade
humana, inviabilizando o sustento do indivíduo e de sua
família. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 71699-
79.2010.8.09.0000, relator desembargador Alfredo
Abinagem, julgado de 11/05/2010);
“Agravo de instrumento. Ação cautelar inominada.
Empréstimo bancário. Suspensão do desconto em conta
corrente vinculada a salario. Limitação em 30%. Multa
mantida. Decisão confirmada.
I - É legal e não caracteriza penhora os descontos em
conta corrente, vinculada a salario, de prestações de
empréstimos obtidos juntos as instituições financeiras.
Entretanto, tais descontos não podem ultrapassar o limite
de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da servidora
publica, sob pena de inviabilizar o seu próprio sustento
e de sua família. Inteligência do artigo 5, da Lei nº
13.847/2001, com redação alteração pela Lei nº
15.029/2004, e do artigo 7, inciso X, da Constituição
Federal/88.
II - Em caso de não observância deste limite, razoável a
multa fixada para tal mister.
III - Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Quinta Câmara Cível,
Apelação Cível nº 79295-3/180, relator desembargador
Geraldo Gonçalves da Costa, julgado de 04/03/2010);
“Agravo de instrumento. Empréstimo bancário. Débito
em conta corrente. Limitação dos descontos.
Possibilidade.
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I - Verificado descontos em conta corrente vinculada ao
salário mensal em percentual bem superior ao limite
legal, referente a empréstimos firmados entre as partes,
merece reforma a decisão que permite a continuação
dos débitos automáticos incidentes sobre a totalidade
da remuneração dos recorrentes.
II - Conforme disposto no artigo 5º, da Lei Estadual nº
13.847/2001, com as alterações introduzidas pela Lei
nº 15.029/2004, as consignações facultativas não podem
ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da
remuneração liquida do servidor público devendo ser
limitada a este percentual. Recurso conhecido e provido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 78661-7/180, relator desembargador
Vitor Barboza Lenza, julgado de 19/01/2010).
No tocante à pretendida inversão sucumbencial, não há

como acolhê-la, vez que o banco/réu fora totalmente perdedor, cabendo
registrar a inexistência de pedido - e muito menos, sucumbência - acerca
de restituição de indébito, conforme afirmou o apelante.

Logo, revela-se acertada aquela imposição pelo juiz a
quo, quanto ao pagamento das respectivas verbas, nos termos do artigo
20, do Código de Processo Civil.

Ao teor do exposto, por decisão monocrática, com fulcro
no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao
apelo interposto, por esbarrar em jurisprudência pacífica deste Tribunal
e do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se a sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos, e a estes ora agregados.
(...).”

Destarte, a decisão agravada desmerece qualquer
espécie de censura, porque encontra-se em perfeita sintonia com o
entendimento jurisprudencial acima declinado.

Ao teor do exposto, não convencido do desacerto da
decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno interposto,
mantendo-se, pois, incólume a decisão monocrática objurgada.

É o meu voto.
Goiânia, 24 de fevereiro de 2011.
Des. Kisleu Dias Maciel Filho - Relator

Apelação Cível nº 245793-41.2005.8.09.0142 (200592457931)
Comarca de Santa Helena de Goiás
Apelante: Massa Falida do Bancesa
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1os Apelados: Alcides Inácio de Freitas e esposa
2os Apelados: Antônio Leite Pereira e outro
3º Apelado: Lauro Lomeu de Castro
Relator: Des. Carlos Escher

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INSOLVÊNCIA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
I - Revelando-se inexigíveis os títulos apresentados por
ambas as partes, para o procedimento de habilitação
de crédito, por carecer de declaração judicial sobre sua
titularidade, não há como acolher o pedido inicial de
habilitação do crédito em nome da apelante.
II - Todavia, como o processo de insolvência civil não
pode ser suspenso e nem o pedido de habilitação de
crédito ser extinto, sem resolução do mérito, pois a parte
vitoriosa no agravo de instrumento manejado junto ao
Tribunal de Justiça do Ceará, também não poderá mais
formular novo pedido de habilitação do crédito, pois,
estaria fora do prazo de 20 dias disposto no artigo 768 e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez
que essa etapa processual já foi exaurida.
III - Diante da situação, deve ser habilitado o referido
crédito no processo de insolvência, aguardando-se,
contudo, a definição judicial de qual das partes é o seu
titular.
Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acordam os componentes da Terceira Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e parcialmente
provê-lo, nos termos do voto do relator.

Fizeram sustentações orais, em sessão anterior, os
doutores Orlando Lino de Moraes e Antônio Leite Pereira.

Votaram, com o relator, os desembargadores Kisleu Dias
Maciel Filho e Gilberto Marques Filho.

Presidiu a sessão o desembargador Kisleu Dias Maciel
Filho.
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Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora
Orlandina Brito Pereira.

Goiânia, 18 de agosto de 2011.
Des. Carlos Escher - Relator

RELATÓRIO

A Massa Falida do Banco Comercial Bancesa S/A,
qualificada e representada, interpõe recurso de apelação, contra a
sentença do então juiz de direito da Primeira Vara da comarca de Santa
Helena de Goiás, doutor Jairo Ferreira Júnior (folhas 269/278), lançada
nos autos do pedido de habilitação de crédito formulado na ação de
insolvência civil manejada por Alcides Inácio de Freitas e Maria José
Cardoso de Freitas, ambos qualificados e representados nos autos.

A apelante sustenta, em suma, que pleiteia habilitação
no processo de insolvência civil dos senhores Alcides Inácio de Freitas
e Maria José Cardoso de Freitas, do crédito de setenta e seis milhões e
novecentos e oito mil e setecentos e setenta e dois reais e quarenta e
um centavos (R$ 76.908.772,41 – folha 4), baseado em títulos judiciais
(transitados em julgado) que desacolheram os embargos opostos às
execuções de nº 910217425 e 920437087, as quais tramitaram na
Segunda e Sexta Varas Cíveis de Goiânia.

Diz mais, que o senhor Lauro Lomeu de Castro comprou
referidos créditos, através da escritura pública de subrogação, juntada
às folhas 126/127. Todavia, aduz que referida escritura é inapta a outorgar
o direito ao seu beneficiário, já que lavrada na época em que o
administrador do Bancesa era o senhor Lincoln de Morais Machado, o
qual encontrava-se respaldado por uma decisão judicial que foi cassada
logo após, tendo sido manejado agravo de instrumento contra a mesma,
encontrando-se o recurso pendente de julgamento no Tribunal de Justiça
do Ceará.

Diz mais, que nestas circunstâncias deve ser acolhido
o pedido inicial ou, no mínimo, reservado o respectivo numerário no
processo de insolvência para pagar o débito, depois da decisão que
definirá o verdadeiro beneficiário do crédito, uma vez que este Tribunal
já indeferiu o pedido de suspensão do pedido de habilitação do mesmo
crédito feito por Lauro Lomeu de Castro, no julgamento do apelo nº
200702023773.

Pede, ao final, o provimento do apelo, com a reforma
da decisão recorrida nos termos expendidos, juntando os documentos,
de folhas 296/312, inclusive a guia de preparo.



275

Às folhas 315/320, Lauro Lomeu de Castro, Alcides
Inácio de Freitas e Maria José Cardoso de Freitas respondem ao recurso,
pedindo seu improvimento e juntando documentação.

Ouvida a respeito, a ilustrada Procuradoria de Justiça
deixou de manifestar sobre o mérito da questão (folhas 336/349).

É, em síntese, o relatório, que submeto ao ilustre revisor.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Ao que consta dos autos, o ponto nodal da questão aqui
discutida gira em torno da validade ou não da escritura pública de
subrogação de créditos, juntada às folhas 126/127, já que já que lavrada
na época em que o administrador do Bamcesa era o senhor Lincoln de
Morais Machado, o qual encontrava-se respaldado por uma decisão
judicial que foi cassada logo após, tendo sido manejado agravo de
instrumento contra a mesma, encontrando-se o recurso pendente de
julgamento no Tribunal de Justiça do Ceará.

A tramitação do processo de insolvência civil dos
senhores Alcides Inácio de Freitas e Maria José Cardoso de Freitas
junto ao juízo de Santa Helena de Goias, todavia, não pode ser suspensa
até decisão final do tribunal cearense, mormente se observando que a
decisão que concedeu efeito suspensivo ao respectivo agravo de
instrumento data de 14/12/04 (folha 212).

Como cediço, sob uma ótica bastante simplista e
resumida, o processo, enquanto norma reguladora da função jurisdicional
do Estado, consiste, de um modo geral, no conjunto de atos e fatos
praticados e demonstrados pelas partes, com a única finalidade de obter
uma solução para seus conflitos de interesses, através de uma decisão
judicial.

Ordinariamente, uma vez iniciado, o processo judicial
sempre “caminha para frente”, rumo à sua extinção, de preferência com
resolução do mérito e, obviamente, do respectivo conflito que lhe deu
causa, com a pacificação social, só devendo ser “parado” ou suspenso
em circunstâncias extraordinárias, que não é o caso em exame.

No caso em tela, tratando-se de processo de insolvência
civil, o juízo singular dando cumprimento ao disposto no artigo 768, do
Código de Processo Civil, determinou a intimação de todos os credores,
por edital para, no prazo comum de vinte (20) dias, alegar suas
preferências, nulidade, simulação, fraude ou falsidade de dívidas e
contratos, bem como impugnar quaisquer créditos (folha 103).
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O apelado Lauro Lomeu de Castro apresentou, então, a
referida escritura pública subrogação de crédito outorgada pelo Banco
Comercial Bancesa S/A. a seu favor (folhas 126/127), impugnando o
pedido inicial de habilitação.

Ao longo do procedimento, todavia, apurou-se ser o título
inexigível, estando a depender de uma decisão a ser proferida pelo
Tribunal de Justiça do Ceará, em um recurso de agravo de instrumento
que se encontra em tramitação naquela Corte.

Assim sendo, ambos os títulos apresentados pelos
recorrentes ao longo de todo o processado, não se revelam líquidos,
certos e exigíveis, estando condicionais a uma decisão do Tribunal de
Justiça do Ceará que ainda não foi proferida.

Assim sendo, diante dos títulos juntados aos autos,
reputo não haver dúvidas quanto à existência do crédito, todavia, sem a
definição do seu titular, não havendo, assim, como habilitá-lo em favor
de qualquer das partes no momento.

Por outro lado, também, não seria o caso de extinção
do procedimento, sem resolução do mérito, haja vista que caso a apelante
saia vitoriosa no Agravo de Instrumento manejado junto ao Tribunal de
Justiça do Ceará, também não poderá mais formular novo pedido de
habilitação do crédito, pois, estaria fora do prazo de vinte (20) dias
disposto no artigo 768 e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
uma vez que tal etapa processual já foi exaurida.

Sendo condicional, o suposto crédito do apelante, reitero,
também não pode suspender a tramitação do processo junto ao juízo
singular. O pedido de habilitação do mesmo crédito formulado por Lauro
Lomeu de Castro já foi indeferido por decisão transitada em julgado,
proferida no processo nº 200702023773.

A conclusão inexorável a que se chega, portanto, é a de
que, sendo a situação sui generis, deve, então, ser acolhido o pedido
recursal de reserva do respectivo numerário junto ao processo de
insolvência, aguardando-se a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará
que definirá o titular do crédito.

Ao teor do exposto, provejo parcialmente o apelo para,
reformando a sentença recorrida (folhas 269/272), determinar seja
habilitado o crédito descrito na inicial junto à massa insolvente de Alcides
Inácio de Freitas e Maria José Cardoso de Freitas, aguardando-se, con-
tudo, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará que definirá o seu titular.

O sucumbente, na decisão do Tribunal de Justiça do
Ceará, deverá arcar também aqui com as despesas processuais e
honorários advocatícios no mesmo valor fixado pelo juízo singelo, à folha
271.
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É o voto.
Goiânia, 18 de agosto de 2011.
Des. Carlos Escher - Relator

Apelação Cível nº 266718-57.2002.8.09.0144 (200292667183)
Comarca de Silvânia
Apelante: Ernane Bicudo de Paula
Apelados: Eliezer Bueno de Oliveira Filho e outra
Relator: Des. Hélio Maurício de Amorim

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO.
RECURSO DEPENDENTE. APELO INTERPOSTO
ANTES DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO/
ADITAMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
SÚMULA 418, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I - O recurso de apelação interposto antes do julgamento
dos embargos de declaração, deve ser ratificado/aditado,
sob pena de não ser conhecido.
II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal
de Justiça sedimentaram entendimento no sentido de
que os recursos endereçados à instância extraordinária
são considerados intempestivos quando interpostos
antes do julgamento dos embargos de declaração.
Nessa hipótese, entendem as Cortes Superiores que a
intempestividade fica afastada somente quando o
recurso é ratificado/aditado após o julgamento dos
embargos declaratórios (Súmula 418, do Superior
Tribunal de Justiça).
III - Tendo em vista o não conhecimento do recurso de
apelação, não há se falar em apreciação do agravo
retido, haja vista a sua natureza de recurso dependente.
Apelação cível e agravo retido não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 266718-57.2002.8.09.0144 (200292667183), comarca
de Silvânia.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
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Goiás, à unanimidade de votos, em não conhecer o apelo e o agravo
retido, nos termos do voto do relator.

Fez sustentação oral o doutor Eládio Augusto Amorim
Mesquita, pelo apelante.

Votaram, além do relator, os desembargadores
Francisco Vildon José Valente e Alan Sebastião de Sena Conceição,
que presidiu o julgamento.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Laura
Maria Ferreira Bueno.

Goiânia, 25 de agosto de 2011.
Des. Hélio Maurício de Amorim - Relator

RELATÓRIO

Ernane Bicudo de Paula interpôs recurso de apelação
(folhas 550/557), visando a reforma da sentença, de folhas 527/540,
prolatada pelo juiz de direito em substituição da Segunda Vara Cível, da
Comarca de Silvânia, doutor Pedro Paulo de Oliveira, que nos autos da
“ação condenatória constitutiva” proposta por Eliezer Bueno de Oliveira
e Márcia Helena Souza de Oliveira, em desfavor do recorrente, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Segundo consta da inicial os autores, ora apelados
realizaram com os réus Ernane Bicudo de Paula e Ernane José de Paula,
nos meses de setembro e outubro de 1986, transação comercial,
envolvendo 1407 cabeças de gado nelore, devidamente descrito em
medida cautelar de interpelação do feito sob o nº 2.526/02, na qual foram
anexados os documentos pertinentes à operação (folha 3).

Em síntese, narram a entrega do gado e o ajuste de
parceria pecuária, e que, tempos depois, houve a suspensão dos
pagamentos mensais, correspondentes à partilha da produção.

O pedido de concessão de antecipação da tutela foi
apreciado e indeferido (folha 74).

Regularmente citados (folha 82), os réus apresentaram
contestação, em preliminar alegam a ilegitimidade passiva do primeiro
requerido Ernane José de Paula. No mérito, pela improcedência da ação
(folhas 83/93).

Na decisão, de folha 216, ficou determinado a reunião,
para julgamento simultâneo, das ações condenatórias constitutiva e
declaratória, autos em apenso (nº 270/03 - processo 200292667183),
nos termos do artigo 105, do Código de Processo Civil.

Às folhas 235/236, foi deferido o pedido de antecipação
de tutela, requerido pelos autores, condicionada à caução, para que sejam
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removidos do local descrito na inspeção judicial de folha 156 os animais
relacionados naquele relatório e que tenham, somados, valor equivalente
ao que baste para o pagamento do débito constante da inicial e seus
acréscimos.

Às folhas 449/453, foi interposto agravo retido contra o
despacho, de folha 408 (17/02/2005).

No agravo retido, o agravante/apelante, sustenta em
síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “o juízo deprecante
não mais aceitou a nova expedição de precatória ou assinar prazo para
a oitiva perante ele próprio, sob a alegação de que havia exarado o
despacho para as partes lançarem os memoriais, sem, entretanto, terem
sido os agravantes intimados de tal despacho”

Pela decisão, de folhas 469/470, o juiz singular constatou
empréstimo de dinheiro de Márcia Helena para Ernane Bicudo, a ser
pago em arrobas de gado bovino. Concluiu, desta forma serem ilegítimas,
as demais partes.

Como entendeu, que a falta de um instrumento de
contrato e da devida contabilização, “ambos perderam o controle do
saldo remanescente da dívida” (folha 469), e que a autora valeu-se da
planilha, de folha 42, para dar respaldo aos seus argumentos. Não provou,
no entanto, o que ainda lhe seria devido.

E como o réu, também não provou o que realmente
pagou e a que título. Ilegíveis inclusive as datas das cópias de cheques
que juntou.

Desta forma, o magistrado a quo entendeu ser
necessário a realização de perícia contábil, que não se realizou.

Dessa decisão não foi interposto qualquer tipo de
recurso.

Após regular instrução do feito, sobreveio a sentença,
de folhas 527/540, em que o juiz singular julgou “parcialmente procedente
o pedido para declarar a existência de um negócio jurídico (empréstimo
de dinheiro) de Márcia Helena Souza de Oliveira para Ernane Bicudo de
Paula, a ser pago em arrobas de gado bovino” (folha 539).

Julgou improcedente os demais pedidos contidos na
inicial.

Condenou, ainda os autores ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em
R$ 2.000,00, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil.

Determino a exclusão dos litigantes Ernane José de
Paulo e Eliezer Bueno de Oliveira Filho.

Da sentença proferida, os autores opuseram embargos
declaratórios (folhas 543/547), que não foram providos (folha 548).
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Inconformado, o réu Ernane Bicudo de Paula interpôs o
presente recurso (folhas 550/557), alegando que o decisum está
“desprovido de prova escrita ou testemunhal assecuratória que o negócio
jurídico travado era para ser pago em arroba de gado bovino e não em
moeda sonante. E, ainda, sem a observância ao preceito legal insculpido
no artigo 401, do Código de Processo Civil, no que fez ouvido mouco”
(folha 551).

Aduz que os cheques e ordens de pagamentos juntados
à ação declaratória e na defesa da ação de obrigação de fazer, são
provas mais do que suficientes para a constatação da relação jurídica
de empréstimo de dinheiro pelos apelados ao apelante. E mais, o seu
pagamento parcial (folha 552).

Sustenta que as provas testemunhais que embasaram
a sentença, mencionaram, por ouvir dizer da própria apelada virago,
que o empréstimo seria pago em gado bovino. Quando, na verdade
“nada existe nos autos que autoriza a desfocada conclusão” (folha 554).

Afirma que “apegando em outras provas, como a
material – ordens de pagamentos, de folhas 97/100, depósitos, cheques
compensados, ordens de pagamentos e extratos bancários, de folhas
103/126 – corrobora-se com folga a tese do apelante do empréstimo do
dinheiro e dos pagamentos dos juros e amortização da dívida, também
em dinheiro, não havendo pagamento em gado bovino” (folha 555).

Por outro lado, afirma que a apelada não fez prova cabal,
nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, de que
o dinheiro emprestado teria de ser pago em arroba de gado bovino.

Aduz que a prova exclusivamente testemunha não se
admite para provar questões referentes a contratos que ultrapassam o
décuplo do salário mínio vigente a época de sua celebração (artigo 401,
do Código de Processo Civil).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do
presente apelo para reformar “a sentença na parte atacada, dado pela
inexistência da forma de pagamento em gado bovino ou em arroba de
bois, pela ausência de prova e, ainda, pela vedação legal de contrato
verbal seja travado em valor acima do décuplo do salário mínimo vigente
à época” (folha 557).

Preparo, à folha 84. Recurso recebido em seu duplo
efeito (folha 561).

Regularmente intimada, a apelada não apresentou
contrarrazões (folha 563).

É o relatório, que ora submeto ao exame do ilustre
revisor.
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VOTO

Trata-se, conforme relatado, de apelação cível interposta
por Ernane Bicudo de Paula contra a sentença, de folhas 527/540,
prolatada pelo juiz de direito em substituição da Segunda Vara Cível, da
comarca de Silvânia, doutor Pedro Paulo de Oliveira, que nos autos da
“ação condenatória constitutiva” proposta por Eliezer Bueno de Oliveira
e Márcia Helena Souza de Oliveira, em desfavor do recorrente, julgou
parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Em que pese a insurgência recursal, após analisar os
autos de maneira acurada, antevejo que o recurso não merecer ser
conhecido, ante sua extemporaneidade, tendo em vista que sua
protocolização se deu antes do julgamento dos embargos de declaração,
sem que houvesse ratificação após o julgamento dos aclaratórios.

Compulsando os autos, denota-se que a sentença
vergastada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 15/10/2009,
sendo que os recorridos interpuseram embargos de declaração, às folhas
543/547, em 19/10/2009, e, em seguida, o embargado, ora recorrente
(Ernane Bicudo de Paula) protocolizou o recurso de apelação, visto às
folhas 550/557, em 22/10/2009.

Após, em 26/10/2009, o magistrado proferiu decisão, à
folha 548, tendo conhecido e desacolhido os aclaratórios, sendo que tal
ato foi publicado em 06/11/2009.

Em seguida, o ilustre julgador a quo recebeu o recurso
de apelação em seu duplo efeito e ordenou a intimação da parte adversa,
para, querendo, apresentar contrarrazões.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o douto
magistrado recebeu o recurso de apelação equivocadamente, uma vez
que o embargado/recorrente não ratificou as razões recursais já
ofertadas. No entanto, conforme leciona o doutrinador Manoel Caetano
Ferreira Filho, “o Tribunal não ficará vinculado a essa decisão, podendo,
obviamente, dela não conhecer se constatar a ausência de pressuposto
de admissibilidade, a que não atentou o magistrado de primeiro grau”
(in Comentários ao Código de Processo Civil, volume 7, artigos 496 a
565, Editora Revista dos Tribunais, 2001, página 151).

Dessa forma, diante da inércia do recorrente, incabível
o recebimento do apelo, pois não se verificou a ratificação das razões
recursais já colacionadas aos autos (folhas 550/557).

Sobre o tema eis a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (Supremo Tribunal Federal):

“Agravo regimental a que se nega provimento porquanto
não ratificado o recurso extraordinário interposto antes
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do julgamento dos embargos de declaração”
(Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário
nº 241211 AgR, relatora ministra Ellen Gracie,
Primeira Turma, julgado em 11/06/2001, DJU, de 02/
08/2002).
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

editou a Súmula 418, que trata da matéria no âmbito daquele Tribunal,
mas que, por analogia, pode ser aplicada em julgamento proferido
por esta Corte Estadual de Justiça:

“É inadmissível o recurso especial interposto antes
da publicação do acórdão dos embargos de
declaração, sem posterior ratificação” (DJUe, de
11/03/2010).
Sobre o assunto, insta consignar a jurisprudência

desta Corte de Justiça:
“Ementa: Apelações cíveis. Ação de indenização.
Recurso de apelação antes do julgamento dos
embargos de declaração. Intempestividade do
recurso. Prescrição. Agente patológico. Infectamento.
Previsibilidade e evitabilidade do dano.
Responsabilidade civil do ente estatal.
I - O recurso de apelação interposto antes do
julgamento dos embargos de declaração, deve ser
ratificado/aditado, sob pena de não ser admitido.
II - Em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se à Fazenda Pública o
prazo previsto no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32,
o qual dispõe ser a prescrição quinquenal de qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja qual
for a sua natureza, a partir do ato ou fato do qual se
originou, e não aquele disposto no artigo 206, § 3º,
IV e V, do Código Civil.
III - Não tendo o ente público desincumbido do dever
de demonstrar que tomou todas as medidas de
cuidado e segurança, em especial de vigilância, tem
o dever de indenizar os prejuízos decorrentes da sua
ação omissiva. Primeiro apelo não conhecido.
Segundo apelo, improvido” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº
155289-97.2007.8.09.0051, relator desembargador
Carlos Escher, DJG 789, de 30/03/2011).
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“Ementa: Apelação cível. Recurso adesivo. Apelo
protocolado antes de publicada a decisão dos embargos
declaratórios. Ausência de ratificação/aditamento do
recurso. Intempestividade. Súmula 418, do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso adesivo não conhecido.
I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça sedimentaram entendimento no sentido de que
os recursos endereçados à instância extraordinária são
considerados intempestivos quando interpostos antes
do julgamento dos embargos de declaração. Nessa
hipótese, entendem as Cortes Superiores que a
intempestividade fica afastada somente quando o
recurso é ratificado/aditado após o julgamento dos
embargos declaratórios (Súmula 418, do Superior
Tribunal de Justiça). Desta forma, o Superior Tribunal
de Justiça decidiu aplicar tal entendimento também aos
recursos interpostos perante a instância ordinária, em
homenagem ao princípio analógico ubi eadem ratio,
idem jus.
II - O recurso adesivo fica subordinado ao recurso
principal e somente será conhecido se o principal o for.
Estando o apelo intempestivo, o recurso adesivo também
não merece ser conhecido.
Apelação cível e recurso adesivo não conhecidos.
Sentença mantida” (Tribunal de Justiça de Goiás, Sexta
Câmara Cível, Apelação Cível nº 13267360.2009.
8.09.0051, relator desembargador Fausto Moreira Diniz,
DJG 772, de 03/03/2011).
De tal sorte, ante a ausência de ratificação das razões

recursais por parte do recorrente, incabível o conhecimento do apelo,
conforme consignado em linhas pretéritas, o que também atinge o agravo
retido apresentado, às folhas 449/453, haja vista a sua natureza de
recurso dependente.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso de apelação e
do agravo retido.

É como voto
Goiânia, 25 de agosto de 2011.
Des. Hélio Maurício de Amorim - Relator

Apelação Cível nº 281975-35.2009.8.09.0029 (200992819750)
Comarca de Catalão
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Apelante: Celg Distribuição S/A Celg S/A
Apelados: Rose Mary Marques da Silva Simões e outros
Relator: Des. Leobino Valente Chaves

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA
ELÉTRICA. ROMPIMENTO DA REDE. CHOQUE.
MORTE POR ELETROPLESSÃO. ELEMENTOS
CARACTERIZADOS. DEVER IMPOSTO À CONCES-
SIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO.
I - Segundo entendimento pacificado no Supremo
Tribunal Federal, inclusive quanto aos terceiros não
usuários do serviço público, a responsabilidade civil do
prestador de serviços públicos é objetiva - artigo 37, §
6º, da Constituição Federal.
II - A concessionária do serviço público responde pelos
danos advindos da morte ocorrida por descarga elétrica
(eletroplessão), resultante do contato da vítima com o
cabo da rede rural que, uma vez rompida, continuou
propalando a corrente, evidenciando falha no sistema
de isolamento. Visualizado, assim, o nexo de
causalidade entre o evento e o dano sofrido.
III - A pensão fixada à viúva e aos três filhos a título de
reparação material corresponde a 2/3 dos rendimentos
percebidos pela vítima como motorista.
IV - A fixação do valor a ser pago a título de danos morais
fica ao prudente arbítrio do julgador que, levando em
conta as circunstâncias específicas, procede ao seu
arbitramento da forma mais justa possível e de modo a
não fomentar o enriquecimento ilícito, elementos
observados neste caso.
V - Responde pelos respectivos ônus aquele que restou
sucumbente no feito, nos termos do artigo 20, do Código
de Processo Civil.
Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº 281975-35.2009.8.09.0029 (200992819750), acordam os
componentes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de
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votos, em conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Votaram, além do relator, os desembargadores João
Ubaldo Ferreira e Luiz Eduardo de Sousa.

Presidiu a sessão o desembargador João Ubaldo
Ferreira.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria-
Geral de Justiça, a doutora Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 18 de janeiro de 2011
Des. Leobino Valente Chaves - Relator

VOTO

O recurso atendeu aos pressupostos de admissibilidade.
Dele conheço.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos
materiais e morais decorrentes do falecimento de Edem Simões Júnior,
esposo da primeira apelada e pai dos demais, por eletroplessão (recebeu
descarga elétrica ao tocar a rede que havia se rompido quanto transitava
pela Fazenda Ribeirão, em 30/10/2008).

A sentença, proferida pelo meritíssimo juiz de direito da
Primeira Vara da comarca de Catalão, doutor Antenor Eustáquio Borges
Assunção, julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente
ao pagamento de danos morais no importe de R$ 102.000,00 (cento e
dois mil reais), sendo R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) para a
senhora Rose Mary e os outros R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)
para os três filhos em partes iguais; de danos materiais na forma de
pensão, estabelecida em 1 (um) salário mínimo para a primeira apelada
e em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo para os filhos, sendo
20% (vinte por cento) para cada um, até completarem 21 anos de idade,
devido desde o evento, devendo ser pago pela empresa como funcionário,
incluindo na folha de pagamento. As pensões em atraso deverão ser
pagas de uma só vez, com juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária pelo INPC.

A insurgência intenta a reforma integral do decisum, de
modo a que sejam julgados procedentes os pedidos reparatórios, isto
face ao conjunto probatório produzido à luz da responsabilidade
caracterizadora da ação da recorrida.

Desarrazoada a irresignação.
Inicio pela descrição do acontecido, em reprodução

textual do histórico constante no laudo de exame pericial do setor de
criminalística da Polícia Técnico-Científica:
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“... Comunicado via telefone, o perito relator compareceu
ao local acima identificado às 12h, do dia 30/10/2008, onde procedeu ao
levantamento pericial relacionado à morte de Edem Simões Júnior.
Segundo informações no local, a vítima fatal fora apagar um fogo no
pasto e ao entrar em contato com fiação elétrica de alta tensão a qual
estava repousada no chão, foi eletrocutado” (folha 26).

De início, a responsabilidade por danos causados a
terceiros por empresa prestadora de serviço público, como a apelante,
enquadra-se nos ditames do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
cuja redação é a seguinte:

“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.”

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao
analisar o alcance do termo “terceiros”, entendeu-o de maneira indistinta,
englobando tanto os usuários como aqueles que não estejam usufruindo
diretamente do serviço prestado.

Eis a ementa que extratou o posicionamento sobredito:
“Constitucional. Responsabilidade do estado. Artigo 37,
§ 6º, da Constituição. Pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público. Concessionário ou
permissionário do serviço de transporte coletivo.
Responsabilidade objetiva em relação a terceiros
não-usuários do serviço. Recurso desprovido.
I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público é objetiva
relativamente a terceiros usuários e  não usuários do
serviço, segundo decorre do artigo 37, § 6º, da
Constituição Federal.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre
o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não
usuário do serviço público, é condição suficiente para
estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa
jurídica de direito privado.
III - Recurso extraordinário desprovido” (Tribunal Pleno,
Recurso Extraordinário nº 591874, relator ministro
Ricardo Lewandowski, DJU, de 18/12/2009).
A propósito, do voto condutor transcrevo o seguinte

trecho elucidativo:
“Ao examinar pontualmente o tema em questão, Celso
Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, assevera que o
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artigo 37, § 6º, da Constituição, não faz qualquer
distinção no que concerne à qualificação do sujeito
passivo do dano, ou seja, não exige que a pessoa
atingida pela lesão ostente a condição de usuário do
serviço.
De fato, segundo o brocardo latino, ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemos (…).
Com fundamento nesse argumento, penso também que
não se pode interpretar restritivamente o alcance do
referido artigo 37, § 6º, sobretudo porque o texto magno,
interpretado à luz do princípio da isonomia, não permite
que se faça qualquer distinção entre os chamados
‘terceiros’, isto é, entre usuários e não-usuários do
serviço público, vez que todos eles, de igual modo,
podem sofrer dano em razão da ação administrativa do
Estado, seja ela realizada diretamente, seja por meio
de pessoa jurídica de direito privado.
Não impressiona, data venia, o entendimento segundo
o qual apenas os terceiros usuários do serviço público
gozam de proteção constitucional decorrente da
responsabilidade objetiva do Estado, porquanto têm o
direito subjetivo de receber um serviço adequado. É que
tal raciocínio contrapõese à própria natureza do serviço
público, que, por definição, tem caráter geral,
estendendo-se, indistintamente, a todos os cidadãos,
beneficiários diretos ou indiretos da ação estatal”.
Pois bem. Entende a apelante que o rompimento da rede

de energia de alta tensão, deixando ao chão o fio condutor no qual a
vítima veio a tocar-se, deu-se, exclusivamente, por impacto de objeto
rígido no trecho em que transpassa a rodovia, ladeando o local de
ocorrência do evento fatídico.

Estaria, assim, isenta de responsabilidade porque o fato
desencadeador e responsável pelo acidente é atribuível a terceiro, que
fez romper o fio ao trafegar pela rodovia.

Desarrazoada a assertiva.
A responsabilização da apelante, conforme materializado

na sentença objurgada, teve por ponto central a impossibilidade que se
verificou de a energia ter sido cortada tão logo ocorrido o rompimento da
linha de transmissão, isto tanto pela ausência de cabo neutro, como
pela irregularidade de dimensionamento da chave fusível, e ainda por
ser a rede padrão antiga e sem a devida manutenção (folha 214).
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Extrai-se do laudo pericial apresentado pelo Núcleo de
Criminalística (Superintendência da Polícia Técnico-Científica) de Catalão
que:

“... A) O isolador elétrico é um dispositivo usado para
garantir o isolamento de fios ou cabos energizados, com seus pontos de
sustentação adjacentes. Exige-se, portanto, que o isolador possua uma
grande capacidade de se opor à passagem de corrente elétrica, além de
elevada resistência mecânica. No presente caso, o isolador possuía
essas características por se tratar de tecnologia cerâmica do tipo ‘isolador
de porcelana’.

Dessa forma, esse isolador possuía a capacidade de
resistir à força-peso que a fiação elétrica o impunha. Porém, esse tipo
de isolador possui pouca capacidade de sofrer deformação antes de
fraturar (situação final resultante da aplicação de forças mecânicas,
promovendo uma separação completa ou parcial do material) e sob ação
de força em seu sentido longitudinal ou queda pode ocorrer fragmentação
(friável).

B) Portanto, a fiação que se encontrava ao oeste de
poste número 02456333 passava sobre a rodovia e apresentava-se com
aspecto de ter sido avariada por ação de impacto de objeto rígido em
movimento, provavelmente um veículo de grande porte, o qual colidiu
no cabo da rede e transmitiu o impacto pra o isolador (fotos 33 e 34).
Esse impacto provocou a fratura do isolador térmico e rompimento da
fiação. Depois disso, a fiação do lado Oeste desse poste veio repousar
na rodovia e a do lado Leste repousou sobre a pastagem, sendo que
essa última continuou energizada.

C) Essa fiação de energia elétrica rural monofásica (13,8
Kv) que continuou energizada e repousou sobre a pastagem foi a
responsável por promover, em contato com o solo, o agente ígneo (como,
por exemplo, faíscas) desencadeador das chamas na vegetação do
pasto.

D) Os sinais de Jellinek tratam-se de pontos de entrada
e de saída da corrente elétrica, os quais são lesões de alta relevância no
diagnóstico de eletroplessão (ação da corrente elétrica industrial sobre
o organismo). Essas marcas encontradas no cadáver tratam-se de saídas
da corrente elétrica no antebraço da vítima.

(…) a vítima deslocava-se no local imediato quando
entrou em contato, através dos membros inferiores, com a fiação elétrica
de alta voltagem a qual se encontrava energizada e repousada na
pastagem” (folha 30).

Foi também realizada perícia na fase instrutória, cuja
conclusão a que chegou o expert foi a seguinte:
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“Caso a coordenação da proteção estivesse
dimensionada e instalada corretamente, o cabo não estaria energizado
no momento em que a vítima Edem Simões Júnior tocou no mesmo. A
chave fusível de proteção falhou” (folha 195).

O que realmente desponta com importância ímpar para
a conclusão acerca da ocorrência da morte de Edem Simões Júnior por
eletroplessão foi o fato de, uma vez tendo havido o rompimento da rede
de distribuição de energia, o isolador elétrico de porcelana partiu-se,
sendo frágil no caso de impacto, não mais se prestando à sua função.

Alia-se a este dado a inexistência de cabo neutro e ainda
a falha da chave fusível de proteção, revelando que a rede, quando
seccionada, não ficou protegida pelo sistema isolante.

Independentemente do motivo em si do rompimento do
cabo de energia, o sistema de isolamento da rede instalado não foi capaz
de neutralizar a energia (fator primordial), o que implicou na continuidade
de corrente no fio exposto no pasto.

Sobreleva notar, ainda, que o próprio representante da
apelante, senhor Iron Mariano da Silva, quando ouvido em juízo, afirmou
que “... A Celg não usa mais o sistema MRT ...” (folha 217), que era o
utilizado em tal rede.

A incapacidade de isolamento da corrente elétrica
ocasionou a propagação da energia mesmo já rompido o cabeamento,
e a vítima ao tocar o fio na tentativa de apagar o fogo na pastagem,
recebeu o choque letal. Assim, afasta-se a tese da recorrente de que o
impacto, por si, ter sido o causador do evento danoso, porque a prestação
do serviço exige segurança no equipamento que, neste caso não se
verificou ante à incapacidade de isolamento da energia ao romper-se,
revelando tratar-se de rede tecnicamente ultrapassada e não mais
utilizada, ainda mais por ser área rural, impondo redobrado cuidado,
neste caso não verificado.

A análise de tais fatos na definição da responsabilidade
passa pelos conceitos protetivos ao consumidor. A doutrina acerca da
matéria assentou (Cláudia Lima Marques e outros, Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor, São Paulo, Editora RT, página 248):

“A responsabilidade imposta pelo artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor, é objetiva, independente de
culpa e com base no defeito, dano e nexo causal entre
o dano ao consumidor-vítima (artigo 17) e o defeito do
serviço prestado no mercado brasileiro. Com o Código
de Defesa do Consumidor, a obrigação conjunta de
qualidade segurança, na terminologia de Antônio
Hermann Benjamim, isto é, de que não haja um defeito
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na prestação do serviço e consequente acidente de
consumo danoso à segurança do consumidor
destinatário final do serviço, é verdadeiro dever
imperativo de qualidade (artigos 24 e 25, do Código de
Defesa do Consumidor), que expande para alcançar
todos os que estão na cadeia de fornecimento, ex vi
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, impondo
a solidariedade de todos os fornecedores da cadeia,
inclusive aqueles que a organizam, os servidores diretos
e os indiretos (parágrafo único do artigo 7º, do Código
de Defesa do Consumidor)”.
Conforme acórdão sob minha relatoria, anexo às

contrarrazões (folhas 242/271, Apelação Cível nº 139127-9/188, DJ, de
12/03/2010), tenho manifestado em casos análogos o posicionamento
ora estampado.

Em acréscimo, no mesmo sentido:
“Apelação cível. Ação de indenização. (...) . Morte. Eletro-
cussão. Responsabilidade objetiva da concessionária.
Pensão. Cabimento. Reparação por danos morais. (...)
II - A concessionária de serviços públicos responsável
pelo fornecimento de energia elétrica deve promover
diligentemente a fiscalização de suas instalações de
modo a evitar acidentes, porquanto responde
objetivamente pelos danos causados a terceiros,
conforme preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição
Federal” (Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Cível
nº 109734-5/188, Segunda Câmara Cível, desembar-
gador Alan Sebastião de Sena Conceição, 05/09/2008).
“Ação de indenização. Morte por eletrochoque.
Concessionária de energia elétrica. Responsabilidade
objetiva. Cabimento de indenização a título de danos
morais. Quantum indenizatório. Fixação com prudente
arbítrio. Pensionamento mensal.
I - Tratando-se de concessionária de serviço público,
nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
a responsabilidade pelos danos causados a terceiros é
objetiva. Somente não responderá a concessionária na
hipótese em que o evento danoso se der em virtude de
culpa exclusiva da vítima.
II - Se o marido e pai das vítimas faleceu em virtude de
eletrochoque causado por rede de concessionária, deve
lhes ser deferida indenização por danos morais e
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pensionamento mensal, se o fato não se deu por  culpa
exclusiva daquele.
III - A fixação da indenização por danos morais deve se
dar com prudente arbítrio, para que não haja
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas
também para que o quantum indenizatório não seja
irrisório” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Apelação
Cível nº 1.0251.02.003046-5/003, relator desembargador
Pedro Bernardes, DJ, de 14/06/2008).
“Ação de indenização. Danos materiais e morais. Morte
por eletroplessão. Responsabilidade da Concessionária
de Serviço Público. Compreensão do que preleciona o
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ausência de
causas excludentes da responsabilidade. Culpa
concorrente. Não demonstração. Pensão mensal fixada
em dois salários mínimos. Razoabilidade. Termo ad
quem do pensionamento que deve se dar até a data
que o falecido completaria setenta anos. Danos morais.
Existência. Majoração. Necessidade. (...) Recurso dos
autores parcialmente provido. Recurso da ré,
desprovido” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação
Cível nº 992080190587, relator desembargador Dimas
Rubens Fonseca, julgado em 20/04/2010).
“Responsabilidade civil. Concessionária de energia
elétrica. Excessiva descarga elétrica. Morte por
eletroplessão.  Responsabilidade objetiva. Ausência de
segurança. Caso fortuito. Inocorrência. Obrigação de
indenizar mantida.
A concessionária de serviço público responde
objetivamente pela ocorrência do evento danoso
subsistindo o dever de indenizar. Recurso primeiro não
provido. Recurso segundo não provido” (Tribunal de
Justiça do Paraná, 10ª Câmara Cível, Apelação Cível
nº 0685836-6, relator desembargador Nilson Mizuta,
julgado em 21/10/2010).
Assim, visualizado, in casu, o traço de conexão entre

os danos aventados e o ato (morte por eletroplessão), impositivo o dever
de reparação em tela, configurada que restou a responsabilidade da
apelante.

A fixação da indenização pelos danos materiais foi
estabelecida na forma de pensionamento, fixado em benefício da primeira
apelada (esposa da vítima) e dos demais recorridos (filhos) no importe
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de 1 (um) salário mínimo àquela e 60% (sessenta por cento) deste aos
demais, em partes iguais de 20%, até que completem 21 anos, limitação
esta escorreita.

Vejo que referido montante observou a correspondência
a 2/3 do salário percebido pela vítima, que segundo comprovado nos
autos, à folha 122, era empregado como motorista da Fagundes
Construção e Mineração Ltda. e percebia como remuneração líquida,
em julho de 2008, o valor de R$ 1.151,00, sendo que em tal data o
salário mínimo em vigor era de R$ 415,00.

Observe-se que a própria pretensão dos apelados
quanto ao pensionamento é de que o mesmo seja limitado aos 70 anos
que a vítima completaria, limite este, aliás, abalizado conforme tem
orientado a jurisprudência, e inclusive, em oportunidade outra, já me
posicionei que, hodiernamente, segundo a expectativa de vida, o termo
ad quem estaria fixado por volta do 72 anos (Apelação Cível nº 139127-
9/188, DJ, de 12/03/2010).

Por outro vértice, o valor indenizatório a título moral,
estabelecido em R$ 51.000,00 para a primeira recorrida e em R$
17.000,00 para cada um dos três filhos apelados (R$ 102.000,00 no
total) atendeu ao fim a que se destina.

Correta foi a sua imposição como forma de reparar os
notórios e naturais sentimentos de dor, aflição, angústia, desespero,
inquietação, frustração, dentre outros, despertados na família (esposa e
filhos) pela perda repentina e violenta do esposo e pai, aos 39 anos de
idade, ceifando-lhes o convívio.

Em relação ao valor da indenização, consoante ensinam
a doutrina e jurisprudência, para a aplicação do quantum deve o
magistrado agir com cautela e prudência, analisando caso a caso. Deve
também levar em consideração a intensidade do sofrimento do ofendido,
do dolo ou grau da culpa do responsável, a situação econômica deste e
da vítima, de modo a equacionar a reparação devida sem locupletamento.

Neste sentido, Maria Helena Diniz diz:
“Na reparação do dano moral o juiz determina, por
equidade, levando em conta as circunstâncias de cada
caso, o quantum da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão, e não ser equivalente, por ser
impossível a equivalência” (Curso de Direito Civil
Brasileiro, página 55).
José de Aguiar Dias preleciona:
“... a condição da impossibilidade matematicamente
exata da avaliação só pode ser tomada em benefício da
vítima e não em seu prejuízo. Não é razão suficiente
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para não indenizar, e assim beneficiar o responsável, o
fato de não ser possível estabelecer equivalente estado,
porque, em matéria de dano moral, o arbítrio é até da
essência das coisas” (Da Responsabilidade Civil. 8ª
edição, página 863).
Desse modo, in casu, tenho como justa e razoável a

importância fixada na sentença, conforme acima mencionado,
mostrando-se adequada à reparação do dano, jamais possuindo o
propósito de substituir a vida perecida, sem que importe enriquecimento
ilícito, com suficiente carga punitivo pedagógica na prevenção de novas
ocorrências. Assim entendo.

Improcede a irresignação quanto à aplicação dos ônus
sucumbenciais, uma vez que a condenação fora atribuída à apelante e,
na forma do artigo 20, do Código de Processo Civil, a ela deve ser imposta
a respectiva obrigação.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo e mantenho
a sentença hostilizada, porém segundo os fundamentos transatos.

É o meu voto.
Goiânia, 18 de janeiro de 2011
Des. Leobino Valente Chaves - Relator

Apelação Cível nº 294350-70.2007.8.09.0051 (200792943503)
Comarca de Rio Verde
Apelante: Sérgio Braga dos Santos
Apelado: Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura - Asoec
Relator: Des. Norival Santomé

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PROIBIÇÃO DE MATRÍCULA. PAGAMENTO EM DO-
BRO DE MENSALIDADE. NATURAL COMPENSAÇÃO.
EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANOS MO-
RAL E MATERIAL.
I - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica advinda do contrato de prestação de
serviços educacionais.
II - Exsurgindo a realização de pagamento em
duplicidade, em honra ao princípio da boa-fé e equilíbrio
contratual, plausível é que a prestadora de serviços
educacionais proceda a natural compensação dos
valores pagos a tempo e modo.
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III - A cobrança de dívida, ainda que legítima, deve
obedecer a meios próprios àquela finalidade, não se
podendo submeter o suposto devedor a situações
vexatórias.
IV - A imposição de restrições e proibição de matrícula
nos casos em que facilmente poderia ser detectado o
pagamento em duplicidade e realizada simples
compensação de valores, gera ofensa à dignidade da
pessoa humana.
V - A fixação do valor da indenização por danos morais
não ostenta critério objetivo, devendo o julgador cuidar
para que o valor não seja tão alto a ponto de proporcionar
enriquecimento sem causa, nem tão baixo a ponto de
ser insignificante para a vítima.
VI -  Nos termos do parágrafo único do artigo 42, do
Código de Defesa do Consumidor, o consumidor
cobrado indevidamente ou em quantia abusiva tem
direito ao ressarcimento em dobro do montante
despendido a maior.
Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 294350-70.2007.8.09.0051 (200792943503) acordam
os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível, por
unanimidade, em conhecer e prover o apelo, nos termos do voto do
relator.

Presidiu a sessão o desembargador Jeová Sardinha de
Moraes.

Votaram, com o desembargador Norival Santomé, o
doutor Gerson Santana Cintra substituto do desembargador Camargo
Neto e o desembargador Jeová Sardinha de Moraes.

Esteve presente à sessão o ilustre procurador de justiça,
doutor Osvaldo Nascente Borges.

Goiânia, 8 de novembro de 2011.
Des. Norival Santomé - Relator

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
em ataque à sentença proferida em sede de ação de indenização por
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danos morais e materiais, através da qual o ilustre condutor do feito
houve por bem julgar improcedentes as pretensões inaugurais, por não
vislumbrar ato ilícito por parte do requerido.

Ab initio, conheço do apelo interposto eis que presentes
os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Debruçando-me sobre o presente caderno processual,
vislumbro que o caso posto em desate trata de suposto dano moral e
patrimonial sofrido pelo autor, ora apelante, devido à cobrança tida por
indevida pela instituição de ensino superior requerida.

Pois bem, dos autos extraio que o autor é aluno da
Universidade Salgado de Oliveira, e que restou impedido de realizar sua
matrícula para o segundo semestre do ano letivo de 2007, por haver,
segundo aquela instituição, pendência financeira no que tange à parcela
vencida em maio daquele ano.

Tal fato aliás é incontroverso, restando pois, como forma
de se pacificar a perlenga instaurada, analisar se havia ou não
mensalidade em aberto bem como a quem devem ser atribuídas as
responsabilidades.

Dos documentos jungidos com a prefacial vislumbra-se
a existência de cópia do carnê das mensalidades referentes ao primeiro
semestre do ano de 2007. Possível perceber que as parcelas, que vão
de 2/12 a 6/12, possuem sequência de código de barras (“nosso número”)
diferenciada, sempre finalizando em números pares.

Dessa forma, a parcela referente ao mês de fevereiro
(folha 21) possui a seguinte sequência: 4972090. Já a parcela do mês
de maio, apresenta como referência o nº 4972096.

O requerente trouxe ainda, como instrução de seu pleito,
os documentos de folhas 28 e 29, obtidos junto à sua instituição financeira
(Banco Itaú), no intuito de demonstrar que adimpliu pontualmente as
parcelas referentes às mensalidades de seu curso superior.

Analisando tais provas, porém, depara-se com a
seguinte situação: tanto o relatório do pagamento realizado no dia
05/02/2007 (folha 28), quanto o do pagamento feito no dia 04/05/2007
(folha 29), apresentam a mesma sequência identificadora, qual seja:
0403970465280000004972090.

Voltando a atenção ao carnê das parcelas da
mensalidade, notadamente aos documentos, de folhas 21 e 24, o que
se verifica é que aquela que venceu no mês de fevereiro possui “nosso
número” idêntico aos comprovantes de quitação acostados, às folhas
28 e 29, qual seja: 4972090.

Assim o sendo, o que se percebe é que de fato houve
duplo pagamento da parcela nº 2/12, sendo o primeiro deles em
05/02/2007 e, o segundo, em 04/05/2007.
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Pois bem, feitas tais digressões no que tange à matéria
fática, passemos à análise dos termos jurídicos.

De trivial sabença que as instituições de ensino superior,
como prestadora de serviços educacionais que são, submetem-se, no
que tange à relação com seus alunos, ao Código de Defesa do
Consumidor, nos exatos termos da etiqueta legal inserta nos artigos 2º e
3º daquela legislação, senão vejamos:

Artigo 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Artigo 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestadores de serviços.

Em coro com tal posicionamento, transcrevo
jurisprudência colhida junto ao repositório deste Sodalício:

“Duplo apelo cível. Ação de indenização. Contrato de
prestação de serviços educacionais. Relação de
consumo. Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Inadimplência. Proibição frequentar sala
de aula. Indenização. Quantum.
I - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica advinda de contrato de prestação de
serviços educacionais.
II - A existência de débito do aluno, junto a instituição de
ensino, não pode servir para aplicação de penalidades
pedagógicas como a proibição de frequentar a sala de
aula.
III - A reparação deve ser fixada em termos razoáveis,
devendo, neste caso, ser majorada seu valor para que
haja uma justa dosimetria do quantum indenizatório.
Apelações conhecidas; provida a primeira e desprovida
a segunda” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Cível, desembargador Gilberto Marques Filho,
Apelação Cível nº 132411-8/188, DJ, de 30/03/2009).
Impõe-se, pois, reconhecer a aplicabilidade do Código

de Defesa do Consumidor, pois a ré/apelada é prestadora de serviços
para a comunidade, ao passo que o aluno, por sua vez, enquadra-se no
conceito de consumidor, ou seja, é destinatário final dos serviços
educacionais, exsurgindo, pois, a relação consumerista.

Doutro tanto, reconhecida tal qualidade à relação jurídica
ora analisada, inafastável é o dever do prestador de serviços perante o
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seu consumidor, tais como: zelar pela regularidade, qualidade e eficácia
do serviço prestado; além de se responsabilizar por danos a estes
causados no desempenho da prestação de serviços.

No caso em desate, o que se vislumbra é que o autor,
ora requerente, pagou boleto de mensalidade em duplicidade, seja por
culpa sua, ou mesmo da instituição financeira responsável pela
compensação bancária.

Impossível, todavia, é atribuir o pagamento em
duplicidade à má-fé do requerente, como forma de excludente da
responsabilidade civil.

Ocorre porém, que a requerida/apelada detinha plenas
condições de vislumbrar de forma simples, até mesmo porque o
consumidor lhe apresentou os comprovantes de pagamento, que os
valores por ela percebidos eram condizentes com os devidos pelo último.

Explico: o consumidor devia 6 (seis) parcelas de
mensalidade, e detinha o comprovante de pagamento desta mesma
quantidade, restando evidente, pois, que, persistindo a inadimplência
da parcela 5/12, alguma delas haveria de ter sido paga em duplicidade.

Não demasiado observar que foram feitas tantos
pagamentos quantos os necessários para quitação de todo o semestre
letivo, nos exatos valores e datas de vencimentos respectivos.

Dessa forma, a meu ver, bastava uma simples
compensação dos valores pagos a maior, e não se exigir novo pagamento
do débito sopesando ainda mais a condição de vulnerabilidade e
hipossuficiência do aluno.

Ora, uma instituição de ensino superior do porte da
apelada detém plenas condições de verificar que houve pagamento em
duplicidade, devendo, até mesmo independente de provocação do
consumidor, diligenciar no sentido de compensar os valores pagos em
dobro.

Porém, ao contrário, a Universo, mesmo ciente do
acontecido, preferiu submeter o aluno à situações vexatórios, exigindo-lhe
novo pagamento da mensalidade.

A bem da verdade, houve sim compensação das
parcelas, porém somente após submeter o aluno a um calvário infindável,
obrigando-o inclusive a procurar os serviços de proteção do consumidor
por mais de uma vez, sem sequer se colocar à disposição daquele que
contribui para a mantença da instituição privada, ou seja, seu consumidor.

Importante frisar, ademais, que mesmo sendo
apresentado pelo suposto devedor o comprovante de pagamento de
parcelas suficientes ao adimplemento de todo o semestre letivo, os
prepostos da demandada preferiram obstar a feitura da matrícula daquele,
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expondo-o à situação vexatória frente a um sem número de pessoas,
inclusive colegas e amigos.

Tal fato é comprovado, outrossim, mediante
depoimentos testemunhais, senão vejamos:

Depoimento da testemunha Lucileide Maria de Araújo -
folha 154: “Que, estava na fila da matrícula logo após o autor, ela a
depoente e sua amiga Kátia, que o autor tentou fazer a matrícula mais
(sic) o funcionário da faculdade, disse que ele não poderia fazer porque
o mesmo estava inadimplente com a faculdade. Que o autor disse que
estava em dia e que estava com o carnê em mão devidamente
autenticado pelo banco, que o funcionário disse que não poderia fazer
nada, que era para ele desocupar a fila, pois tinha mais gente para atender
que o autor não conseguiu fazer sua matrícula que o funcionário ainda
disse que ele tinha que resolver o problema como o banco que ele teve
que se retirar e não pode fazer a matrícula”.

Depoimento da testemunha Rosidan Divino de Abreu -
folha 155: “(...) que presenciou o funcionário da faculdade ainda destratar
o autor que o funcionário estava nervoso (…)”.

Os referidos fatos constituem lesão grave e irreparável
à honra objetiva e imagem do apelante, ultrapassando a simples barreira
do mero dissabor, o que, a meu ver, dá ensejo à reparação pecuniária.

Nesse sentido, mutatis mutandis:
“Direito do consumidor. Serviços de telefonia.
Pagamento em duplicidade. Caracterização. Restituição
do excesso. Princípio que veda o enriquecimento sem
causa. Comprovação do pagamento. Crédito sobejante
devido ao consumidor. Inexistência de inadimplemento.
Suspensão indevida do serviço. Cobranças no período
da interrupção. Falha na prestação dos serviços. Dano
moral. Caracterização. Quantum. Adequação.
Manutenção.
I - Emergindo do acervo probatório reunido a certeza de
que houvera pagamento em duplicidade de fatura
regularmente solvida, a restituição do valor pago em
excesso pelo consumidor emerge dos princípios que
resguardam o equilíbrio contratual e a boa-fé e que
repugna o locupletamento ilícito, assistindo-o o direito
de ser ressarcido quanto ao despendera sem a
correspondente contraprestação (Código Civil, artigos
422 e 884).
(…).
VII - Apelação conhecida e parcialmente provida.
Unânime” (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
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Territórios. 20090610088710APC, relator Teófilo
Caetano, Primeira  Turma Cível, julgado em 14/09/2011,
DJ, de 29/09/2011, página 65).
“Reparação de danos morais. Empresa de telefonia.
Dívida paga. Suspensão dos serviços. SPC e Serasa.
Dever de indenizar. Repetição do indébito. Verba
indenizatória. Honorários.
I - É incontestável que cobrança de dívida em duplicidade
constitui ato ilícito; se acompanhada da injusta inscrição
do nome em banco de dados de proteção ao crédito,
bem como com a suspensão temporária dos serviços,
causa transtorno e retira a paz interior do consumidor,
ensejando sobressalto no estado de espírito do indivíduo.
II - A cobrança de valores já quitados pelo cliente
caracteriza vício do serviço, na medida em que não
atende legítima expectativa do consumidor, cabendo a
repetição do indébito (acórdão nº 365829).
III - Tem o julgador liberdade e discricionariedade para
avaliar e sopesar a dor do ofendido, a fim de propiciar-lhe
o adequado conforto, como forma de compensação,
levando-se em conta o potencial econômico e social da
pessoa obrigada, bem como as circunstâncias e a
extensão do evento danoso. Razoável o valor arbitrado
no julgado monocrático a título de danos morais.
IV - Verificado o zelo do profissional, o tempo exigido
para o acompanhamento da causa e as demais alíneas
do § 3º, artigo 20, do Código de Processo Civil, não se
acolhe o pedido de redução da verba honorária.
V -  Recurso desprovido. Sentença mantida. Unânime”
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
20090110655500APC, relator Romeu Gonzaga Neiva,
Quinta Turma Cível, julgado em 02/03/2011, DJ, de
15/03/2011, página 150).
Consumidor. Instituição financeira. Má prestação de
serviços (recebimento de parcela de financiamento em
duplicidade). Reparação por danos morais.
Responsabilidade do banco que, por equívoco, emitiu
dois boletos para pagamento de prestação, com a
mesma data de vencimento.
No presente caso, adveio a quitação do empréstimo,
pois como existia uma última parcela em aberto do
contrato e o banco procedeu ao recebimento da
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penúltima prestação por duas vezes, o devedor nada
mais deve em razão da natural compensação. Solvida
a dívida, é indevida a manutenção do nome do
consumidor nos cadastros de inadimplentes. Patente a
responsabilidade da instituição financeira (artigo 14 da
Lei nº 8.078/90). Dano moral configurado (Constituição
Federal, artigo 5º, V e X, c/c Lei nº 8.078/90, artigo 14,
caput). Quantum indenizatório em consonância com
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(R$ 3.500,00). Mantém-se a sentença por seus próprios
fundamentos e o recorrente arcará com o pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios à base
de 10% (dez por cento) do valor da condenação”
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Lei
nº 9.099/95, artigos 46 e 55). Recurso improvido.
Unânime.)”
De mais a mais, de trivial sabença que a cobrança de

dívida, ainda que legítima, deve obedecer a meios próprios àquela
finalidade, não podendo o credor utilizar-se de meios oblíquos e submeter
o suposto devedor à situações constrangedoras.

Tal entendimento coaduna com a disposição contida no
artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.

Amparo-me, neste ponto, no escólio do ilustre goiano
Ezequiel Morais, in verbis:

“O artigo 42 segue as amplas diretrizes do princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana. Tem por
meta garantir a inviolabilidade da vida privada, da honra
e da imagem e, ainda, proteger a integridade física,
psicológica e moral do consumidor.
(…)
Assim como é vedada a prisão civil por dívida (exceto
no caso de alimentos), também não se pode permitir
que o consumidor seja exposto a ridículo ao ser cobrado,
em decorrência de obrigações inadimplidas. O credor-
fornecedor que age dessa forma, além de infringir os
artigos 39, VII, e 42, comete abuso do direito (artigo 187,
do Código Civil/2002). (in Código de Defesa do
Consumidor Comentado. Fábio Podestá, Ezequiel
Moraes, Marcos Marins Carazai. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais).
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De se concluir que a imposição de restrições em virtude
de suposto atraso, inclusive com proibição de matrícula, ainda mais no
caso presente em que se poderia realizar uma simples compensação
de valores, se mostra desarrazoada eis que constituem práticas
degradantes e deveras ofensiva ao princípio da dignidade da pessoa
humana.

Nesse sentido transcrevo:
“Direito do consumidor. Serviços escolares. Mensalidade
paga. Cobrança em duplicidade. Sujeição do estudante
a constrangimento. Exigência de novo pagamento como
condição para renovação de matrícula. Culpa eviden-
ciada. Devolução em dobro. Cabimento. Transtornos e
humilhações. Ofensa à intangibilidade pessoal. Dano
moral caracterizado. Compensação pecuniária devida.
I - A cobrança de mensalidade paga, caracterizando-se
como abuso de direito praticado pela instituição de
ensino superior credora, denuncia a negligência em que
incorrera ao exigir aquilo que já lhe havia sido destinado
de conformidade com os serviços que fomentara,
ensejando a repetição, na forma dobrada, do que exigira
e recebera de forma indevida por se caracterizar o erro
havido como inescusável e ante a circunstância de que,
em se tratando de dívida de consumo, a sanção da
restituição em dobro do indébito prescinde da
caracterização da má-fé de forma a incidir (Código de
Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único).
II -  A cobrança de dívida paga, a imposição do
pagamento da mensalidade solvida como condição para
renovação da matrícula e a sujeição do consumidor de
serviços educacionais ao constrangimento de lhe ser
negada a renovação do vínculo existente com lastro na
inadimplência que indevidamente lhe fora imputada
denotam falha nos serviços fornecidos e, vulnerando a
intangibilidade pessoal do estudante e sujeitando-o aos
aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações
de ser tratado como inadimplente e refratário ao
cumprimento das obrigações que lhe estão destinadas,
configuram-se como abuso de direito, ensejando a
caracterização do ato ilícito.
III - Os constrangimentos derivados da cobrança de
dívida paga e da negativa de renovação de matrícula
com lastro em uma mora inexistente refogem do âmbito
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da previsibilidade das relações sociais e contratuais,
qualificando-se como ato ilícito e abuso de direito
praticados pela fornecedora de serviços educacionais e
fato gerador do dano moral ante a afetação
experimentada pelo consumidor na sua credibilidade e
os transtornos, contratempos, chateações e situações
humilhantes aos quais fora submetido em decorrência
de ser qualificado como inadimplente quando não
detinha essa condição.
IV - A caracterização do dano moral, porque repercute
exclusivamente na esfera íntima do lesado, ofendendo
os atributos da sua personalidade, maculando sua
credibilidade e confiabilidade e afetando seu bem-estar,
depende exclusivamente da comprovação do ato ilícito
que afetara a intangibilidade pessoal do ofendido e se
qualifica como seu fato gerador, prescindindo de
qualquer repercussão patrimonial para que se torne
passível de ensejar uma reparação pecuniária como
forma de serem compensadas as consequências dele
originárias.
V - Vencida a apelante no seu inconformismo,
qualificando-se como sucumbente, sujeita-se ao
pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios da parte contrária, arbitrados estes, com
observância dos parâmetros delineados pelo artigo 55,
da Lei dos Juizados Especiais - Lei nº 9.099/95 -, no
equivalente a 10% (dez por cento) do valor alcançado
pela condenação que lhe fora imposta, devidamente
atualizado monetariamente.
VI - Recurso conhecido e improvido, legitimando a
lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo
46 da Lei nº 9.099/95. Unânime” (Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios, 20060410033777ACJ,
relator Teófilo Caetano, Primeira Turma Recursal dos
Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em
19/09/2006, DJ, de 06/10/2006, página 146).
De trivial sabença que a caracterização da

responsabilidade civil, e consequente dever de indenizar, mister se faz a
presença de alguns requisitos, quais sejam: conduta, dano e nexo causal.

No caso sub examine verifico restar presentes todos
aqueles pressupostos, haja vista que a conduta praticada pela IES não
era o meio mais adequado para a resolução da perlenga encontrada
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nem, tampouco, contribuiu para a obtenção de resultado satisfativo. Muito
pelo contrário, apenas submeteu o aluno/consumidor à situação
humilhante.

Doutro tanto, a exposição do autor à situação
constrangedora perante terceiros, além de submetê-lo a um calvário
infindável em busca de que fosse ouvido pelos prepostos da Universo, o
que somente ocorreu depois de passados dias de tentativas inúteis, o
obrigou a experimentar danos morais que, por certo, vulnerou o princípio
da dignidade da pessoa humana.

O liame causal resta cristalino na medida em que a
conduta desabonadora da instituição foi determinante para causar danos
ao apelante.

Forte em tais fundamentos é que, a meu ver, há razões
suficientes para se caracterizar a responsabilidade civil por ato ilícito
cometido pela apelada, devendo, pois, arcar com os prejuízos sofridos
pelo autor.

Reconhecida a existência de causas ensejadoras do
dever de indenizar, resta a fixação do quantum indenizatório, para a
qual deve o julgador observar as circunstâncias fáticas do caso
examinado, gravidade e extensão do dano e condições sócio-econômicas
da vítima e ofensor.

A bem da verdade, o ressarcimento do dano moral não
tende à restituição do dano causado, tendo mais uma genérica função
satisfatória, com a qual se procura um bem que compense ou atenue,
de certo modo, o sofrimento ou a humilhação passada.

Doutra baila, não se pode ignorar a necessidade de se
impor uma pena ao causador do dano, para não passar impune a infração
e, assim, desestimular novas agressões, o que demonstra o caráter
pedagógico do dever de indenizar.

Destarte, a fixação do valor da reparação por danos
morais não ostenta um critério objetivo hábil, cabendo ao julgador, ao
arbitrar o valor, cuidar para que não seja tão alto a ponto de proporcionar
o enriquecimento sem causa, nem tão baixo a ponto de não ser sentida
no patrimônio do responsável pela lesão.

Diante de tais ponderações, tenho por razoável fixar o
valor do dano moral no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob
os quais deverão incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso
(Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo
INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de
Justiça).

No que tange ao dano material, extrai-se que o autor,
ora apelante, após percorrer longo caminho tortuoso no afã de se fazer



304

compreender pelos prepostos da Universo, logrou êxito na compensação
dos valores pagos em duplicidade, e restou autorizada a realizar sua
matrícula para o semestre subsequente.

Todavia, como o boleto de pagamento da matrícula
somente foi liberado em data posterior a 10/07/2007, o apelante acabou
por perder a faixa de desconto concedido para a adimplência das parcelas
até aquela data, tendo de arcar com um prejuízo de R$ 63,92 (sessenta
e três reais e noventa e dois centavos), conforme documento de folha
26.

Restando demonstrado, pelos motivos anteriormente
delineados, que a demora na feitura da matrícula se deu por ato temerário
da própria IES, forçoso é o reconhecimento de que houve dano material
ao requerente/aluno.

Assim o sendo, é de se determinar a indenização
também a título de dano material, a qual, neste caso, deverá corresponder
ao montante efetivamente despendido a maior, qual seja, R$ 63,92
(sessenta e três reais e noventa e dois centavos), o qual deverá ser
pago em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor. Sob o valor arbitrado a título de danos materiais
deve-se acrescer juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a
partir do evento danoso (Súmulas 54 e 42, do Superior Tribunal de
Justiça).

Havendo reforma do édito sentencial primevo, imperiosa
é a inversão do ônus sucumbencial em favor do apelante, a fim de se
condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes últimos arbitrados de 20% sob o valor da condenação,
nos termos do artigo 20, § 3º, do Digesto Processual Civil.

Ao teor do exposto, já conhecido o recurso, dou-lhe
provimento e reformo a vituperada sentença judicial, a fim de condenar
a requerida, ora apelada, ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais no valor de R$ 127,84
(cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), mais acréscimos
legais, tudo nos termos da fundamentação exarada.

É como voto.
Goiânia, 8 de novembro de 2011
Des. Norival Santomé - Relator

Apelação Cível nº 300636-44.2000.8.09.0137 (200093006365)
Comarca de Rio Verde
Apelante: Carlos Roberto Leão
Apelada: Dow Agrosciences Industrial Ltda
Relator: Des. Rogério Arédio Ferreira
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EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSI-
VA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO. AFASTADAS POR FORÇA DO CAPUT DO
ARTIGO 12, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMI-
DOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPRO-
VADO. PROVA TESTEMUNHAL INAPTA A SUPEDA-
NEAR A PRETENSÃO JURISDICIONAL INTENTADA.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVA-
DOS. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
I - O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor,
atesta a responsabilidade do fabricante, independente-
mente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de informações insuficientes ou inadequadas sobre a
utilização e riscos que o produto por ele fabricado pode
oferecer. Daí a legitimidade passiva da empresa apelada
por ser ela a fabricante do herbicida que deu azo ao
pleito exordial.
II - O pedido imediato, consubstanciado no pleito
indenizatório encontra respaldo no direito positivo, visto
que a legislação vigente não proíbe que seja instaurada
a relação processual para tutelar o interesse do autor/
apelante. O pedido mediato formulado pode ser deduzido
em desfavor da ré fabricante. Exegese do artigo 12, do
Código de Defesa do Consumidor. Daí restar afastada
a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
III - Não há que se falar de cerceamento de defesa
quando foi possibilitado às partes a ampla produção de
provas, cujos teores sequer converge para o sentido de
chancelar a pretensão jurisdicional perseguida.
IV - Incumbe ao autor da demanda produzir provas aptas
a comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim,
uma vez constatada a insuficiência das provas coligidas
ao feito, forçoso reconhecer que o requerente não se
desincumbiu do ônus probatório.
V - O magistrado, na qualidade de destinatário das
provas é quem avalia a necessidade e/ou conveniência
de dilação probatória, bem como se aquelas produzidas
são suficientes para a formação de seu convencimento.
Agravo retido e apelação cível conhecidos, porém
desprovidos.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível nº 300636-44.2000.8.09.0137 (200093006365), da
Comarca de Rio Verde, tendo como apelante Carlos Roberto Leão e,
como apelada, Dow Agrosciences Industrial Ltda.

Acorda, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, pelos integrantes da Segunda Turma Julgadora da Terceira
Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conhecer mas desprover
o agravo retido e o apelo, nos termos do voto do relator.

Participaram do julgamento, além do relator, o eminente
desembargador Stenka Isaac Neto, que presidiu a sessão, e a doutora
Sandra Regina Teodoro Reis, substituta do desembargador Walter Carlos
Lemes.

Esteve presente à sessão de julgamento, a nobre
procuradora de justiça, doutora Eliane Ferreira Fávaro.

Goiânia, 1 de março de 2011.
Des. Rogério Arédio Ferreira - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (folhas 45/65) interposta por
Carlos Roberto Leão em desfavor de Dow Agrosciences Industrial Ltda
no afã de atacar a sentença, de folhas 638/641, lançada nos autos da
ação de reparação de danos da lavra do juiz de direito, com atuação
frente a Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde, doutor Fernando
Ribeiro de Oliveira, a qual julgou improcedentes o pleito exordial nos
seguintes termos:

“(...)
Adentrando à seara do contexto probatório, infere-se

que durante a instrução processual foram produzidas provas robustas,
documental e testemunhal, que ampare a tese esposada na contestação,
não se tratando o caso das hipóteses mencionadas no artigo 334, do
Código de Processo Civil, ou seja, fatos que independem de provas
como, notórios, confessados pela outra parte, incontroversos ou que
exista presunção legal de existência ou veracidade.

Assente no que foi produzido, observa-se que o autor
não comprovou a situação fática suficiente a angariar a indenização,
tendo comprovado o dano, não deixou clara a conduta lesiva pela
requerida e a relação de causalidade com o fato, ônus estes que lhes
caberiam, segundo o que preconiza o artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil.
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As provas técnicas produzidas durante a instrução
excluem a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pelo autor,
pois, os laudos concluíram que não se pode afirmar que o herbicida
Spider 840 GRDA tenha sido a causa da perda da plantação de tomate.

(…)
Não havendo prova da responsabilidade civil não há que

se falar em ressarcimento de dano material ou reparação de cunho moral.
À míngua de provas jurisdicionalizadas que provam os

fatos articulados na proemial, a improcedência do pedido é medida que
se impõe, pois, não se desincumbiu o autor da máxima que vigora no
direito processual de que, alegar e não provar, é o mesmo que não
alegar – alegatio et nom probatio, et nom alegatio.

Ao teor do exposto, julgo improcedentes os pedidos
engendrados pelo autor.

Condeno o autor ao custeio dos ônus sucumbenciais e
honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo
em vista a complexidade do caso. (...)” - folhas 640/641.

O punctum saliens da discussão reside no pedido de
ressarcimento dos ditos prejuízos materiais e morais suportados por
Carlos Roberto Leão, consubstanciado na alegação de que o emprego
do herbicida Spider 840 GRDA resultou na perda da lavoura de tomate,
cujas mudas foram adquiridas junto à empresa Vivati Goiás, conforme
atestam as notas fiscais nºs 000523, 000504, 000505, 000510, 000499,
000588, 000582 (folhas 75/81).

Relata o autor que celebrou com a Indústrias Gessy
Lever Ltda., Contrato de Produção sob Encomenda de Tomate para uso
Industrial nº 012/2000, acostado às folhas 27/39, cujo plantio se deu
mediante a realização da Análise Química de Solo de cada Gleba de
plantio; Avaliação Técnica de cada sistema de irrigação; Relatório de
Rotação de Culturas, implementadas pela própria empresa contratante.

Aduz que 200 (duzentos) dias antes da data de aquisição
das mudas de tomate junto a Vivati Goiás, e, após realizada a análise e
estudo do solo, o requerente aplicou o produto Spider 840 GRDA, “(...)
cujo componente ativo é N-(2,6 – diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro (1,2,4)
triazolo (1,5c), receitado sem contra indicação ou incompatibilidade com
a cultura de tomate. (...)” - folha 5.

Entretanto, após o plantio, verificou-se que as mudas
de tomate não se desenvolveram vindo a morrer. Assim, “Carlos Roberto”
contratou um perito técnico, o qual constatou que o insucesso da cultura
se deu pela “(...) existência residual de herbicida Spider 840 GRDA, como
fator de eliminação das mudas de tomates. (...)” - folha 6.

Desta forma, “Carlos Roberto” ajuizou a presente na
intenção de ser indenizado pelos prejuízos materiais por ele suportados,
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lucros cessantes e dano moral decorrente do abalo de seu crédito frente
a comunidade empresarial local – folhas 2/22.

Acompanham a exordial os documentos, de folhas
23/117.

Contestação seguida de impugnação à contestação,
acostadas às folhas 163/181 e 199/211.

A Dow Agrosciences Industrial Ltda interpôs agravo
retido, às folhas 229/230.

Oitiva testemunhal colhidas, às folhas 453/454 e
595/597.

Inconformado, Carlos Roberto Leão interpôs apelação
cível (folhas 647/659) para pugnar pela anulação da sentença atacada a
fim de possibilitar a produção da prova requerida, “(...) ou sua reforma
para dar pela procedência do pedido, reconhecendo-se provada a relação
de causalidade entre o resíduo de Spider e a fitotoxidade que causou a
perda da lavoura de tomates do autor. (...)” - folha 659.

Reafirma o apelante “Carlos Roberto” que as instruções
de uso do herbicida Spider 840 GRDA não contém qualquer restrição
quanto ao seu uso no cultivo de tomate industrial.

Sustenta que o magistrado a quo não valorou
corretamente a prova testemunhal, mormente, àquela produzida pelas
testemunhas arroladas pela empresa apelada aduz que o usuário/
adquirente de insumos agrícolas deve ser considerado consumidor final,
sendo-lhe aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Verbera que “(...) além de não considerar as provas
apresentadas pelo autor, deixou o magistrado de aplicar a inversão do
ônus da prova que o caso exigia. (...)” - folha 654.

Por fim, reitera o pedido de concessão de assistência
judiciária gratuita, em que pese o fato de providenciar o recolhimento do
preparo do apelo – folhas 645/659.

Preparo regular, à folha 660.
Certidão de publicação da sentença, à folha 662.
Contrarrazões, às folhas 665/680.
Instada a manifestar acerca do processado, a douta

Procuradoria de Justiça exarou parecer, às folhas 697/703.
É o relatório. Ao ilustre revisor.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação cível.

Conforme já relatado, cuida-se de apelação cível (folhas
97/105) interposta por Carlos Roberto Leão em desfavor de Dow
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Agrosciences Industrial Ltda no afã de atacar a sentença, de folhas
638/641, lançada nos autos da ação de reparação de danos da lavra do
juiz de direito, com atuação frente a Segunda Vara Cível da Comarca de
Rio Verde, doutor Fernando Ribeiro de Oliveira, a qual julgou
improcedentes o pleito exordial nos seguintes termos:

“(...)
Adentrando à seara do contexto probatório, infere-se

que durante a instrução processual foram produzidas provas robustas,
documental e testemunhal, que ampare a tese esposada na contestação,
não se tratando o caso das hipóteses mencionadas no artigo 334, do
Código de Processo Civil, ou seja, fatos que independem de provas
como, notórios, confessados pela outra parte, incontroversos ou que
exista presunção legal de existência ou veracidade.

Assente no que foi produzido, observa-se que o autor
não comprovou a situação fática suficiente a angariar a indenização,
tendo comprovado o dano, não deixou clara a conduta lesiva pela
requerida e a relação de causalidade com o fato, ônus estes que lhes
caberiam, segundo o que preconiza o artigo 333, inciso I, do Código de
Processo Civil.

As provas técnicas produzidas durante a instrução
excluem a responsabilidade da requerida pelos danos sofridos pelo autor,
pois, os laudos concluíram que não se pode afirmar que o herbicida
Spider 840 GRDA tenha sido a causa da perda da plantação de tomate.

(…)
Não havendo prova da responsabilidade civil não há que

se falar em ressarcimento de dano material ou reparação de cunho moral.
À míngua de provas jurisdicionalizadas que provam os

fatos articulados na proemial, a improcedência do pedido é medida que
se impõe, pois, não se desincumbiu o autor da máxima que vigora no
direito processual de que, alegar e não provar, é o mesmo que não
alegar – alegatio et nom probatio, et nom alegatio.

Ao teor do exposto, julgo improcedentes os pedidos
engendrados pelo autor.

Condeno o autor ao custeio dos ônus sucumbenciais e
honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo
em vista a complexidade do caso. (...)” - folhas 640/641.

O punctum saliens da discussão reside no pedido de
ressarcimento dos ditos prejuízos materiais e morais suportados por
Carlos Roberto Leão, consubstanciado na alegação de que o emprego
do herbicida Spider 840 GRDA resultou na perda da lavoura de tomate,
cujas mudas foram adquiridas junto à empresa Vivati Goiás,conforme
atestam as notas fiscais nºs 000523, 000504, 000505, 000510, 000499,
000588, 000582 (folhas 75/81).
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Relata o autor que celebrou com a Indústrias Gessy
Lever Ltda., contrato de produção sob encomenda de tomate para uso
Industrial nº 012/2000 (safra de 2000), acostado às folhas 27/39, cujo
plantio se deu mediante a realização da análise química de solo de cada
gleba de plantio; avaliação técnica de cada sistema de irrigação; relatório
de rotação de culturas, implementadas pela própria empresa contratante.

Aduz que 200 (duzentos) dias antes da data de aquisição
das mudas de tomate junto a Vivati Goiás, e, após realizada a análise e
estudo do solo, o requerente aplicou aplicou o produto Spider 840 GRDA,
“(...) cujo componente ativo é N-(2,6- diclorofenil)-5-etoxi-7-fluoro(1,2,4)
triazolo(1,5c), receitado sem contra indicação ou incompatibilidade com
a cultura de tomate. (...)” - folha 5.

Entretanto, após o plantio, verificou-se que as mudas
de tomate não se desenvolveram vindo a morrer. Assim, “Carlos Roberto”
contratou um perito técnico, o qual constatou que o insucesso da cultura
se deu pela “(...) existência residual de herbicida Spider 840 GRDA, como
fator de eliminação das mudas de tomates. (...)” - folha 6.

Desta forma, “Carlos Roberto” ajuizou a presente na
intenção de ser indenizado pelos prejuízos materiais por ele suportados,
lucros cessantes e dano moral decorrente do abalo de seu crédito frente
a comunidade empresarial local – folhas 02/22.

A Dow Agrosciences Industrial Ltda interpôs agravo
retido, às folhas 229/230.

Inconformado, Carlos Roberto Leão interpôs apelação
cível (folhas 647/659) para pugnar pela anulação da sentença atacada a
fim de possibilitar a produção da prova requerida, “(...) ou sua reforma
para dar pela procedência do pedido, reconhecendo-se provada a relação
de causalidade entre o resíduo de Spider e a fitotoxidade que causou a
perda da lavoura de tomates do autor. (...)” - folha 659.

Reafirma o apelante Carlos Roberto que as instruções
de uso do herbicida Spider 840 GRDA não contém qualquer restrição
quanto ao seu uso no cultivo de tomate industrial.

Sustenta que o magistrado a quo não valorou
corretamente a prova testemunhal, mormente, àquela produzida pelas
testemunhas arroladas pela empresa apelada.

Aduz que o usuário/adquirente de insumos agrícolas
deve ser considerado consumidor final, sendo-lhe aplicável o Código de
Defesa do Consumidor.

Verbera que “(...) além de não considerar as provas
apresentadas pelo autor, deixou o magistrado de aplicar a inversão do
ônus da prova que o caso exigia. (...)” - folha 654.
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Por fim, reitera o pedido de concessão de assistência
judiciária gratuita, em que pese o fato de providenciar o recolhimento do
preparo do apelo – folhas 645/659 e 660.

Contrarrazões, às folhas 665/680.
Instada a manifestar acerca do processado, a douta

Procuradoria de Justiça exarou parecer, às folhas 697/703.
Inicialmente, passo a análise do agravo retido interposto

pela Dow Agrosciences Industrial Ltda, às folhas 229/230, para afastar
as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e impossibilidade
jurídica do pedido.

É que o caput do artigo 12, do Código de Defesa do
Consumidor, estabelece que:

“Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional
ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.”

Assim, considerando que a Dow Agrosciences Industrial
Ltda, em momento algum, afastou sua responsabilidade na condição de
fabricante do defensivo Spider 840 GRDA, materializada está sua
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (vide documentos
de folhas 182/197).

Não prospera ainda a preliminar de impossibilidade
jurídica do pedido. É que o pedido mediato formulado pelo autor Carlos
Roberto Leão em desfavor da empresa ré Dow Agrosciences Industrial
Ltda, conforme dispõe o artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor,
pode ser deduzido em desfavor de seu fabricante, a quem incumbe adotar
a providência do direito material intentado.

Ao passo que o pedido imediato (= pleito indenizatório
pelos supostos danos materiais, morais e lucros cessantes) encontra
respaldo no direito positivo, visto que a legislação vigente não proibe
que seja instaurada a relação processual para tutelar o interesse do
requerente “Carlos Roberto”.

Daí o insucesso do agravo retido e a necessidade de
prosseguimento regular da ação de reparação de danos.

Afiguram-se-me improcedentes as alegações aduzidas
pelo apelante Carlos Roberto Leão, é que a prova testemunhal produzida,
às folhas 453/454 e 595/597, não tem o condão de aniquilar a perícia
agronômica constante, de folhas 515/523.
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Da análise do conjunto probatório coligido ao feito,
percebe-se que a testemunha Alberto Machado da Silveira não soube
precisar quanto a existência de proibição expressa acerca da utilização
do Spider 840 GRDA nas lavouras de plantio de tomates em seu rótulo
ou instrução de uso, senão vejamos:

“(...) Que não sabe dizer se o Spider tinha na rotulagem
contra-indicação para tomates, e nem se depois passou a constar a
contra-indicação. (…) Que não houve análise do porque da rejeição o
(sic) das mudas pelo fornecedor. (…) Que não tem conhecimento de
não haver contra-indicação na bula de defensivos agrícolas. (…) Que
não sabe dizer quem orientou o autor para plantação de tomate, nem
que o autor tenha experiência para planta (sic) tomate. (…) Que não
tem conhecimento quais produtos foram utilizados pelo autor na
preparação dos (sic) solo. (...)” - folha 595.

Igual sorte pende sobre o depoimento da testemunha
Antônio Sérgio Carrile, confira-se:

“(...) Que ao que sabe o levantamento da indicação de
que o problema da cultura do tomate objeto de exame, foi a aplicação
do Spider, originou-se de um e-mail encaminhado por Muriel que indicava
que na área após o Spider foram aplicados Sencor 0,8 litros, e trifulariana
1,8 litros por hectares. (…) Que o Sencor e conhecido como o produto
que provoca fitotocidade em diversas culturas. (…) Que todas essas
informações são deduções do depoente do e-mail que recebeu do
agrônomo Muriel. (…) Que é possível que as mudas adquiridas pelo
autor pudessem estar contaminadas com alguma (sic) produto que
causasse função da fitotocidade. (…)” - folhas 596 e 597.

O testemunho de Cézar Augusto Barbosa, por sua vez,
é contundente no sentido de que a bula do Spider 840 GRDA não proibe
a sua utilização em lavouras para plantio de tomate.

Eis o trecho extraído de seu depoimento:
“(...) Que ao que sabe foi procurado por Evandro Luiz

de Oliveira Leão, gerente de Carlos Leão, para compra de determinada
quantidade de Spider e a época tinha informação de que na área que o
produto seria aspergido não seria produzida safrinha, apena (sic) milheto
para cobertura do solo. (…) Que não foi consultado quando surgiu o
problema. Que foi informado depois pelo próprio Saulo. Que nesta
oportunidade Saulo disse que a equipe da Gessy Lever após a leitura da
bula, disse que não havia restrição e que o produto poderia ser plantado.
(...)” - folha 601.

Daí restar afastada a necessidade de anulação da
sentença atacada para possibilitar a produção de novas provas, visto
que àquelas coligidas ao feito são suficientes para formar sua convicção
sobre o mérito das questões debatidas.
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Outrossim, é de curial sabença que o magistrado, na
qualidade de destinatário das provas é quem avalia a necessidade e/ou
conveniência de dilação probatória, bem como se aquelas produzidas
são suficientes para a formação de seu convencimento.

Eis a jurisprudência neste sentido:
“Apelação cível. Ação de consignação em pagamento
c/c reparação de danos morais e materiais. (…) omissis.
II - Ausência de abertura de prazo para produção
probatória. Não ocorrência. Não ocorre cerceamento de
defesa quando, tendo o magistrado intimado as partes
para a produção de provas, estas quedaram-se inertes.
Ademais, sendo o juiz o destinatário das provas, ele é
quem deverá aferir se as provas produzidas são
suficientes para a formação de seu convencimento. (…)
omissis. Apelo conhecido e parcialmente provido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Cível.
doutor Carlos Alberto França. Apelação Cível nº 227700-
63.2008.8.09.0000. DJG nº 720, de 17/12/2010).
Apelação cível. Ação de rescisão de contrato c/c perdas
e danos. Conexão inexistente. Agravo retido improvido.
Pedido de prova pericial não apreciado. Precatória não
encaminhada para oitiva de testemunha. Nulidade não
verificada. Bloqueio de telefone celular. Pessoa jurídica.
Mero dissabor. Multa nos embargos de declaração
afastada. (…) omissis.
Ao magistrado, como destinatário da prova, cabe aferir
a necessidade da produção de outros elementos de
convicção com vista ao julgamento da demanda,
devendo afastar postulações probatórias que nada
contribuem com o desfecho da lide ou incapazes de
infirmar as provas já existentes. (…) omissis. Ambos
os recursos conhecidos. Parcialmente provida a
apelação e improvido o agravo retido” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível
nº 283583-92.2008.8.09.0000, desembargador Alan
Sebastião de Sena Conceição, DJG nº 624, de
21/07/2010).
Por outro lado, percebo que o contrato para produção

sob encomenda de tomate para uso industrial nº 012/2000 (folhas 27/39)
prevê, no seu parágrafo primeiro o seguinte:

“(...)
A Gessy Lever e o produtor(a), nos termos do presente

instrumento ajustam a contratação para a safra do ano 2000 a produção
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sob encomenda de tomate para uso industrial, caso em que a Gessy
Lever se obriga a fornecer os insumos como previsto na cláusula nona
deste instrumento, e o produtor(a) se obriga a fornecer a área, plantar,
cultivar, colher tomates na propriedade acima referida, transportar e
entregá-los à Gessy Lever. (…)

As partes de comum acordo definiram os tipos, qualidade
e quantidade de insumos a serem fornecidos para a produção de tomates
sob encomenda na área programada na cláusula primeira, cuja relação
faz parte integrante deste instrumento como anexo V, cuja programação
de entrega será feita posteriormente, de comum acordo entre o
produtor(a) e a Gessy Lever. (...)” - folhas 28 e 34.

De sorte, forçoso dessumir que a contratante da safra
de tomate para uso industrial, Indústrias Gessy Lever Ltda. assumiu
para si a responsabilidade de avaliar o melhor insumo agrícola (leia-se
herbicida) a ser empregado pelo apelante Carlos Roberto Leão na
produção sob encomenda de tomate para uso industrial – safra de 2000.

De outra banda, convém salientar que a conclusão do
laudo pericial, de folha 523, aponta no sentido de que houve falha técnica
da equipe de assistência técnica no tocante à análise laboratorial,
vejamos:

“(...) de acordo com os anexos apresentados no
processo dos autos 1.456/00 de natureza de reparação de danos
poderemos dizer que ocorreu uma fitotoxidez na lavoura de tomate do
requerente senhor Carlos Roberto Leão devida ao uso de um produto
químico de acordo com os sintomas tais como: amarelecimentos das
folhas, (…) porém houve também uma falha da equipe de assistência
técnica do mesmo em não realizar a análise laboratorial química de partes
das plântulas afetadas para identificar qual o princípio ativo presente
nas mesmas, com isso a perícia torna impossível afirmar qual seria este
produto devido ao longo período em que realizou o plantio e a falta de
material para que seja analisado. (...)” - folha 523.

Note-se que a conclusão do laudo pericial em momento
algum afirmou que o herbicida empregado no plantio das mudas de
tomate é o Spider 840 GRDA, pelo contrário, esclareceu que não fora
realizada a análise laboratorial química a fim de identificar o princípio
ativo presente nas mudas (ou plântulas) afetadas.

Nesta esteira de raciocínio, constato que a empresa
apelada, Dow Agrosciences Industrial Ltda, não desincumbiu a contento
seu ônus probatório no que tange ao nexo de causalidade supostamente
existente entre a noticiada perda das mudas de tomates e a toxidade do
herbicida Spider 840 GRDA.
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Portanto, torna-se desnecessária a apreciação dos
supostos danos materiais morais causados pela empresa apelada, visto
que não restou materializado o nexo causal, vale dizer, elemento
referencial entre a alegada conduta omissiva da empresa Dow
Agrosciences Industrial Ltda e os prejuízos que embasam a pretensão
jurisdicional do apelante “Carlos Roberto”.

Pelo exposto, já conhecidos o agravo retido e a apelação
cível, nego-lhes provimento para manter inalterada a sentença atacada
lançada, às folhas 638/641, por estes e seus próprios fundamentos.

Ato contínuo, após o trânsito em julgado, determino seja
dada baixa a apelação cível, protocolo nº 300636-44.2000.8.09.0137
(200093006365), desvinculando-a, imediatamente de minha relatoria.

É como voto.
Goiânia, 1 de março de 2011.
Des. Rogério Arédio Ferreira - Relator

Apelação Cível nº 307656-22.2008.8.09.0100 (200893076562)
Comarca de Luziânia
1º Apelante: Hiram Epaminondas de Albuquerque e outro
2º Apelante: Mário Sérgio de Oliveira Neves
Apelado: Wanda Franco
Relator: Des. Gilberto Marques Filho

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO. LOCAÇÃO. CONTRATO ESCRITO. ALTERAÇÃO
VERBAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELA-
ÇÃO DAS FORMAS. ADMINISTRADORA DO IMÓVEL.
SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CON-
TRATUAL EXPRESSA, OU LEGAL. AFASTAMENTO.
I - A existência de contrato escrito torna irrelevante a
alteração verbal, por força do princípio da correlação
das formas previsto no artigo 472, do Código Civil,
sobretudo diante de circunstâncias fáticas que autorizam
a estrita observância da norma.
II - Sabido que a solidariedade não se presume, devendo
decorrer do contrato ou da lei, afasta-se a
responsabilidade da administradora do imóvel, uma vez
prevista cláusula contratual expressa que a desobriga.
Apelos conhecidos. Desprovido o primeiro e provido o
segundo.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível nº 307656-22.2008.8.09.0100 (200893076562), da Comarca de
Luziânia.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e improver o primeiro apelo
e prover o segundo, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, a doutora Elizabeth Maria da
Silva, juíza respondente do desembargador Almeida Branco, e o doutor
Delintro Belo de Almeida Filho, substituto do desembargador Carlos
Escher.

Presidiu a sessão o desembargador Kisleu Dias Maciel
Filho.

Presente a doutora Yara Alves Ferreira e Silva,
procuradora de justiça.

Goiânia, 20 de outubro de 2011.
Des. Gilberto Marques Filho - Relator

RELATÓRIO

Hiram Epaminondas de Albuquerque e outra e Mário
Sérgio de Oliveira Neves, inconformados com a sentença (folhas
267/275) proferida nos autos da ação de indenização por danos morais
e materiais c/c ação de despejo e cobrança de alugueis e demais
encargos de locação proposta por Wanda Franco, interpõem apelações
cíveis.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na petição inicial, para rescindir o contrato de locação e
condenar Elizangela Alves Ferreira, Hiram Epaminondas de Albuquerque
e Mário Sérgio de Oliveira Neves, solidariamente, ao pagamento dos
alugueis vencidos até a data da aquisição do imóvel (13/11/2009),
acrescidos de juros de mora e demais encargos contratuais, conforme
o contrato acostado às folhas 23/24.

Houve oposição de embargos declaratórios por parte
de Wanda Franco, acolhidos para estabelecer o parâmetro sobre o qual
incidiria o percentual dos honorários advocatícios.

Os embargos opostos por Mário Sérgio de Oliveira
Neves foram rejeitados.

Hiram Epaminondas de Albuquerque e Elizângela Alves
Ferreira alegam que a condenação não pode subsistir, pois a demora
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na aquisição do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica
Federal se deu por culpa exclusiva da apelada.

Relatam que o referido financiamento estava
condicionado à conclusão do inventário, primeiro de Fernando Franco e
depois de Romeu Franco.

E, diante da demora na conclusão dos processos,
celebraram com os apelados um contrato locatício, no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais). Contudo, como o imóvel estava em
péssimas condições de uso, firmaram acordo verbal com a senhora
Wanda Franco, no qual suspenderiam o pagamento dos alugueis e, em
contrapartida, promoveriam a reforma no bem, sendo que o valor
agregado seria incorporado ao preço final de venda. Entretanto, os
apelados, maliciosamente, deixaram de noticiar o acréscimo de R$
10.000,00 (dez mil reais) no final da transação, valor que corresponde à
demora da conclusão do negócio e, também, aos alugueis inadimplidos.

Assim, como o valor dos alugueis foi devidamente pago
ao final do contrato, inexiste descumprimento contratual de sua parte,
impondo-se, assim, a reforma da sentença.

O segundo apelante, Mário Sérgio Oliveira Neves, alega
que a conclusão da compra e venda foi retardada por culpa exclusiva
dos autores, que não providenciaram os documentos necessários ao
financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Além disso, foi o
segundo requerido quem comprou e morou no imóvel sub judice e, por
tal razão, não pode o segundo recorrente ser condenado, ainda que
solidariamente, a pagar os alugueis inadimplidos.

Sustenta que a cláusula sétima do contrato, de folhas
20/21, exclui a responsabilidade do segundo apelante em caso de
inadimplemento por parte do locatário.

Além disso, jamais houve intermediação da empresa
Sérgio Imóveis em relação ao contrato locatício, fato comprovado pelos
depoimentos testemunhais. Logo, deve a sentença ser reformada, sob
pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Preparo, folha 311.

Embora intimados, não houve apresentação de
contrarrazões (certidão de folha 314/verso).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Por uma questão de ordem, passa-se à análise do
recurso interposto por Hiram Epaminondas de Albuquerque e Elisângela
Alves Ferreira.
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Pois bem, buscam esses apelantes a reforma da
sentença que os condenou ao pagamento dos alugueis inadimplidos
durante a vigência do contrato de locação entabulado com a parte autora
(folhas 23/24).

Segundo esses apelantes, o atraso na conclusão do
contrato de compra e venda se deu por culpa exclusiva da autora/apelada,
que demorou para providenciar os documentos necessários à aquisição
do imóvel, o qual seria financiado pela Caixa Econômica Federal, e,
além disso, foram realizadas benfeitorias no imóvel para abatimento no
aluguel, bem como acrescentado ao preço inicial a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais), para quitação dos alugueis em atraso.

Não merece acolhida a pretensão recursal.
A alegação de que o acréscimo de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) ao preço inicial do imóvel, bem como a realização de benfeitorias
se deram para pagamento dos aluguéis inadimplidos não pode prosperar.

De fato, observa-se que a autora e os réus Hiram
Epaminondas e Elisângela Alves entabularam um contrato de locação,
na forma escrita, pelo prazo de 3 (três) meses, contendo uma cláusula
de renovação automática por tempo indeterminado. Assim, uma vez
expirado esse prazo, o contrato teve sua renovação automática e, à
evidência, prevalecendo sua forma escrita.

Com efeito, em observância ao princípio da correlação
das formas, toda alteração contratual teria de ser levada a efeito, também
na forma escrita, sob consequência de não produzir nenhum efeito entre
as partes. Isso porque a alteração em parte do contrato implica distrato
parcial, devendo ser observado o disposto no artigo 472, do Código Civil,
assim redigido:

“Artigo 472. O distrato faz-se da mesma forma exigida
para o contrato”

Oportuno trazer à colação, em atinência ao tema, um
julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Locação de imóvel. Cobrança. Alegação de modificação
verbal do contrato escrito. Irrelevância.
O ajuste verbal inadmite comprovação, pois,
cuidando-se de contrato escrito, a prova de sua alteração
ou prorrogação deve obedecer a mesma forma. Isto
porque se o contrato primitivo aperfeiçoou-se por meio
literal, a sua alteração, que importa em distrato ao menos
parcial, exige equivalente instrumentação (artigo 472,
do Código Civil)” (Tribunal de Justiça de São Paulo;
processo: Apelação Cível nº 74517120098260322 SP
0007451-71.2009.8.26.0322, relator Mendes Gomes,
35ª Câmara de Direito Privado; publicação: 27/06/2011)
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Sem contar que se afigura perfeitamente admissível
conceber que o acréscimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se dera para
atualizar o valor de mercado do bem, sobretudo se levado em conta que
desde a promessa de venda até a efetiva concretização do negócio se
passaram aproximadamente dois anos, e numa região de grande
demanda imobiliária, como é o caso de Luziânia, devido à sua
proximidade de Brasília, Distrito Federal.

Registre-se, também, que se não deve cogitar de
compensação dessa mesma valorização com as benfeitorias, uma vez
que o imóvel foi adquirido por quem as fez.

Deveras, em face de tais circunstâncias, a prova
testemunhal não encontra porto seguro com vistas à corroboração das
alegações dos apelantes Hiram Epaminondas e Elisângela Alves,
apresentando-se, pois, frágil e inconsistente, o que impõe reconhecer
que o preço pago pelo imóvel não guarda relação com os alugueis
inadimplidos, razão por que devem ser estes adimplidos pelos então
locatários, como forma de se evitar o enriquecimento ilícito, não
merecendo reforma a sentença nesse particular. O recurso de apelação
interposto por Mário Sérgio de Oliveira Neves, entretanto, merece
acolhida. Isso porque a sentença reconheceu-lhe a responsabilidade
solidária, sobre o fundamento de ter ele intermediado a negociação entre
comprador e vendedor.

Ocorre, no entanto, que a responsabilidade solidária não
se presume, decorrendo da lei ou do contrato.

No caso de que se cuida, foi juntado aos autos um
contrato de locação com o timbre da imobiliária do apelante, em
referência, porém sem sua assinatura, e, além disso, com exclusão
expressa de sua responsabilidade pelo pagamento dos alugueis, o que
afasta a solidariedade.

Veja-se, a propósito, a jurisprudência:
“Apelação cível. Ação de cobrança cumulada com
rescisão contratual. Cerceamento de defesa.
Julgamento antecipado da lide. Preliminar refutada.
Contrato de prestação de serviços. Locação de imóvel
para fins residenciais. Exigência de fiador. Inadimplência
do locatário sobre as taxas de energia elétrica.
Inexistência de cláusula contratual imputando a
responsabilidade solidária ao pagamento à
administradora. Zelo e diligência na administração.
Cláusulas contratuais honradas. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, Apelação Cível nº 382538/SC – 2009.038253-
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8, Terceira Câmara de Direito Civil, relator Fernando
Carioni, julgado de 15/12/2009.)
Com efeito, não pode subsistir a sentença quanto à

condenação desse apelante.
Tendo em vista a solução dada nesta Corte, impõe-se a

reforma da sentença também quanto aos ônus sucumbenciais.
Assim, uma vez provido o recurso para afastar a

responsabilidade solidária do apelante Mário Sérgio de Oliveira Neves,
julgando-se improcedente o pedido em relação a ele, deve a parte autora
ser condenada nos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 20, §
4º, do Código de Processo Civil, tomado em consideração que o
profissional laborou com zelo, porém prestara o serviço na mesma
comarca em que ajuizada ação e também que se trata de matéria de
pouca complexidade.

Pelo exposto, conhecido dos recursos, desprovejo o
primeiro, e, de outra parte, dou provimento ao segundo para, em reforma
da sentença, excluir a responsabilidade solidária de Mário Sérgio de
Oliveira Neves e, assim, julgar improcedente o pedido em relação a ele,
condenando, por consequência, a parte autora ao pagamento dos
honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), em
favor do patrono desse mesmo apelante.

Goiânia, 20 de outubro de 2011.
Des. Gilberto Marques Filho - Relator

Apelação Cível nº 310917-64.2004.8.09.0090 (200493109170)
Comarca de Jandaia
Apelantes: Antônio César Alves e outra
Apelados: Sebastião Alves Ferreira e outros
Relator: Des. João Waldeck Felix de Sousa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVISÓRIA.
PRIMEIRA FASE. IMÓVEL JÁ FRANCIONADO ENTRE
OS CONSORTES. PARTILHA DE FATO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.
MATRÍCULA AINDA CARENTE DOS PRECISOS
LIMITES E CONFRONTAÇÕES. PROCEDÊNCIA DA
DEMANDA.
I - A terminologia adotada em nosso ordenamento
jurídico de “partilhar coisa comum” não implica apenas
a divisão fática das glebas entre os consortes.
Necessário, sobretudo, que as confrontações também
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sejam legitimamente identificadas através de precisos
critérios técnicos de georreferenciamento hoje admitidos,
possibilitando suas averbações imobiliárias, além do
corolário e eventual desmembramento da matrícula em
tantas outras quantos forem os comunheiros. Vale dizer
que a ação divisória, sem prejuízo da partilha real, busca
igualmente a consequência jurídica do ato segregatório
junto aos apontamentos no cartório de registro de
imóveis.
II - No caso concreto, os co-proprietários há mais de
vinte anos já delimitaram suas respectivas frações de
terra da gleba comum, erguendo cada qual cercas e
tapumes. Porém, a correspondente matrícula do imóvel
ainda não explicita as legítimas divisas já
consensualmente consolidadas. Aqui reside, portanto,
o plausível desiderato divisório dos requerentes, não
havendo se falar em falta de interesse processual ou
impossibilidade jurídica do pedido.
III - Nos termos do artigo 213, da Lei 6.015/73 c/c artigos
1321 e 2015, do Código Civil/02, bem verdade que a
divisão pode ser alcançada de modo pragmático pela
via extrajudicial diretamente no cartório imobiliário,
notadamente quando a segregação fática constitui
evento não litigioso. Porém, o artigo 2127, da Lei de
Registros Públicos, não exclui a possibilidade das partes
requererem tais providências no âmbito judicial, como
in casu ocorreu.
Sentença reformada. Pedido divisório acolhido. Apelação
conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 310917-64.2004.8.09.0090 (200493109170), Comarca
de Jandaia, sendo apelantes Antônio César Alves e outros e, apelados,
Sebastião Alves Ferreira e outros.

Acordam os integrantes da Primeira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade, em conhecer do apelo e dar-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, o desembargador Zacarias
Neves Coelho, que presidiu o julgamento, o juiz Eudelcio Machado
Fagundes, em substituição ao desembargador Carlos Alberto França.
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Presente a doutora Márcia de Oliveira Santos,
procuradora de justiça.

Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. João Waldeck Felix de Sousa - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório nos autos desta ação
divisória proposta por Antônio César Alves e sua esposa, Francisca Pires
da Costa, (ora apelantes) em desfavor de Sebastião Alves Ferreira e
sua esposa, Ilídia de Almeida Ferreira; Maria Vaz Correia; José Alves da
Silva e sua esposa, Guiomar Pereira de Souza e Silva; Vilma Vaz dos
Santos e seu esposo, Venelvi Batista dos Santos (ora apelados).

O ímpeto recursal insurge-se contra sentença prolatada
pelo juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Jandaia, juíza de direito,
doutora Vanessa Rios Seabra, o qual julgou os autores carecedores do
direito de ação, sob o argumento de que a gleba rural já há muito
encontra-se segregada entre as partes/confinantes, não se prestando o
feito para mera regularização documental junto ao correspondente
cartório imobiliário.

Em apertada síntese, alegam os recorrentes que o até
hoje o imóvel é carente de divisão jurídica, cuidando-se de uma
verdadeira propriedade condominial. Logo, necessária se mostra a
regularização das confrontações entre os co-proprietários perante o
cartório de registro de imóveis, providência somente alcançável pela via
judicial.

Preparo, à folha 199.
Contrarrazões, às folhas 204/207.
Assim relatados, sejam os autos encaminhados à douta

revisão.

VOTO

Recurso próprio e tempestivamente interposto.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O presente apelo volta-se contra sentença que, nos
autos desta demanda divisória, julgou os autores carecedores do direito
de ação, uma vez que a gleba rural já encontra-se segregada entre as
partes/confinantes, não se prestando o feito para mera regularização
documental junto ao cartório imobiliário.

Irresignados, os apelantes alegam que o imóvel sub
judice, compreendido numa área de 10 alqueires, ainda não ostenta as
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específicas divisões de cada co-proprietário na respectiva matrícula (nº
733 do Cartório de Registro Imobiliário de Jandaia), daí exsurgindo o
interesse processual na causa.

Com razão os recorrentes.
Na dicção do artigo 1320, caput, do Código Civil, “A

todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum,
respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da
divisão.”

Por sua vez, a legislação adjetiva pontifica através do
artigo 946, II, do Código de Processo Civil, que cabe “a ação de divisão,
ao condômino para obrigar os demais consortes, a partilhar a coisa
comum.”

Contrariamente ao raciocínio empreendido na instância
inaugural, a terminologia adotada em nosso ordenamento jurídico de
“partilhar coisa comum” não implica apenas a divisão fática das glebas
entre os consortes. Necessário, sobretudo, que as confrontações também
sejam legitimamente identificadas através de precisos critérios técnicos
de georreferenciamento hoje admitidos (§ 3º Nos casos de
desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais,
a averbações imobiliárias, além do corolário e eventual desmembramento
da matrícula comum em tantas outras quantos forem os comunheiros).

Lei 6.015/73, alterada pela Lei 10.267/01.
Artigo 176 (…)
§ 3º Nos casos de desmembramento, parcelamento ou
remembramento de imóveis rurais, a identificação
prevista na alínea a do item 3 do inciso II do § 1º, será
obtida a partir de memorial descritivo, assinado por
profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos
imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo
Incra, garantida a isenção de custos financeiros aos
proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área
não exceda a quatro módulos fiscais. (Incluído pela Lei
nº 10.267, de 2001).
§ 4º A identificação de que trata o § 3º tornar-se-á
obrigatória para efetivação de registro, em qualquer
situação de transferência de imóvel rural, nos prazos
fixados por ato do Poder Executivo. (parágrafos
regulamentados pelo Decreto Executivo nº 4449/02)
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Vale dizer que a ação divisória, sem prejuízo da partilha
real, busca igualmente a consequência jurídica do ato segregatório junto
aos apontamentos no cartório de registro de imóveis.

No caso concreto, isento de dúvidas que os litigantes
co-proprietários há mais de vinte anos já delimitaram suas respectivas
frações de terra da gleba comum, erguendo cada qual cercas e tapumes.
Nem os autores tão pouco os réus almejam arrebatar pedaço alheio.

Sucede que a correspondente matrícula do imóvel ainda
não explicita as legítimas divisas já consensualmente consolidadas pelo
decorrer do tempo (vide certidão imobiliária de folhas 12/15). Aqui reside,
portanto, o plausível desiderato divisório dos requerentes, não havendo
se falar em falta de interesse processual ou impossibilidade jurídica do
pedido.

A propósito, esta Casa Revisora já espelhou semelhante
raciocínio:

“Civil e processual civil. Demarcação de terras
particulares. Ausência de nulidade da sentença.
Julgamento antecipado da lide. Cedrceamento de
defesa. Divisão de imóvel comum. Inserção de limites
nas escrituras públicas ao arbítrio das partes.
Impossibilidade. Princípios registrários públicos. (…)
V - Revela-se impossibilitada a colocação de marcos
ou limites da escritura de compra e venda do imóvel ao
livre arbítrio das partes contratantes, porquanto o rigor
da Lei Registrária inibe condutas de tal natureza, regida
pelos princípios da especialidade e continuidade,
insertos no artigo 225, caput e parágrafo segundo da
Lei 6.015/73. Assim, tratando-se de imóvel
originariamente possuído em condomínio, a venda de
parte divisa do bem somente pode se ultimar com o
prévio desmembramento da área comum e consequente
destacamento da gleba, com sua definição material no
solo, nos moldes preconizados pelo artigo 235 da Lei
dos Registros Públicos, avença a ser celebrada por
intermédio de escritura pública, sendo todos os
comunheiros maiores e capazes, abrindo-se novas
matrículas no registro imobiliário para cada uma das
glebas destacadas. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Quarta Câmara Cível, relatora desembargadora Beatriz
Figueiredo, Apelação Cível nº 200200822637, DJ 13915,
de 29/11/2002).
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Infere-se do depoimento pessoal do requerido José
Alves da Silva que a resistência em relação à partilha jurídica reside tão
somente no fato de que os demais condôminos não pretendem arcam
com as despesas documentais (vide depoimento à folha 161). O intento,
contudo, é desprovido de procedência porque colide frontalmente com
as disposições do artigo 1320, do Código Civil, transcrito em linhas
pretéritas.

Ex vi do artigo 213, da Lei 6.015/734 (Lei 6.015/73, com
as alterações da Lei 10.931/04. Art. 213. O oficial retificará o registro ou
a averbação: ) c/c artigos 1321 e 2015, do Código Civil/02 (Artigo 1321.
Aplicam-se à divisão do condomínio, no que couber, as regras de partilha
de herança (artigos 2013 a 2022). (...) Artigo 2015. Se os herdeiros forem
capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo
nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz), bem
verdade que a presente divisão poderia ser alcançada de modo
pragmático pela via extrajudicial diretamente no cartório imobiliário,
notadamente considerando que a segregação fática constitui evento não
litigioso.

Porém, o artigo 212 (Lei 6.015/73, com as alterações
da Lei 10.931/04. Artigo 212. Se o registro ou a averbação for omissa,
imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial
do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado, por
meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado
ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial),
da Lei de Registros Públicos, não exclui a possibilidade das partes
requererem tais providências no âmbito judicial, como in casu ocorreu.

À luz dessa intelecção, reluz-me imperioso o acolhimento
da pretensão divisória, nos termos do artigo 968, do Códex Instrumental,
eis que a gleba comum verdadeiramente não indica as precisas fronteiras
dominiais dos consortes.

(…) II - a requerimento do interessado, no caso de
inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não,
alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado
por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de
responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - Crea, bem assim pelos confrontantes. (…)

§ 10. Entendem-se como confrontantes não só os
proprietários dos imóveis contíguos, mas, também, seus eventuais
ocupantes; o condomínio geral, de que tratam os artigos 1314 e seguintes
do Código Civil, será representado por qualquer dos condôminos eo
condomínio edilício, de que tratam os artigos 1331 e seguintes do Código
Civil, será representado, conforme o caso, pelo síndico ou pela comissão
de representantes.
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Ex positis, conheço do recurso e dou-lhe provimento
para julgar procedente o pedido divisório, devendo o feito continuar sua
segunda etapa processual nos moldes dos artigos 969 e seguintes da
Lei de Ritos, sem prejuízo de que os litigantes apresentem laudo
consensual discriminando as pacíficas confrontações já consolidadas.

Inverto o ônus sucumbencial.
É como voto.
Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. João Waldeck Feliux de Sousa - Relator

Apelação Cível nº 314701-59.2010.8.09.0051 (201093147016)
Comarca de Goiânia
Apelante: Geraldo Adão Lamounier Júnior
Apelado: Banco Itaucard S/A.
Relator: Des. Kisleu Dias Maciel Filho
Redator: Des. João de Almeida Branco

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓ-
RIA C/C REVISIONAL E PEDIDOS SUCESSIVOS.
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PAGA-
MENTO DE APENAS TRÊS PARCELAS. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
O pagamento de apenas três parcelas das quarenta e
oito pactuadas no contrato de financiamento não gera
direito às pretensões consignatória e revisional, por
ensejar ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, nos
contratos, tutelados pelo artigo 422, do Código Civil de
2002.
Apelação cível conhecida, mas improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 314701-59.2010.8.09.0051 (201093147016) comarca
de Goiânia, figurando como apelante Geraldo Adão Lamounier Júnior e,
como apelado, Banco Itaucard S/A.

Acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, em conhecer da apelação,
mas improvê-la, ficando vencido o relator que proveu o recurso.
Designado redator do acórdão o desembargador Almeida Branco.
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Votaram o desembargador Almeida Branco, a
desembargadora Beatriz Figueiredo Franco e o desembargador Kisleu
Dias Maciel Filho, voto vencido.

Esteve presente à sessão o ilustre procurador de justiça,
doutor José Eduardo Veiga Braga.

Goiânia, 13 de janeiro de 2011.
Des. Almeida Branco - Redator

VOTO PREVALECENTE

Geraldo Adão Lamounier Júnior, já devidamente
qualificado, inconformado com o teor da r. sentença, de folhas 36/43, da
lavra do meritíssimo juiz de direito da Quinta Vara Cível da Comarca de
Goiânia, doutor Paulo César Alves das Neves, que nos autos da presente
ação de consignação em pagamento c/c pedido de revisão contratual e
pedidos sucessivos, proposta em desfavor de Banco Itaucard S/A., nos
termos do artigo 295, I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente processo sem a
apreciação do mérito da causa, dela interpõe recurso de apelação (folhas
45/58), objetivando sua inteira reforma.

O meritíssimo juiz de primeiro grau indeferiu a petição
inicial, e, de com seguinte, julgou extinto o processo, tendo em vista a
presença de pedido juridicamente impossível, por quebra do dever de
lealdade e boa-fé na consecução do contrato.

Sustenta o apelante, preliminarmente, em suas razões
recursais a nulidade a sentença, ante a presença do interesse de agir
do recorrente.

Alega não ser preciso que o apelante efetue o
pagamento de várias parcelas no valor exigido abusivamente pelo Banco,
ora apelado, para perceber que o contrato em discussão possui cláusulas
abusivas.

Afirma que a sentença monocrática afronta de forma
cabal o dispositivo constitucional previsto no artigo 5º, inciso XXXV, que
trata do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou do direito
de ação.

Adiante, o apelante pontua que apresentada a
necessidade, a utilidade e a adequação do processo, jamais poderia
extingui-lo por falta de interesse processual, tendo em vista o recorrente
ter pago apenas 3 (três) parcelas no valor contratado.

No mérito, pugna pela procedência de seu pleito
consignatório, bem como pela limitação dos juros remuneratórios à taxa
média de mercado.
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Prequestiona toda a matéria debatida.
Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do

presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença
guerreada, dando-se normal prosseguimento ao feito e analisando o
mérito da demanda.

O preparo é visto, à folha 59.
Após análise dos autos, o eminente relator do feito

desembargador Kisleu Dias Maciel Filho proferiu acórdão, na sessão de
julgamento do dia 13 de janeiro de 2011, no sentido de conhecer do
recurso e dar-lhe provimento, por considerar que a pretensão do
recorrente de revisar as cláusulas contratuais que entende ilegais e/ou
abusivas é perfeitamente possível, nos termos do artigo 166, do Código
Civil, e do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que, o nobre relator restou vencido em seu
posicionamento, tendo o presente apelo sido conhecido e improvido por
maioria, e designado o desembargador Almeida Branco como redator
do acórdão.

Pois bem, com efeito, a meu ver, a pretensão deduzida
pelo apelante não merece prosperar. Senão vejamos:

Extrai-se da inicial que a apelante celebrou contrato de
financiamento com a referida instituição financeira, com vistas a aquisição
de veículo automotor, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas
mensais e sucessivas, de R$ 827,46 (oitocentos e vinte e sete reais e
quarenta e seis centavos), e que após o pagamento da 3ª (terceira)
parcela, buscou revisar o referido contrato.

Mister ressaltar que, paralelamente ao princípio do amplo
acesso ao Judiciário, encontra-se o princípio do boa-fé objetiva, o qual
visa orientar as partes nas relações contratuais como norma de conduta
e caráter obrigacional, direcionando o comportamento das mesmas,
informado pelos princípios da lealdade e boa-fé recíproca, pertinentes
aos direitos e obrigações defluentes da lei e do contrato.

Assim, aos que buscam o Judiciário para discutir
eventual ilegalidade contratual, é necessário que sejam obedecidos
determinados critérios para tanto, pois ao contrário, corre-se o risco de
um desequilíbrio grave nas relações negociais, já que a boa-fé constitui
princípio essencial para o seu desenvolvimento válido.

O artigo 422, do Código Civil de 2002, assim dispõe:
“Artigo 422. Os contratantes são obrigados a guardar,

assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé.”

Portanto, não pode o apelante se socorrer à pretensão
consignatória e revisional, uma vez que pagou apenas 3 (três) parcelas
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do contrato, o que não afasta a real intensão de promover, desde a
aquisição do bem, a presente ação, caracterizando ausência de lealdade
e boa-fé na implementação e cumprimento do contrato.

Sobre o tema, trago algumas jurisprudências desta
Corte:

“Apelação cível. Revisional. Ofensa ao princípio da
boa-fé objetiva. Indeferimento da inicial.
I - Em compasso com o princípio do amplo acesso ao
judiciário encontra-se o princípio da boa-fé objetiva, que
é concebida como uma regra de conduta fundada na
honestidade, na retidão, na lealdade e, principalmente,
na consideração de que todos os membros da sociedade
são juridicamente tutelados, antes mesmo de serem
partes nos contratos.
II - O pagamento de apenas três das trinta e seis parcelas
de financiamento não gera o direito a demanda
revisional, pois resta caracterizada ausência de lealdade
e probidade na formação do contrato, gerando ofensa
ao princípio da boa-fé objetiva (artigo 422, do Código
Civil). Apelo conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Terceira Câmara Cível, relatora
desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo,
Apelação Cível nº 129534-8/188, DJG nº 207, de
03/11/2008).
“Apelação cível. Ação consignatória. Contrato bancário.
Pagamento de apenas algumas parcelas. Ofensa a
boa-fé objetiva. Indeferimento da inicial. O pagamento
de apenas 5 (cinco) parcelas do contrato de
financiamento, não gera direito as prestações
consignatórias e revisionais, por evidenciar ofensa ao
princípio da boa-fé objetiva, preconizada no artigo 422,
do Código Civil, impondo-se assim, o indeferimento da
inicial. Apelo improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Quarta Câmara Cível, relator desembargador Carlos
Escher, Apelação Cível nº 130838-0/188, DJG nº 202,
de 22/10/2008).
“Constitucional. Civil. Consumidor. Revisional c/c pedido
de consignação. Contrato bancário. Pagamento de
apenas uma parcela. Principio da boa-fé objetiva.
Improcedência.
O pagamento de apenas uma parcelado contrato não
gera direito a demanda revisional, dado que o fato
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caracteriza ausência de lealdade e probidade na sua
formação, gerando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva
previsto no artigo 422, do novo Código Civil. Apelação
conhecida e improvida” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Quarta Câmara Cível, relator desembargador Stenka
Isaac Neto, Apelação Cível nº 98425-1/188, DJG nº
14801, de 10/07/2006).
Diante de tais considerações, não há que se falar em

cerceamento do direito de defesa sustentado no princípio do amplo
acesso ao Judiciário, ao intentar com a presente ação, sob o fundamento
de ter sido lesada por cláusulas abusivas, já que o recorrente, tão logo
firmou o contrato, pagou apenas três das sessenta parcelas contratadas,
o que evidencia ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

Diante de tais fatos, entendo por bem manter a sentença
monocrática, e por conseguinte manter a extinção do feito sem
julgamento do mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe
provimento, para manter incólume a sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

É como voto.
Goiânia, 13 de janeiro de 2011.
Des. Almeida Branco - Redator

Apelação Cível nº 321674-23.2009.8.09.0000 (200903216749)
Comarca de Caldas Novas
Apelante: Sérgio Alves Joaquim
Apelado: Companhia Thermas do Rio Quente
Relator: Dr. Wilson Safatle Faiad
Redator: Des. Carlos Alberto França

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANO FÍSICO, MORAL, ESTÉTICO E
MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. TURISTA. PICADA DE
ANIMAL PEÇONHENTO. CULPA DA VÍTIMA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA. DANO MORAL E ESTÉTICO. COMPROVA-
ÇÃO. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
I - Configurada a natureza consumerista da relação em
tela, a responsabilidade do prestador de serviços, ora
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apelado, será objetiva, à luz do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor.
II - Não tendo a apelada oferecido a segurança
necessária aos seus hóspedes/consumidores, ou seja,
prestando um serviço defeituoso, nos termos do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor, é obrigada a
indenizar, não sendo possível, no presente caso, a
alegação de culpa exclusiva da vítima ou, ainda, de culpa
concorrente. Ademais, a conduta da apelada,
consubstanciada no pagamento das despesas médicas
do recorrente no momento posterior ao acidente, bem
como o seu transporte aéreo de volta para a cidade de
São Paulo corrobora no sentido de ser a mesma a
responsável pelos acontecimentos.
III - Não tendo o recorrente jungido aos autos qualquer
comprovação dos alegados danos materiais sofridos,
não há falar em reparação de danos materiais.
IV - Presente o nexo de causalidade entre a conduta da
apelada e os danos suportados pelo apelante, afigura-se
devida a indenização por dano moral pleiteada.
V - In casu, restou demonstrado que o apelante padece
de deformidade relacionada aos traumas ocorridos em
decorrência do evento danoso e que justificam a
indenização a título de dano estético.
VI - Deve-se considerar, na fixação do montante da
indenização por danos morais e estéticos, para se
chegar o mais próximo possível de um valor justo, a
finalidade compensatória da indenização para aquele
que sofreu o dano e sua finalidade punitiva, preventiva
ou pedagógica para aquele que o praticou.
VII - Os juros de mora são devidos desde o evento
danoso, a base de 0,5% ao mês até a entrada em vigor
do novo Código Civil e, a partir de então, a 1% ao mês.
VIII - A correção monetária, nos termos da Súmula 362,
do Superior Tribunal de Justiça, incide desde a data do
arbitramento da indenização.
IX - A parte vencida na maioria absoluta dos pedidos
responde pelos ônus sucumbenciais, nos termos da
previsão do artigo 21, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
Apelação conhecida e parcialmente provida.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 321674-23.2009.8.09.0000 (200903216749), da
Comarca de Caldas Novas, figurando como apelante Sérgio Alves
Joaquim e, como apelado, Companhia Thermas do Rio Quente.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por maioria de votos, em conhecer do apelo e dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do redator, proferido na assentada do
julgamento e que a este se incorpora.

Votou, com o redator, o doutor Carlos Roberto Fávaro,
juiz substituto em segundo grau, atuando em substituição ao
desembargador Amaral Wilson de Oliveira.

Dissentiu do julgamento o doutor Wilson Safatle Faiad,
juiz substituto em segundo grau, atuando em substituição ao
desembargador Zacarias Neves Coelho.

Presidiu o julgamento o desembargador João Waldeck
Félix de Sousa.

Esteve presente à sessão a doutora Márcia de Oliveira
Santos, representando a Procuradoria-Geral de Justiça.

Goiânia, 20 de setembro de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Redator

VOTO PREVALECENTE

Cuida-se de Apelação Cível manejada por Sérgio Alves
Joaquim, objetivando a reforma da sentença, acostada às folhas 413/421,
proferida pela então juíza de direito da Comarca de Caldas Novas, doutora
Telma Aparecida Alves Marques, nos autos de ação de indenização por
dano físico, moral, estético e material, ajuizada pelo mesmo em desfavor
de Companhia Thermas do Rio Quente, a qual julgou improcedentes os
pedidos esposados na inicial.

Irresignado, interpõe o autor o presente apelo.
Em suas razões recursais (folhas 424/428), narra o

apelante que no dia 11/11/1992, enquanto gozava suas férias no
complexo turístico da apelada, durante um jogo de vôlei na piscina, “a
bola foi arremessada para fora, indo cair numa moita próximo ao pequeno
riacho e o apelante ao pegar a bola foi picado por uma cobra venenosa
no segundo dedo da mão esquerda, ficando sequelas irreversíveis, perda
da capacidade, diminuição, redução e deformidade do dedo, perdendo
por completo a mobilidade e força, reduzindo a sua capacidade laboral,
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já que é mecânico e necessita dos movimentos de todos os dedos da
mão” (folha 425).

Esclarece que nas margens do córrego não havia cercas
ou placas proibindo o acesso dos hóspedes, ou seja, não havia a
segurança necessária a evitar acidentes como o ora narrado.

Afirma ser a apelada praticamente confessa ao admitir
ter custeado o tratamento dispensado ao autor/apelante após o acidente,
entretanto, tenta escapar de sua responsabilidade com a posterior
construção de cercas no local e fixação de placas proibindo o acesso
dos turistas.

Aduz não ter o insurgente agido em qualquer modalidade
de culpa ou concorrido para o acidente, possuindo a apelada o dever de
segurança de seus hóspedes.

Assevera que as provas produzidas no bojo dos autos
coadunam com o ora afirmado, estando provados nos exames acostados
ao caderno processual a gravidade do acidente e a perda da capacidade
funcional do dedo do apelante, sendo devida pois, a indenização
pleiteada, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do
recurso, com a reforma da sentença fustigada.

Devidamente intimado, apresenta a apelada
contrarrazões, às folhas 448/458, pela manutenção da sentença.

O eminente relator, ao expor o seu voto, fundamentou o
entendimento no sentido de ser a culpa pelo ocorrido exclusivamente da
vítima, motivo pelo qual mantinha a sentença recorrida, desprovendo a
apelação.

É o necessário relatório. Passo ao

VOTO

Inicialmente, registro que, em sede de contrarrazões,
fora levantada a preliminar de deserção do apelo. Contudo, o douto relator,
ao denegar o pedido do recorrente no sentido de ser-lhe deferidas as
benesses da assistência judiciária em sede recursal, determinou a
abertura de prazo para o preparo do recurso, o que fora efetivado pela
parte apelante.

Assim, resta superada a preliminar de deserção.
Em que pese a judiciosa fundamentação do culto relator,

doutor Wilson Safatle Faiad - juiz substituto em segundo grau, ouso
dele divergir, passando a apreciar as questões debatidas, posto que
restei prevalecente em meu posicionamento.

Verifica-se que a irresignação do apelante se deve à
improcedência do pedido de indenização por danos materiais, morais e
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estéticos, em virtude de ter sido picado por uma cobra venenosa no
complexo turístico da apelada.

Registro que a relação jurídica estabelecida entre os
litigantes deve ser norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma
vez presentes as figuras do fornecedor de serviços e do consumidor,
nos termos dos artigos 2º e 3º, todos do diploma legal em referência.

Nesse delinear, em função da evidente relação de
consumo, a responsabilidade da apelada será de natureza objetiva, nos
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao
apelante demonstrar a ocorrência do defeito na prestação do serviço, o
dano sofrido e o nexo de causalidade, sendo despicienda a discussão
acerca da conduta culposa ou dolosa do prestador.

A propósito:
“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde,

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.”

Pois bem.
Inicialmente, refuto a tese de culpa exclusiva do autor/

apelante, acolhida pela magistrada sentenciante e pelo douto relator.
Evidencia-se dos autos que o recorrente, enquanto

gozava de férias no completo turístico da apelada, ao buscar uma bola
de vôlei em uma mata cujo acesso era permitido aos turistas, fora picado
por uma cobra, o que causou-lhe sérios transtornos físicos e psicológicos,
consubstanciados na necrose do dedo indicador da mão esquerda e na
necessidade de cirurgia reparadora, bem como na perda de parte da
função laboral do membro.

É cediço que na esfera probatória visualiza-se a
distribuição do ônus de comprovação dos fatos alegados, objetivando o
convencimento do magistrado, por prevalecer o princípio do livre
convencimento motivado, com previsão no artigo 131, do Código de
Processo Civil.

Com espeque no brocardo nemo iudex ex officio, o
arcabouço processual elencou no artigo 333 as principais regras de
produção de provas, valendo-se de critérios objetivos, tendo por fim último
o evolver dos autos.

Preleciona o artigo 333, do Código de Processo Civil:
“Artigo 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor.”
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Acerca do ônus da prova, leciona Fredie Didier Júnior:
“As regras de distribuição dos ônus da prova são regras
de juízo: orientam o juiz quando há um non liquet em
matéria de fato e constituem, também, uma indicação
às partes quanto à sua atividade probatória” (Direito
Processual Civil, 4ª edição, Salvador: JusPodivm, 2004,
página 425)
Compulsando os autos, verifica-se que fora comprovada

pelo insurgente a inexistência de qualquer placa ou cerca proibindo o
acesso dos hóspedes ao local onde fora o apelante picado pela cobra,
providência que somente fora tomada pela apelada após a ocorrência
do acidente ora analisado.

Nesse sentido, colhe-se dos depoimentos das
testemunhas ouvidas em juízo:

Testemunha Odete Chinarelli (folha 301):
“que a depoente conhece o requerente, uma vez que

estava no local dos fatos quando aconteceu o acidente com ele; o
requerente jogava bola na piscina, quando esta caiu em um barranco e
foi parar em um rio; ele e mais outras pessoas, inclusive seu marido,
foram buscar essa bola; quando o requerente retornava subindo pelo
barranco, pôs a mão em galhos secos, foi mordido por uma cobra; foi
socorrido prontamente, primeiro para o mbulatório do hotel, depois para
o hospital em Goiânia; (…) que havia a piscina, um gramado, com cerca
de três ou quatro metros de extensão, depois o barranco; não havia
nenhuma cerca neste local, o barranco não era gramado, existindo a
vegetação natural do local; o rio mencionado é largo, mas não profundo;
era permitido jogar bola na piscina; que não havia nenhuma placa
advertindo os hóspedes de que não poderia ter acesso ao barranco;
não havia cerca nem tela no local mencionado acima”.

Testemunha Wilson Chinarelli (folha 302):
“estavam na piscina jogando bola, quando ela caiu por

um barranco e foi cair em um pequeno rio; todos foram atrás da bola
porque estava difícil encontrar, finalmente ela foi localizada; subiam pelo
barranco, quando o requerente pôs sua mão sobre os gravetos e gritou
que tinha sido mordido (…); que o barranco existe vegetação normal e é
mais descampado; esse barranco possui 5 ou 6 metros de altura; não
havia nenhuma cerca impedindo o acesso a esse barranco; que nesse
barranco, até determinado ponto havia um caminho, construído, que
servia para que dali de apreciasse a paisagem; depois que terminava
esse caminho, havia o restando do barranco, até o rio, com a vegetação
natural; que não havia nenhuma cerca no local e nenhuma placa avisando
sobre proibição de acesso a esse barranco; que era permitido jogar bola
na piscina, tanto que havia rede nesse local”.
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Testemunha Mário Cople Mayoral (folhas 345/346):
“no local não havia nenhuma placa indicando a presença

de animais peçonhentos; que também não havia nenhuma cerca
separando a piscina do rio ou do barranco; que era permitido jogar volley
naquela piscina, que para tanto era equipada com uma rede; que a bola
era fornecida pelo próprio hotel; que cerca de um ano depois dos fatos e
depoente viu o autor, já nesta Capital, ocasião em que o dedo estava
necrosado e estava duro, sem movimento, como se fosse um plástico”.

Testemunha Neusa Maria Rodrigues Mayoral (folha 347):
“que estava no local dos fatos quando eles ocorreram;

que ao redor da piscina havia vegetação natural; que da borda da piscina
o barranco distava cerca de quatro passos; que no momento dos fatos o
autor estava pegando a bola e ali perto também estava o marido da
depoente; (…); que a qualquer pessoa seria fácil o acesso ao barranco
e ao rio; que era só descer um ‘morrinho de nada’; que no local dos fatos
não havia nenhuma placa alertando da possibilidade da presença de
animais peçonhentos”.

Assim sendo, consoante comprovado pelos
depoimentos testemunhais, bem como pelas demais provas acostadas
ao caderno processual, dessume-se não ter a apelada oferecido a
segurança necessária aos seus hóspedes/consumidores, ou seja,
ofereceu um serviço defeituoso, nos termos do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor. Destarte, é obrigada a indenizar, não sendo
possível, no presente caso, a alegação de culpa exclusiva da vítima ou,
ainda, de culpa concorrente.

Sobre o defeito na prestação do serviço, colaciono as
lições do renomado doutrinador Rizatto Nunes, em sua obra Curso de
Direito do Consumidor, São Paulo, Editora Saraiva, 2004:

“O defeito, por sua vez, pressupõe vício. Há vício sem
defeito, mas não há defeito sem vício. O vício é uma
característica inerente, intrínseca do produto ou serviço
em si.
O defeito é o vício acrescido de um problema extra,
alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano
maior que simplesmente o mal funcionamento, o não-
funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor
pago, já que o produto ou serviço não cumprem o fim
ao qual se destinam. O defeito causa, além desse dano
do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico
material ou moral do consumidor.
Logo, o defeito tem ligação com o vício, mas, em termos
de dano causado ao consumidor, ele é mais devastador.”
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Nesse sentido:
“Civil e processual civil. Apelação. Código de Defesa do
Consumidor. Defeito no funcionamento do produto -
sistema de segurança. Responsabilidade objetiva do
prestador do serviço. Indenização devida.
I - A responsabilidade pelo fato do produto (artigo 12,
Código de Defesa do Consumidor) ou serviço (artigo
14, Código de Defesa do Consumidor) tem por
pressupostos o defeito pré-existente no bem ou serviço
adquirido, o evento danoso e a relação de causalidade
entre o defeito e o dano. Nesse caso a responsabilidade
do fornecedor opera-se sob a modalidade objetiva,
afastada, apenas, se demonstrado que prestado o
serviço o defeito inexistiu ou ocorrente a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro, ficando o ônus da prova
a seu cargo - Código de Processo Civil, artigo 333, II.
II - Apelo conhecido mas improvido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Apelação Cível nº 104658-2/188, Quarta
Câmara Cível, relatora desembargadora Beatriz
Figueiredo Franco, DJG, de 22/05/2007)
Outrossim, a responsabilidade da recorrida subsiste

ainda que se alegue ser a mata (local onde ocorreu o acidente) de
propriedade do Ibama (reserva florestal). Isso porque a apelada utiliza-se
da mata como atrativo turístico, sendo, assim, responsável pelos
acidentes ocorridos com seus consumidores, em decorrência da teoria
do risco do negócio, que é a base da responsabilidade objetiva.

Ademais, a conduta da apelada, consubstanciada no
pagamento das despesas médicas do recorrente no momento posterior
ao acidente, bem como o seu transporte aéreo de volta para a cidade de
São Paulo corrobora no sentido de ser a mesma a responsável pelos
acontecimentos.

Transposto tal aspecto, passo à análise dos pedidos do
insurgente.

Pugna o apelante pela condenação da apelada em
danos materiais, morais e estéticos (físicos).

É consabido que quem causa danos tem o dever de
repará-los, consoante entendimento do artigo 159, do Código Civil de
1916:

“Artigo 159. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem,
fica obrigado a reparar o dano.”

A matéria é tratada pelo novel Código Civil em seus
artigos 186 e 927. A propósito:
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“Artigo 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.”

“Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando
a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por
sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Além desses dispositivos, também a nossa Constituição
autoriza a reparação ora buscada, nos termos do artigo 5º, inciso X:

“Artigo 5. (...)
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra

e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação”.

Contudo, a respaldar o pleito indenizatório, exige a
jurisprudência a confirmação do nexo de causalidade entre o ato ilícito e
o evento danoso.

Sobre o nexo de causalidade, colaciono o escólio de
Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, 8ª edição, página 176:

“(...) Na etiologia da responsabilidade civil, estão
presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina
subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro
de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre um
e outro.
Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto
é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer
um ‘erro de conduta’. Não basta, ainda, que a vítima
sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de
indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta
antijurídica não gera obrigação de indenizar.
É necessário, além da ocorrência dos dois elementos
precedentes, que se estabeleça uma relação de
causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal
causado, ou, na feliz expressão de René Demogue, ‘é
preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria
acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha
contravindo a certas regras; é preciso que sem esta
contravenção, o dano não ocorreria” (Traité des
obligations em général, volume 4, nº 66)
(…)
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O nexo causal se torna indispensável, sendo
fundamental que o dano tenha sido causado pela culpa
do sujeito.
Destarte, antes mesmo de se verificar se o agente do
fato sob análise agiu com culpa, tem-se, como
antecedente lógico, que examinar se foi quem deu causa
ao resultado. (...)”
Sobre o tema, eis a jurisprudência:
“Apelação cível. Agressão recíproca. Indenização danos
materiais e morais. Ausência de comprovação.
Improcedência do pedido.
I - O conjunto dos fatos probatórios dos autos deve
convergir para demonstrar a presença dos elementos
configuradores do dever de indenizar, quais sejam: o
dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente
e o resultado danoso.
III - Ausente qualquer dos elementos culmina fatalmente
na improcedência do pleito indenizatório requerido na
inicial. Apelação conhecida e desprovida. (...)” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível, Apelação
Cível em Procedimento Sumário nº 168119-62.2010.-
8.09.0028, relator desembargador Walter Carlos Lemes,
DJG 854, de 06/07/2011).
“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de
dívida c/c restituição de parcelas pagas e indenização.
Relação de consumo. Vício do produto.
Responsabilidade do fabricante afastada. Inscrição
indevida em órgão de restrição ao crédito. Negativação
do nome. Ausência de notificação. Dano moral.
Caracterização. Responsabilidade objetiva. Quantum
indenizatório. Valor.
(…)
I - A aplicação da responsabilidade objetiva derivada da
legislação consumerista, exige que o dano causado ao
consumidor decorra do defeito ou do vício do produto.
Não restando demonstrado que a fabricante praticou ato
ilícito, tampouco havendo nexo de causalidade entre sua
conduta e os danos experimentados pelo autor, não há
de cogitar sua responsabilidade pelo ocorrido. Não
comprovada a existência do ato ilícito, que resulta dano,
e não havendo nexo de causalidade entre o ato e o
resultado, inexiste a obrigação de indenizar. (...)”
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(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 182276-84.2004.8.09.0049, relator
desembargador Luiz Eduardo de Sousa, DJG 671, de
29/09/2010)
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça vem se manifestando no mesmo sentido. Vejamos:
“Civil. Indenização. Dano moral. Dano material.
Responsabilidade civil. Crime cometido dentro de
cinema localizado no shopping. Súmula 7, Superior
Tribunal de Justiça. Não incidência. Nexo causal.
Inexistência. Comprovação.
I - “Para se chegar à configuração do dever de indenizar,
não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor.
Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se reunirem
todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e
nexo causal” (Humberto Teodoro Júnior, in Dano Moral,
Editora Oliveira Mendes, 1998, página 8).
II e III - omissis.
IV - Recurso especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido inicial” (Superior Tribunal de
Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial nº 1164889/SP,
relator ministro Honildo Amaral de Mello Castro, DJUe,
de 19/11/2010)
Pois bem.
Em relação aos danos materiais, tenho que, aplicando-se

o artigo 333 do digesto processual civil brasileiro, anteriormente transcrito,
percebe-se que os requisitos contidos em seu inciso I não restaram
devidamente preenchidos, porquanto o recorrente não fez juntar aos
autos qualquer despesa que porventura teve com o acidente em análise,
tendo, inclusive, afirmado que as despesas médicas imediatamente
posteriores ao sinistro foram custeadas pela apelada, a qual, inclusive,
custeou sua passagem de avião de volta para São Paulo.

Destarte, não há falar em reparação de danos materiais
no presente caso.

No tocante ao dano moral, é este reparável pelo mal
subjetivo que causa à vítima, independentemente dos reflexos
patrimoniais por ele trazidos, até porque a finalidade da indenização,
neste caso, não é apenas a compensação daquele, mas constitui,
também, uma punição para o culpado, a fim de que não mais repita o
referido ato, funcionando, assim, como meio reparador e desestimulador.
Reparador porque compensa a dor intimamente sofrida, nem sempre
relacionada à perda patrimonial, e desestimulador à medida que não
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fomenta a reiteração de condutas lesivas aos direitos de outrem,
lembrando o fato de a ordem social depender do cumprimento isonômico
de regras comportamentais, por todos os conviventes.

Não é demais reiterar que a configuração da
responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar requer a
inconteste presença de alguns pressupostos, a saber: o dano sofrido e
o nexo de causalidade, sendo despicienda a discussão acerca da conduta
culposa ou dolosa do prestador no presente caso.

Assim, relativamente ao pressuposto dano, nenhuma
dúvida há de que o acidente sofrido pelo apelante causou-lhe graves
lesões no dedo indicador de sua mão esquerda, inclusive com necrose,
conforme infere-se dos documentos apresentados, às folhas 71/108.

Não há dúvida também que referido dano causou-lhe
sofrimento físico, dor e indignação com o fato ocorrido que lhe acarretou
tratamento médico, impossibilidade temporária de trabalhar, angústia e
inquietações em decorrência do acidente, quando desfrutava de
momentos de lazer com a família, a ponto de gerar dano moral passível
de indenização.

Desta forma, presente o nexo de causalidade entre a
conduta da apelada e os danos suportados pelo apelante, afigura-se
devida a indenização por dano moral pleiteada, motivo pelo qual passo
a fixá-la.

Deve-se considerar, na fixação do montante da
indenização por danos morais, para se chegar o mais próximo possível
de um valor justo, a finalidade compensatória da indenização para aquele
que sofreu o dano e sua finalidade punitiva, preventiva ou pedagógica
para aquele que o praticou.

Contudo, há um limite logicamente estabelecido pelas
regras jurídicas: não pode servir como fonte de enriquecimento sem
causa ou mesmo de empobrecimento desarrazoado.

Entretanto, o direito ressente-se de uma regra
processual definidora do valor indenizatório. Dessarte, não há
predefinição jurídica para a delimitação de qualquer indenização. Existem,
é fato, parâmetros orientadores da apreciação judicial. Leva-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto, como a intensidade
provocada pelo abalo na vida íntima e social do postulante.

Por este pórtico, escorreita é a lição do mestre Humberto
Theodoro Júnior que com propriedade assevera:

“Resta para a justiça, a penosa tarefa de dosar a
indenização, porquanto haverá de ser feita em dinheiro,
para compensar um a lesão que, por sua natureza, não
se mede por padrões monetários. O problema haverá
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de ser solucionado dentro do princípio do prudente
arbítrio do julgador, em parâmetros apriorísticos e à luz
da peculiaridade de cada caso, principalmente em
função do nível sócio-econômico dos litigantes e da
maior ou menor gravidade da lesão” (conforme Alguns
Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito
Civil, in Revista dos Tribunais 662/9).
A par da dificuldade em estremar o aspecto pecuniário

da indenização, é preciso dizer que seu importe obedecerá a noções de
razoabilidade e proporcionalidade, sempre com os olhos voltados para
a essencialidade do caso posto sob apreciação judicial.

Corroborando com o acima afirmado encontra-se a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...). II - O dano moral deve ser mensurado atento aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não
podendo ser irrisório nem se apresentar como fonte de
enriquecimento ilícito. Assim, observando-se que houve
encaminhamento do nome do devedor após o
pagamento da dívida e que permaneceu cerca de dois
meses inscrito, a verba indenizatória fixada em R$
8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios
mencionados - razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser mantida. Apelo conhecido e improvido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível,
relatora doutora Sandra Regina Teodoro Reis, DJG, em
21/02/2008).
“Apelação cível. Ação anulatória de débito e indenizatória
cumuladas. Abalo de crédito. Preenchimento de contrato
de compra e venda em nome do autor. Documentos
falsos.
É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida
ou a permanência injusta do nome do autor nos arquivos
de inadimplentes constitui dano moral puro, sendo, ate
mesmo, desnecessária sua prova, não obstante a que
foi produzida nos autos. Incontrover a responsabilidade
da empresa apelante, porquanto agiu com desídia,
aceitando documentação falsificada e solicitando
financiamento em nome do autor. Portanto, não ha
duvidas de que deve responder civilmente, reparando
os danos sofridos.
II - Valor. Minoração. Impossibilidade. Se o montante
arbitrado, além de adequar-se aos ordinários criteriosa
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a serem considerados em casos que tais, a saber: a
repercussão da lesão no âmbito intimo e social da vítima;
a condição financeira de ambas as partes; o escopo
repreensível da medida; e o devido equilibro para que a
condenação não atenha-se a valores módicos e
meramente simbólicos, não ha que se falar em
minoração da quantia. Recurso conhecido e improvido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, doutor Paulo César Alves
das Neves, Apelação Cívl nº 144140-1/188. DJG 451,
de 03/11/2009)
Dessa forma, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte

mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, não afigurando-se demasiadamente elevado,
tampouco irrisório para o caso em apreço.

Registre-se que, consoante Súmula 362, do Superior
Tribunal de Justiça, “A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Assim sendo, fixo o valor da indenização por danos
morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo incidir juros de mora
desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde
a data do arbitramento.

Nesse sentido:
“(...) VII - Correção monetária da indenização por danos
materiais incidente da data do evento danoso, nos
termos da Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça,
e, no tocante aos danos morais a partir de seu
arbitramento (trânsito em julgado do provimento
condenatório) a teor do que dispõe a Súmula 362,
daquele pretório (Superior Tribunal de Justiça). (...)”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 141723-/88-200901301757, relator
desembargador Stenka Isaac Neto, DJG 522, de
19/02/2010)
Com relação aos danos estéticos, tem-se que são

decorrentes de “deformidade”, sendo certo que, para caracterização da
deformidade, é necessário que o dano estético cause ao ofendido
impressão penosa ou desagradável, a ser compensado como vertente
dos danos morais.

Assim, a condição sine qua non à caracterização do
dano estético, que justifica a indenização, é a ocorrência de efetiva e
permanente transformação física na vítima, já não tendo, hoje, a mesma
aparência que tinha, pois esta constitui um patrimônio subjetivo seu,
que tem valor moral e econômico.
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Na hipótese dos autos, restou demonstrado que ao
apelante padece de deformidade relacionada aos traumas ocorridos em
decorrência do evento danoso e que justificam a indenização a título de
dano estético, conforme provam os documentos, de folhas 71/108,
corroborada pela perícia médica, acostada às folhas 247/248.

Assim, não há dúvida que os danos estéticos merecem
ser reparados.

No tocante ao valor a ser fixado, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por bem
arbitrar os danos estéticos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo
incidir juros de mora desde a data do evento danoso e correção monetária
pelo INPC desde a data do arbitramento.

Acerca de toda a matéria aventada no apelo, trago à
colação o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“Apelação cível. Recurso adesivo. Ação de indenização
por dano moral, material e estético. Acidente de transito.
Responsabilidade do condutor e do proprietário.
Cumulação do dano moral e estético. Verbas
indenizatórias separadas. Lucros cessantes. Ausência
de comprovação.
I - Comprovado a ocorrência de ato ilícito, qual seja, a
imprudência do condutor do veículo que depois de
efetuar manobra de ultrapassagem sem visibilidade por
causa de poeira, choca-se frontalmente com veículo que
transita em sentido contrário, impõe-se o
reconhecimento da obrigação de indenizar.
II - Demonstrado o evento danoso, o nexo causal e a
culpa do agente, por prova inconcussa, impõe-se a
condenada o deste a ressarcir o prejuízo da vítima.
III - A jurisprudência pátria é unânime quanto a
possibilidade de cumulação de indenização por danos
moral (dor e sofrimento) e estético (sequelas físicas),
ainda que derivados de um mesmo fato (acidente
automobilístico), desde que um dano e outro possam
ser reconhecidos autonomamente, ou seja, passíveis
de identificação em separado, com fixação de verbas
distintas para cada espécie.
IV - A fixação do quantum reparatório devido a título de
danos morais e estéticos deve ater-se as peculiaridades
do caso concreto, levando-se em conta a justa medida
que, por sua vez, deve-se basear nos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que a
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compensação da vítima não se transforme em
enriquecimento sem causa, mas, que por outro lado,
não seja prejudicado o efeito pedagógico da
condenação, razão pela qual fixa-se a verba
indenizatória por danos estéticos em R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) e danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
V - Os lucros cessantes passíveis de serem indenizados
são aqueles lastreados em prova material inconteste e
não aqueles que a parte estima que deixou de ganhar
em função do sinistro. Recursos conhecidos. Apelação
improvida. Recurso adesivo parcialmente provido”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 143582-9/188, relator desembargador
Luiz Eduardo de Sousa, DJG 418, de 14/09/2009)
Por sua vez, entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade civil e direito do consumidor. Recurso
especial. Alegação de omissão do julgado. Artigo 535,
do Código de Processo Civil. Inexistência. Espetáculo
circense. Morte de criança em decorrência de ataque
de leões. Circo instalado em área utilizada como
estacionamento de shopping center. Legitimidade
passiva das locadoras. Desenvolvimento de atividade
de entretenimento com o fim de atrair um maior número
consumidores. Responsabilidade. Defeito do serviço
(vício de qualidade por insegurança). Dano moral. Valor
exorbitante. Redução. Multa. Artigo 538, do Código de
Processo Civil. Afastamento.
I - O órgão julgador deve enfrentar as questões
relevantes para a solução do litígio, afigurando-se
dispensável o exame de todas as alegações e
fundamentos expendidos pelas partes. Precedentes.
II - Está presente a legitimidade passiva das
litisconsortes, pois o acórdão recorrido afirmou que o
circo foi apenas mais um serviço que o condomínio do
shopping, juntamente com as sociedades empresárias
rés, integrantes de um mesmo grupo societário,
colocaram à disposição daqueles que frequentam o
local, com o único objetivo de angariar clientes
potencialmente consumidores e elevar os lucros.
Incidência da Súmula 7, Superior Tribunal de Justiça.
III - No caso em julgamento - trágico acidente ocorrido
durante presentação do Circo VostoK, instalado em
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estacionamento de shopping center, quando menor de
idade foi morto após ataque por leões -, o artigo 17, do
Código de Defesa do Consumidor estende o conceito
de consumidor àqueles que sofrem a consequência de
acidente de consumo. Houve vício de qualidade na
prestação do serviço, por insegurança, conforme
asseverado pelo acórdão recorrido.
IV - Ademais, o Código Civil admite a responsabilidade
sem culpa pelo exercício de atividade que, por sua
natureza, representa risco para outrem, como
exatamente no caso em apreço.
V - O valor da indenização por dano moral sujeita-se ao
controle do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de
se mostrar manifestamente exagerado ou irrisório,
distanciando-se, assim, das finalidades da lei. O valor
estabelecido para indenizar o dano moral experimentado
revela-se exorbitante, e deve ser reduzido aos
parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.
VI - Não cabe multa nos embargos declaratórios opostos
com intuito de prequestionamento. Súmula 98, Superior
Tribunal de Justiça.
VII - Provimento parcial do recurso especial” (Superior
Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1100571/PE,
Quarta Turma. relator ministro Luís Felipe Salomão,
DJU, em 18/08/2011)
Registre-se, por fim, que, tendo ocorrido o acidente no

ano de 1992, os juros de mora são devidos a base de 0,5% ao mês até
a entrada em vigor do novo Código Civil e, a partir de então, a 1% ao
mês.

Neste sentido, vejamos:
“Duplo grau de jurisdição. Apelações cíveis. Preliminar
deserção. Afastada. Acidente com fogos de artifício.
Amputação do polegar esquerdo do autor.
Responsabilidade civil subjetiva da municipalidade.
Fixação do quantum indenizatório. Correção monetária.
Juros moratórios. Honorários advocatícios mantidos.
Isenção de custas e emolumentos processuais.
I a III - omissis.
IV - Os juros moratórios devem começar a fluir a partir
do evento danoso ocorrido em 1º de março de 2002,
em respeito à Súmula 54, do Superior Tribunal de
Justiça, fixados em seis por cento ao ano, conforme
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disciplinava o artigo 1062, do Código Civil de 1916, até
a entrada em vigor do novo Código Civil, quando deve
ser aplicada a taxa de um por cento ao mês, de acordo
com o artigo 406, do novo Código Civil.
V e VI - omissis. Remessa e apelações conhecidas.
Primeiro apelo parcialmente provido, segundo apelo
improvido. Remessa necessária provida em parte”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Duplo Grau de Jurisdição
nº 285946-10.2002.8.09.0082, Quarta Câmara Cível,
relator desembargador Almeida Branco, DJG, de
02/08/2011).
“Apelação cível. Embargos monitórios. Contrato de
abertura de crédito rotativo. Ação monitória. Cabimento
documento considerado hábil. Juros remuneratórios.
Pedido inicial. Limite objetivo da demanda observância
obrigatória. Julgamento ultra petita verificado.
Adequação do julgado. Necessidade. Capitalização
mensal. Descabimento. Ausência de previsão legal.
Juros moratórios. Percentual. Período de vigência do
código civil de 1916. Tempus regit actum .
Aplicabilidade. Redução. Necessidade.
I a III - omissis.
IV - Conforme entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça, são devidos juros moratórios no
percentual de 0,5% ao mês (6% ao ano) até o dia
10/01/2003 e, a partir de 11/01/2003, data de vigência
do novo Código Civil, 1% ao mês (12% ao ano). Apelação
conhecida e parcialmente provida” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Apelação Cível nº 305042-75.2000.8.09.0051,
Sexta Câmara Cível, relator desembargador Norival
Santomé, DJG, de 02/02/2011)
Na confluência dessas considerações, dou parcial

provimento ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente
procedentes os pedidos esposados na exordial, condenando a requerida/
apelada ao pagamento, em favor do autor/apelante, de indenização por
danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e danos
estéticos, no montante no R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência
de juros de mora desde a data do evento danoso, estes no percentual
de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do novo Código Civil e, a partir
de então, no percentual de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC
desde a data do arbitramento.

Restando a parte autora/apelante vencedora na maior
e expressiva parte do pedido (dano moral e estético), condeno a parte
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requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados no correspondente a 15% (quinze por
cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.
Goiânia, 20 de setembro de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Redator

Apelação Cível nº 343083-96.2009.8.09.0051 (200993430830)
Comarca de Goiânia
Apelante: Cibelle Rodrigues Costa
Apelada: Terezinha Romeiro Costa e outro
Relator: Des. Walter Carlos Lemes

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS EM FACE
DOS AVÓS PATERNOS. REVISIONAL DE ALIMENTOS
EM DESFAVOR DO PAI. NECESSIDADE DA ALIMEN-
TANDA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMEN-
TANTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I - A obrigação alimentar dos avós somente é justificável
se o genitor não possuir condições financeiras de suprir
as necessidades da alimentanda, dada a natureza
subsidiária e complementar de tal obrigação.
II - O valor dos alimentos deve obedecer ao comando
do artigo 1694, § 1º, do Código Civil de 2002, levando-se
em conta a necessidade da alimentanda e capacidade
econômica do alimentante.
III - Mantém-se a fixação do valor do alimentos quando
a recorrente não ter apresenta elementos de prova
contundentes em torno da situação financeira de seu
pai, que suporte a elevação da obrigação arbitrada.
IV - Somente inverte-se os ônus sucumbenciais quando
o recorrente logra êxito na via recursal com o
reconhecimento do direito pleiteado.
Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos Apelação Cível
nº 343083-96.2009.8.09.0051 (200993430830) da Comarca de Cibele
Rodrigues Costa e, como apelada, Terezinha Romeiro Costa e outros.
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O Tribunal de Justiça, por sua Turma Julgadora da
Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
o desproveu, tudo nos termos do voto do relator.

Custas, de lei.
Votaram, com o relator, desembargador Stenka Isaac

Neto e desembargador Floriano Gomes.
Presidiu a sessão o desembargador Stenka Isaac Neto.
Fez sustentação oral a doutora Maria Tereza Caetano,

quando iniciado o julgamento.
Presente a ilustre representante da Procuradoria-Geral

de Justiça, doutor Luiz Gonzaga Pereira da Cunha.
Goiânia, 12 de julho de 2011.
Des. Walter Carlos Lemes - Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso apelatório interposto por Cibelle
Rodrigues Costa, contra a sentença, de folhas 227/231, proferida pelo
juiz de direito da Segunda Vara de Família, Sucessões e Cível da comarca
de Goiânia, doutor Fernando Ribeiro de Oliveira, nos autos da ação de
revisional de alimentos com pedido de antecipação de tutela movida em
desfavor do pai Edgar Romeiro Costa e de alimentos em desproveito
dos avós paterno Edgar Romeiro Costa e Terezinha Romeiro Costa,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a
parte autora nos ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração, opostos às folhas 232/235,
foram rejeitados, à folha 236.

Em suas razões recursais, de folhas 247/257, a apelante
sustenta que comprovou os seus elevados gastos mensais,
especialmente aqueles referentes com a instituição de ensino superior.

Afirma que seu avô paterno percebe uma robusta
aposentadoria, além de ser proprietário de inúmeros imóveis, dentre
eles, o que está estabelecida a Confeitaria Pão & Companhia.

Aduz que o fato dos avós paternos não terem impugnado
a grande capacidade econômica que possuem, a fixação de alimentos é
medida que se impõe.

Verbera que entender pela necessidade de uma nova
ação contra os avós paternos atenta contra os princípios da razoável
duração do processo e da economia processual (artigo 5º, LXXVIII, da
Constituição Federal). Por isso, assevera que é plenamente possível a
cumulação dos pedidos, devendo os avós paternos serem inclusos na
presente demanda.
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Argumenta que o artigo 1694, do Código Civil, dispõe
que os parentes, cônjuges e companheiros poderão pedir alimentos uns
aos outros e a obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos não
decorre do dever de sustento dos menores, relacionado ao poder familiar,
mas sim da obrigação assistencial originada da relação de parentesco
em linha reta, a que alude o artigo 1696 do mesmo Código.

Alega que o padrão de vida de seu pai não condiz com
o de uma pessoa que recebe uma remuneração de R$ 1.534,20, pois
adquiriu um imóvel à vista no Setor Bueno, no valor de R$ 85.000,00, e,
além do mais, administra os imóveis de seus genitores, auferindo parte
dos rendimentos.

Obtempera que o imóvel situado na Avenida República
do Líbano, o qual abriga lojas, farmácia e confeitaria, também pertence
ao seu genitor, possuindo assim, condições financeiras de arcar com
alimentos pleiteados.

Registra que o primeiro recorrido não impugnou a
necessidade de alimentar sua filha, o que corrobora com o deferimento
dos alimentos pleiteados.

Por último, requer a reforma da sentença a fim de que
os avós paternos sejam incluídos no polo passivo da lide para
responderem de forma subsidiária pela obrigação alimentar
correspondente a 4,5 salários mínimos mensal, mas, caso assim não
entenda, pugna pela elevação da pensão alimentícia paga pelo primeiro
recorrido, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Preparo, à folha 258.
O recurso foi recebido, à folha 259.
Os apelados não apresentaram suas contrarrazões.
O Ministério Público de primeiro grau reiterou sua

manifestação de folha 194.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de atuar

no feito (folhas 268/270).
Após, vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Cuida-se de apelação cível interposta por Cibelle
Rodrigues Costa em desfavor da sentença que julgou improcedente o
pedido formulado na exordial, a fim de manter o valor de um salário
mínimo, já fixado, a título de pensão alimentícia em favor da requerente.
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Pois bem. Os alimentos traduzem-se em prestações
periódicas fornecidas a quem não pode prover a própria subsistência,
com o fim de suprir suas necessidades essenciais.

Nos moldes do que preceitua o artigo 1696, do Código
Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e
extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais
próximos em grau, uns em falta de outros.

Ademais, cumpre salientar que a obrigação alimentar
alcança todos os ascendentes, recaindo primeiramente sobre os mais
próximos (pai ou mãe) e, na falta ou impossibilidade destes, aos avós
(maternos ou paternos), e assim sucessivamente.

Discorrendo sobre o assunto, explicita Maria Helena
Diniz:

“existindo ascendente de grau mais próximo, o de grau
mais remoto liberar-se-á da obrigação alimentar. O
alimentando não pode, a seu bel prazer, escolher o
parente que deverá prestar-lhe alimentos. Não se deve
afirmar que o mais próximo exclui o mais remoto, pois,
se o mais chegado não puder fornecê-la, o mais distante
poderá ser compelido a pagar pensão alimentícia. Há
responsabilidade subsidiária, pois somente caberá ação
de alimentos contra avô se o pai estiver ausente,
impossibilitado para o exercício de uma atividade
laborativa ou não tiver recursos econômicos, nem meios
para suportar o encargo alimentício. Nada obsta,
havendo pluralidade de obrigados do mesmo grau, que
haja concurso entre eles, contribuindo cada um como
sua quota proporcional aos seus haveres (Código Civil,
artigo 1698) (in Código Civil Anotado, 10ª edição. São
Paulo: Editora Saraiva, 2004, comentários ao artigo
1696)”.
O artigo 1698, do Código Civil, dispõe o seguinte:
“Artigo 1698. Se o parente, que deve alimentos em

primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o
encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias
as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na
proporção dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas,
poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.”

Como se vê, o ordenamento jurídico prevê,
expressamente, a hipótese de complementação dos alimentos por parte
dos avós do alimentando, se comprovada a impossibilidade de prestação
total do encargo pelo pai ou mãe (parentes mais próximos) do
alimentando.
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Todavia, apesar de evidenciada a possibilidade jurídica
do pedido de alimentos complementares formulados na exordial, entendo
que, na hipótese dos autos, a sentença que julgou improcedente o pedido
não merece reparos.

É que a apelante não fez prova de que seu pai está de
fato, impossibilitado de suportar sozinho o encargo alimentar. Aliás,
argumenta a apelante em peça recursal que o genitor possui um imóvel
no Setor Bueno, no valor de R$ 85.000,00, e, além do mais, administra
os imóveis de seus genitores, auferindo parte dos rendimentos. E, ainda,
que o imóvel situado na Avenida República do Líbano, o qual abriga
lojas, farmácia e confeitaria, também pertence ao seu genitor, possuindo
assim, condições financeiras de arcar com os alimentos pleiteados.

Assim sendo, a obrigação alimentar dos avós somente
é justificável se o genitor não possuir condições financeiras de suprir as
necessidades da alimentanda, dada a natureza subsidiária e
complementar de tal obrigação.

A propósito, confira-se o escólio de Yussef Said Cahali,
in Dos Alimentos, 5ª edição. São Paulo: Editora RT, 2006, páginas
469/471:

“O legislador não se limita à designação dos parentes
que se vinculam à obrigação alimentar, mas determina,
do mesmo modo a ordem sucessiva do chamamento à
responsabilidade, preferindo os mais próximos em grau,
e só fazendo recair a obrigação nos mais remotos à
falta ou impossibilidade daqueles de prestá-los; (....)
Estabelecida a hierarquia dos devedores de alimentos,
não se pode pretender, singelamente, que os mais
próximos excluem os mais remotos (tal como acontece
na vocação hereditária), mas se dispõe apenas que os
mais remotos só serão obrigados quando inutilmente
se recorreu aos que precedem.
Mais precisamente: para que os filhos possam reclamar
alimentos dos avós, necessário é que faltem os pais.
Ou pela falta absoluta, que resulta da morte ou da
ausência. Ou pela impossibilidade de cumprir a
obrigação, que se equipara à falta.
(....) Assim, duas circunstâncias abrem oportunidade
para a convocação do ascendente mais remoto à
prestação alimentícia: a falta de ascendente em grau
mais próximo ou a falta de condição econômica deste
para fazê-lo; o grau mais próximo exclui aquele mais
remoto, sondo o primeiro lugar na escala dos obrigados



353

ocupados pelos genitores; apenas se faltam os
genitores, ou se estes encontram-se impossibilitados
financeiramente de fazê-lo, estende-se a obrigação de
alimentos aos ulteriores ascendentes, respeitada a
ordem de proximidade.
(....) E mais: a má vontade do pai dos menores em
assisti-los convenientemente não pode ser equiparada
à sua falta, em termos de devolver a obrigação ao avô;
se o pai não está impossibilitado de prestar alimentos,
porque é homem válido para o trabalho, nem está
desaparecido, a sua relutância não poderá ser facilmente
tomada como escusa, sob pena de estimular-se um
egoísmo anti-social. No caso, os meios de coerção de
que pode valer-se o credor da prestação alimentícia
devem ser utilizados antes.”
Exprime ainda tal orientação, os julgados a seguir:
“Civil e processo civil. Recurso especial. Ação de
alimentos. Possibilidade econômica dos pais para o
sustento integral dos filhos reconhecida pelo tribunal
local. Alegação de necessidade de responsabilização
complementar da avó paterna. Impossibilidade de
verificação. Reexame de provas. Súmula 7, Superior
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.
I - A teor da jurisprudência desta Corte, ‘a
responsabilidade dos avós de prestar alimentos aos
netos não é apenas sucessiva, mas também
complementar, quando demonstrada a insuficiência de
recursos do genitor (Recurso Especial nº 579.385/SP,
relatora ministra Nancy Andrighi, DJU, de 04/10/2004).
II - Reconhecido pelo Tribunal local a possibilidade
econômica dos pais para o sustento integral dos
menores, de modo a dispensar a complementação pela
avó paterna, inviável a modificação da conclusão do
acórdão recorrido, pois ensejaria o reexame do conjunto
probatório acostado aos autos (Súmula 7, Superior
Tribunal de Justiça).
III - Recurso não conhecido” (Superior Tribunal de
Justiça, Recurso Especial nº 804150/DF, ministro Jorge
Scartezzini, Quarta Turma; data do julgamento:
02/05/2006; data da publicação: DJU, de 22/05/2006,
página 217)”
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“Apelação cível. Obrigação dos avos. Inexistência de
solidariedade entre os alimentos. Litisconsórcio passivo
facultativo. Obrigação dos pais, em primeiro lugar.
I - Não obstante a ação de alimentos possa ser intentada
contra o pai e, simultaneamente contra os avós, a
obrigação destes em prestar alimentos aos netos e
subsidiária e complementar e após esgotados as
possibilidades de recebimento diretamente dos pais.
II, III e IV - (...). Recursos de apelação cível conhecidos.
O primeiro improvido e o segundo provido” (Primeira
Câmara Cível, DJG 147, de 06/08/2008, Apelação Cível
nº 108092-2/188, relator desembargador João Ubaldo
Ferreira).
Em relação a tese de elevação da pensão alimentícia,

dispendida pelo pai a filha, mantida na sentença no importe de 1 (um)
salário mínimo, entendo que não deve ser alterada.

É de trivial sapiência que o valor dos alimentos deve
obedecer ao comando do artigo 1694, § 1º, do Código Civil de 2002,
levando-se em conta a necessidade do alimentando e capacidade
econômica do alimentante.

Entendo que a importância equivalente a 4,5 salários
mínimos pretendidos pela recorrente, apresenta-se além das
necessidades da filha e aquém da possibilidade da capacidade
econômica do genitor, que possui rendimentos na faixa de R$ 1.534,20.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 333, deixa
normatizado o seguinte:

“Artigo 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 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.”
É que a apelante alega que o apelado administra imóveis

de seu pai e com isso aufere rendimentos. Todavia, não prova nem uma,
nem outra dessas situações, ou seja, que é o apelado de fato
administrador e quanto o mesmo recebe por tal atividade.

É sabido e ressabido que o juiz julga com fundamento
do que resta provado nos autos pelas partes digladiantes. Daí dizer, não
basta alegar. É preciso provar o que se alega, por não ter o juízo
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consciência individual, senão legal dos fatos articulados. Diz o famoso
brocardo latino: Allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt,
ou seja; alegar e não provar é o mesmo que não alegar.

De mais a mais, a alimentada já é maior de idade, prestes
a completar 20 anos, goza de boa saúde, pois o contrário não se acha
provado nos autos. Logo tem capacidade laborativa para auxiliar na sua
própria subsistência.

Desse modo, mantenho a fixação do valor do alimentos
em 1(um) salário mínimo, em virtude da recorrente, não ter apresentado
elementos de prova contundentes em torno da situação financeira de
seu pai, que suporte a elevação da obrigação arbitrada a título de pensão
alimentícia a filha/requerente.

Por outro lado, somente inverte-se os ônus
sucumbenciais quando a recorrente logra êxito na via recursal com o
reconhecimento do direito pleiteado.

Ante o exposto, conheço do recurso apelatório e
nego-lhe provimento para manter inalterada a sentença objurgada, por
estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.
Goiânia, 12 de julho de 2011.
Des. Walter Carlos Lemes - Relator

Apelação Cível nº 361697-52.2009.8.09.0051 (200993616976)
Comarca de Goiânia
Apelante: Maria Alice Coutinho Seixo de Brito
Apelado: Juiz de direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal
da Comarca de Goiânia
Interes.: Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira
Relatora: Desª. Amélia Martins de Araújo

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE
DÚVIDA. OFICIAL DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE
RECURSAL. COBRANÇA DE TRIBUTO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
I - A dúvida registrária é um procedimento administrativo
de rito sumaríssimo, determinado, em princípio pela Lei
de Registros Públicos, e em outras normas
extravagantes, em que se discute simplesmente a
possibilidade do registro.
II - O oficial de registro de imóveis não tem legitimidade
para apelar da decisão que dirime a dúvida, nos termos
do artigo 202, da Lei de Registros Públicos.
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III - Sendo a matéria referente a recolhimento de tributo,
matéria de ordem pública, pode o julgador analisá-la de
ofício.
IV - Não se pode, na partilha, simplesmente renunciar à
meação, já que se trata de verdadeira doação, sujeita a
escritura pública e ao recolhimento do tributo de
transmissão.
Apelação não conhecida. Suscitação de dúvida julgada
procedente de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Apelação Cível nº 361697-52.2009.8.09.0051 (200993616976), da
Comarca de Goiânia, em que figura como apelante Maria Alice Coutinho
Seixo de Brito e, como apelado, o juiz de direito da Primeira Vara da
Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia.

Acorda o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
pelos integrantes da Terceira Turma Julgadora de sua Primeira Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por
ilegitimidade ativa, mas, por se tratar de matéria de ordem pública, de
ofício, tomar conhecimento do vício, para determinar que a meação incida
sob cada imóvel de forma individual, nos termos do voto da relatora.

Participaram do julgamento, além da relatora, os
desembargadores Maria das Graças Carneiro Requi e Leobino Valente
Chaves.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador Luiz
Eduardo de Sousa.

Esteve presente na sessão a nobre procuradora de
justiça, Ruth Pereira Gomes.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Alice Coutinho Seixo de Brito, oficiala do Registro de Imóveis da
Terceira Circunscrição da Comarca de Goiânia, pleiteando a reforma da
r. sentença, de folhas 69/71, proferida pelo juiz de direito da Primeira
Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registro Públicos Comarca de
Goiânia, doutor Jeronymo Pedro Villas Boas, que julgou improcedente a
dúvida por ela suscitada, quando da análise da escritura pública de
inventário e partilha amigável, apresentada por Raquel Figueiredo
Alessandri Teixeira.
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Após os trâmites legais, o juiz singular proferiu a
sentença, de folhas 69/72, na qual julgou improcedente a dúvida suscitada
e determinou o registro da escritura pública de inventário e partilha
amigável, por entender que a pretensão da suscitante em ver partilhados
os bens relacionados de forma individualizada é totalmente incabível,
considerando inoportuna a intervenção da oficiala do Cartório de Registro
de Imóveis da Terceira Circunscrição desta Comarca.

Inconformada, a oficiala do Cartório de Registro de
Imóveis da Terceira Circunscrição desta comarca, Maria Alice Coutinho
Seixo de Brito, interpôs recurso de apelação, de folhas 130/131.

Em suas razões (folhas 132/138), a apelante argui,
preliminarmente, a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que
a impugnação ao procedimento da dúvida foi firmada por Raquel
Figueiredo Alessandri Teixeira, sem que essa estivesse representada
em juízo por advogado legalmente constituído.

 Após, discorre a apelante sobre a presença de seu
interesse e legitimidade para recorrer, haja vista que na qualidade de
oficiala do registro de imóveis, é responsável pela rigorosa fiscalização
do pagamento dos impostos, nos precisos termos do artigo 134, inciso
VI, do Código Tributário Nacional.

Esclarece a apelante que a suscitada e ora apelada
Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira, apresentou uma escritura pública
de inventário e partilha amigável dos bens deixados pelo falecido Clóvis
Figueiredo, visando transferi-los sem o recolhimento dos impostos
devidos.

Assim, critica a sentença singular que julgou
improcedente a dúvida suscitada, ao argumento de que não há
possibilidade de registro da referida escritura pública, porquanto, além
da sonegação de tributos, a partilha dos bens nela relacionados afronta
o princípio da continuidade previsto no artigo 195, da Lei de Registros
Públicos.

Pondera, ainda, que o magistrado a quo incorreu em
error in judicando, por não ter considerado que a partilha dos bens
relacionados na referida escritura pública, na proporção de 25% para os
4 herdeiros, acarreta o desaparecimento dos 50% da meação pertencente
à viúva Maria Antonieta Alessandri.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do
recurso, com a declaração da nulidade absoluta do processo, com o
acolhimento da preliminar arguida, senão, a reforma da sentença atacada
com o reconhecimento da impossibilidade do registro da referida escritura
pública.

Preparo regular, à folha 139.
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Com vista, o Ministério Público de primeiro grau arguiu
a ilegitimidade recursal por parte da apelante, por faltar-lhe interesse
jurídico pessoal para insurgir contra a decisão da dúvida.

Quanto ao mérito, manifesta-se pelo improvimento do
recurso por entender que tanto os herdeiros quanto a meeira são
absolutamente capazes, além disso, registra que a meeira do falecido
também veio a óbito (folhas 104/110), perdendo razão qualquer discussão
sobre a parte da meação ou da herança que lhe competia.

Às folhas 160/162, a Procuradoria-Geral de Justiça, por
seu representante legal, doutor José Eduardo Veiga Braga, manifesta
pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal, salientando que
o artigo 202, da Lei de Registros Públicos, é que prevê, expressamente,
quem poderá interpor apelação: o interessado, o Ministério Público e o
terceiro prejudicado.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
pela oficiala do Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição da Comarca
de Goiânia, (folhas 130/138), pleiteando a reforma da r. sentença, de
folhas 69/71, que julgou improcedente a Dúvida por ela suscitada,
determinando o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha
Amigável, apresentada por Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira.

A despeito das razões recursais, há que se verificar que
assiste razão ao representante da Procuradoria de Justiça, ao explicitar
a ilegitimidade da apelante.

A priori, impende esclarecer uma questão que se
apresenta fundamental: a natureza jurídica da suscitação de dúvida.

A melhor doutrina e a jurisprudência em peso afirmam
categoricamente ser a suscitação de dúvida um procedimento constituído
de caráter unicamente administrativo, por causa de dois motivos básicos:
1) pelo fato de o procedimento começar no cartório e somente depois
de solicitação do requerente é que seria enviado ao juízo competente,
que atua como órgão administrativo hierarquicamente superior
(corregedor); 2) porque não possui o condão de instaurar um litígio
contencioso, sob a alegação do oficial não ter qualquer interesse na
contenda, mas por outro lado estar-se-ia apenas cumprindo determinação
legal, e ainda em favor do próprio apresentante.

Contudo, há alguns que atribuem a natureza híbrida de
procedimento administrativo-judicial, porquanto o seu trâmite acontece
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de início na esfera administrativa, passando, em seguida, à fase judicial,
aí permanecendo inclusive em sede de apelação, que deverá ser
acordada pelo Colegiado imediatamente superior ao qual o juízo registral
se encontra vinculado.

Analisando as correntes retro mencionadas,
posiciono-me no sentido de que, na verdade, a sua natureza é
eminentemente administrativa. Embora o processo de dúvida culmine
com a declaração de procedência ou de improcedência da dúvida, não
tem ela a natureza de processo judicial.

Sobre o tema ora em análise, revela-se lapidar a lição
de Walter Ceneviva, verbis:

“Dúvida define o procedimento administrativo, pelo qual
o serventuário submete à decisão judicial, a pedido do
interessado, a exigência apresentada por aquele e não
satisfeita por este” (in Lei dos Notários e dos
Registradores Comentada - Lei nº 8.935/94, Editora
Saraiva, 2ª edição, 1999, página 179).
À vista disso cumpre salientar que no âmbito da

suscitação de dúvida, o objeto de análise pelo magistrado cinge-se à
regularidade ou não do ato a ser praticado pelo notário.

O interesse da suscitação de dúvida pelo oficial de
registros advém das próprias atribuições inerentes àquele cargo, pelo
que os atos notariais são regidos, dentre outros, pelo princípio da
veracidade registral, sob pena de responsabilização cível e criminal do
oficial.

Assim, as demais questões inerentes ao cerne do litígio
devem ser objeto de ação de conhecimento onde o procedimento é amplo
e a atividade judicial pode ser realizada de forma exauriente e irrestrita
in stricto sensu.

Destarte, na suscitação de dúvida não cabe discussão
a respeito do mérito da questão retratada pela solicitação de averbação.
Nem pelo oficial cartorário, nem pelo julgador. A dúvida registrária é um
procedimento administrativo de rito sumaríssimo, determinado, em
princípio pela Lei de Registros Públicos, e em outras normas
extravagantes, em que se discute simplesmente a possibilidade do
registro.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício:
Apelação cível. Extinção do feito sem julgamento do
mérito. Suscitação de dúvida. Exaurimento da via
administrativa.
I - A dúvida registrária é um procedimento administrativo
de rito sumaríssimo, determinado, em princípio pela Lei
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de Registros Públicos, e em outras normas
extravagantes, em que se discute simplesmente a
possibilidade do registro.
II - De acordo com o disposto no artigo 5º, inciso XXXV,
da Constituição Federal, o esgotamento da via
administrativa não é requisito para se invocar a atividade
jurisdicional. Apelação conhecida e provida” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível, Apelação
Cível nº 68345-52.2001.8.09.0100; DJG, de 11/11/2010,
relator desembargador Almeida Branco).
"Apelação cível. Suscitação de duvida. Procedimento
administrativo. Cognição judicial limitada. Ofensa a ato
jurídico perfeito. Matéria alheia ao registro imobiliário.
Instituição financeira. Liquidação extrajudicial.
Sub-rogação legal. Averbação. Desnecessidade de
escritura publica.
I - A dúvida registraria é um procedimento administrativo
de rito sumaríssimo, determinado, em outras normas
extravagantes, em que se discute simplesmente a
possibilidade do registro.
II - Considerando que tal procedimento visa tão somente
apreciar se a atuação do oficial cartorário esta de acordo
com a previsão legal, é manifestamente inadmissível
perquirir digressões acerca da impossibilidade de
aplicação da lei, bem como sobre matérias inerentes ao
conflito de interesses entre as partes originárias. (...)
Recurso conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº
116705-7/188; DJG 117, de 25/06/2008; relator doutor
Fausto Moreira Diniz.).
No caso em tela, foi proferida sentença que julgou

improcedente a Dúvida, sendo, destarte, cabível recurso de apelação
para impugná-la.

Não obstante, o artigo 202, da Lei de Registros Públicos,
estabelece, expressamente, quem tem legitimidade para recorrer da
decisão da dúvida:

"I) o interessado; II) o Ministério Público; III) o terceiro
prejudicado".

Na hipótese sub examine, o interessado aqui é a
apresentante do título que se pretende registrar, qual seja, senhora
Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira , e não a aqui suscitante e apelante,
oficiala do Cartório de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição
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desta Comarca Maria Alice Coutinho Seixo de Brito, haja vista que a
suscitação é ato de que decorre de seu ofício.

O Ministério Público, dispensa definição. Já o terceiro
prejudicado, como se sabe, é todo aquele que comprove que o título
que se pretende registrar lhe causa algum prejuízo.

Com efeito, depreende-se que falece legitimidade à
oficiala de registro para recorrer, vez que, apesar do ato de suscitação
decorre por força da lei, lado outro, falta-lhe interesse em recorrer da
decisão judicial que dirime o dissenso a respeito do registro.

Em linha, orienta a jurisprudência pátria:
“Apelação cível interposta por oficial do registro civil nos
autos da suscitação de dúvida. Ilegitimidade para
recorrer. Artigo 202, da Lei nº 6.015/73. Preliminar.
Acolhimento. Não conhecimento do recurso” (Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, Segunda Câmara Cível;
Apelação Cível nº 1.0324.07.055298-3/001; DJMG, de
13/01/2009, relator desembargador Roney Oliveira).
"Registros públicos. Suscitação de dúvidas. Decisão.
Legitimidade para recorrer. Artigo 202, da Lei de
Registros Públicos.
A dúvida é um procedimento administrativo que visa
solucionar qualquer dissenso entre o oficial de registro
de imóveis e o apresentante do título que se visa
registrar. A legitimidade para suscitar dúvida é do
apresentante do título que se pretende registrar, nos
termos estabelecidos pelo artigo 198, da Lei Federal nº
6.015/1973, falecendo ao oficial de registro de imóveis
legitimidade para exercê-la ex officio. O oficial de
registro de imóveis não tem legitimidade para apelar da
decisão que dirime a dúvida, nos termos do artigo 202,
da Lei de Registros Públicos" (Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, Apelação Cível nº 1.0363.03.010762-
9/001, DJMG, de 20/05/2004; relatora desembargadora
Maria Elza).
Assim, a ilegitimidade recursal da apelante restou

configurada, no entanto, entendo que, por ser a questão de recolhimento
de tributo, matéria de ordem pública, pode e deve ser analisada de ofício
pelo magistrado, tema este inclusive já decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça e por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Processo civil. Recurso especial. Valor da causa.
Alteração de ofício. Discrepância relevante entre o valor
dado a causa e o seu efetivo conteúdo econômico.
Possibilidade. Recurso não conhecido.
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I - A teor da jurisprudência desta Corte, se existe uma
discrepância relevante entre o valor dado à causa e o
seu efetivo conteúdo econômico, de modo a causar
gravame ao direito do erário, que é indisponível, cabe
ao juiz determinar a correção da disparidade” (Recurso
Especial nº 168.292/GO, relator ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, DJU, de 28/05/2001).
II - Recurso não conhecido” (Superior Tribunal de Justiça,
Recurso Especial nº 784857/SP, Quarta Turma, relator
ministro Jorge Scartezzini, julgado em 18/05/2006).
“Agravo de instrumento. Ação consignação em
pagamento c/c modificação de cláusula contratual.
Justiça gratuita. Concessão. Necessidade.
Demonstração.
I - A concessão do benefício da justiça gratuita é questão
que envolve recolhimento de tributo, matéria de ordem
pública acerca da qual não há disponibilidade. Desse
modo, havendo indício robusto de que a agravante não
se enquadra nos requisitos definidos na Lei nº 1.060/50
para o recebimento dos benefícios ali estipulados, como
é caso dos autos, é dever do juiz negá-los,
independentemente de manifestação da parte adversa.
II - omissis. Recurso de agravo de instrumento
conhecido, mas improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Agravo de Instrumento nº 79766-5/180, relator
desembargador João Ubaldo Ferreira, Primeira Câmara
Cível, julgado em 19/01/2010, DJGe 513, de
04/01/2010).
Sustenta, em suma, a apelante que por escritura pública

de inventário e partilha amigável a meeira e os herdeiros de Clóvis
Figueiredo partilharam todo o patrimônio do casal, sem excluir a meação
do cônjuge supérstite em cada imóvel, já que esta última não pode ser
objeto de partilha ou divisão, em virtude de que 50% (cinquenta por
cento) de cada imóvel já lhe pertence em razão do regime do casamento.

Aduz que, como 50% (cinquenta por cento) desses
imóveis já pertenciam à viúva, sua partilha entre os 04 (quatro) herdeiros
do de cujus acarretou o desaparecimento da meação, sendo este ato
ilegal pois ofende o princípio da continuidade, previsto na Lei dos
Registros Públicos, ocasionando sonegação de impostos, ante o não
recolhimento do tributo referente à transmissão inter vivos (ITBI).

Inicialmente, sobre o tema impende frisar que a Lei nº
6.015/73 consagra em diversos de seus dispositivos (a exemplo dos
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artigos 195, 197, 222, 223, 225, § 2º, e 237) um dos princípios
fundamentais do registro imobiliário, qual seja, o da continuidade, que,
de acordo com Walter Ceneviva, "determina o imprescindível
encadeamento entre assentos pertinentes a um dado imóvel e às pessoas
nele interessadas." Ressalta o autor, ainda, que:

"O princípio da continuidade percorre duas linhas: a do
imóvel, como transposto para os livros registrários, e a
das pessoas com interesse nos registros. Ambas devem
ser seguidas de modo rigoroso e ininterrupto, pelo
sistema criado em lei. continuidade do imóvel
corresponde à persistência de matrícula inalterada ou,
se o assento for anterior a 1º de janeiro de 1976, de
transcrição ou inscrição precedente. Subsistem os
mesmos característicos e a definição perimetral, mesmo
que mudem os confrontantes. É contínua a linha pessoal
quando qualquer alteração do direito real registrado se
relaciona com a pessoa em cujo nome está lançado no
cartório imobiliário" (Lei dos Registros Públicos
comentada, 16ª edição, SP: Saraiva, 2005, página 422)
No caso em apreço, entendo que, realmente, o registro

pretendido encontra óbice na efetiva aplicação do mencionado princípio
da continuidade. Com efeito, a autorização do registro da escritura pública
de inventário e partilha importaria em inevitável quebra da cadeia dominial,
uma vez que os bens inventariados não se encontram registrados em
nome exclusivo da meeira.

Diante de tal circunstância, a inexistência de registro da
meação da senhora Maria Antonieta Alessandri obsta que a mesma figure
como transmitente do imóvel que lhe pertence, inviabilizando, por
conseguinte, o registro da escritura pública de inventário e partilha.

Neste contexto, deveriam os 50% (cinquenta por cento)
referentes à meação figurar em cada imóvel individualizado e não
considerar o monte mor como um todo, isto porque, da forma como
fizeram os herdeiros, camufladamente, procederam à doação dos bens
da meeira sem que, para tanto, recolhessem o necessário ITBI (Imposto
de transmissão onerosa de imóveis inter vivos).

Sobre o tema eis a jurisprudência:
“Inventário. Meação. Cessão sem formalidades de
escritura pública e pagamento de ITBI. Impossibilidade.
Não se pode, na partilha, simplesmente renunciar à
meação, já que se trata de verdadeira doação, sujeita a
escritura pública e ao recolhimento do tributo de
transmissão” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
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Agravo de Instrumento nº 1.0024.98.156674-8/001,
publicado em 31/03/2006, Sexta Câmara Cível, relator
desembargador Ernane Fidélis).
No caso, cabe acrescentar que tanto a Receita Federal

como a Estadual tem exercido forte fiscalização sob os cartórios que
não observam o procedimento acima, inclusive podendo cobrar-lhes os
impostos por ventura não recolhidos.

Ao teor do exposto, acolhendo parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, com fundamento no artigo 202, da Lei de
Registros Públicos, deixo de conhecer do recurso de apelação interposto,
diante da declarada ilegitimidade recursal da apelante, mas considerando
tratar-se de matéria de ordem pública, tomo conhecimento do vício, de
ofício, para determinar que a meação incida sob cada imóvel de forma
individual.

É como voto.
Goiânia, 29 de novembro de 2011.
Desª. Amélia Martins de Araújo - Relatora

Apelação Cível nº 364042-22.2008.8.09.0149 (200893640425)
Comarca de Trindade
1º Apelante: Roberto Monteiro de Lima
2º Apelante: George Morais Ferreira
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Luiz Eduardo de Sousa

EMENTA: DUPLO APELO CÍVEL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. APLICABILIDADE AOS
AGENTES POLÍTICOS. ARGUIÇÃO DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DE LEI
MUNICIPAL. DESNECESSIDADE. DÉCIMO TER-
CEIRO SALÁRIO. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
CONDUTA ÍMPROBA. ARTIGO 11, CAPUT, DA LEI Nº
8.429/1992. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO
AO ERÁRIO COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO. PERDA
DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO, DE
OFÍCIO, DAS SANÇÕES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE.
I - A Lei nº 8.429/92 é plenamente aplicável aos agentes
políticos, seja porque a disposição do artigo 2º do próprio
ato normativo não deixa qualquer dúvida sobre sua
amplitude, seja porque no texto magno não há qualquer
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restrição à acepção do termo agente público, abarcando
aquele que exerce por eleição ou qualquer outra forma
de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função pública.
II - Impõe-se desnaturar o controle incidental de
constitucionalidade se, para o julgamento da questão
meritória posta a lume, mostrar-se desnecessário o
pronunciamento do órgão jurisdicional quanto a
imputação de vício constitucional em relação a lei que
não atinge os requeridos.
III - É ímproba a conduta dos agentes políticos, por
ofensa ao caput do artigo 11, da Lei nº 8.429/1992, que
recebe gratificação natalina em afronta à regra inserta
no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal.
IV - Do recebimento indevido de décimo terceiro salário,
resultam o enriquecimento ilícito dos requeridos e o dano
aos cofres públicos do Município de Trindade.
V - A devolução dos valores recebidos sem suporte legal
é um consectário lógico do ato ímprobo perpetrado, não
havendo que se falar em perda do objeto da ação, pois
esse ato não anula a ilegalidade da conduta praticada,
apenas impedindo a aplicação da pena de ressarcimento
do dano.
VI - Não sendo necessariamente cumulativas as
sanções do artigo 12, da Lei nº 8.429/1992, e não tendo
o magistrado observado os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade quando da sua
dosimetria, pode o tribunal, mesmo que de ofício,
proceder a sua adequação.
Apelações conhecidas e improvidas. Sanções reduzidas
de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível nº 364042-22.2008.8.09.0149 (200893640425), da
Comarca de Trindade, onde figuram como apelantes Roberto Monteiro
de Lima e George Morais Ferreira, respectivamente, e como apelado,
Ministério Público.

Acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora
da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por unanimidade, em conhecer das apelações e negar-lhes
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provimento, bem como, de ofício, reduzir as sanções, nos termos do
voto do relator, que a este se incorpora.

Votaram, além do relator, as desembargadoras Amélia
Martins de Araújo e Maria das Graças Carneiro Requi.

Presidiu o julgamento, o ilustre desembargador Luiz
Eduardo de Sousa.

Presente à sessão, a ilustre procuradora de justiça,
doutora Ruth Pereira Gomes.

Custas, de lei.
Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. Luiz Eduardo de Sousa - Relator

RELATÓRIO

Roberto Monteiro de Lima e George Morais Ferreira,
devidamente qualificados e representados, inconformados com a
sentença, de folhas 156/167, do meritíssimo juiz de direito da Segunda
Vara Cível e Fazendas Públicas da comarca de Trindade, doutor Éder
Jorge, proferida nos autos da ação civil pública por ato de improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
interpõem os recursos de apelação cível, vistos às folhas 169/188 e
folhas 190/218.

Por meio da sentença hostilizada, o juízo de primeiro
grau, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 1º,
§ 3º, da Lei Municipal nº 1.104/2004, julgou procedente o pedido inicial
para condenar os requeridos às seguintes sanções, com fulcro no artigo
12, inciso III, c/c seu parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, verbis:

“1. George Morais Ferreira a ressarcir ao Município de
Trindade, o valor de R$ 21.322,59 (vinte e um mil, trezentos e vinte e
dois reais e cinquenta e nove centavos), devidamente corrigido pelo índice
INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês), a partir da data
da juntada aos autos do comprovante de citação.

2. Roberto Monteiro de Lima a ressarcir ao Município
de Trindade, o valor de R$ 14.613,03 (quatorze mil, seiscentos e treze
reais e três centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC e juros
moratórios de 1% (um por cento ao mês), a partir da juntada aos autos
do comprovante de citação.

3. Pagamento de multa civil, por ambos os réus, no valor
equivalente a uma vez o valor do acréscimo patrimonial, devidamente
corrigida, pelo índice INPC, a contar da juntada do comprovante de
citação. Neste caso, entendo razoável e proporcional estipular a multa
no patamar mínimo (uma vez o valor do acréscimo patrimonial), já que
os réus terão, ainda, que devolver o valor devidamente corrigido.
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4. Decreto, ainda, a suspensão dos direitos políticos,
dos referidos demandados, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da
data do trânsito em julgado.

5. Por fim, suspendo os direitos políticos dos réus pelo
prazo de 3 (três) anos e proíbo-os de contratarem com o poder público,
pelo prazo de 3 (três) anos.” (sic, folhas 166/167).

Os requeridos/apelantes foram ainda condenados ao
pagamento, pro rata, das custas processuais.

Roberto Monteiro Lima, no recurso de apelação visto
às folhas 169/188, após discorrer sobre os fatos tratados nos autos,
aponta a inconstitucionalidade da Lei nº 8.437/1992, por “(…) ampliar a
competência do juízo singular para julgar atos do executivo” (sic, folhas
171/172).

Aduz que a lei de Improbidade Administrativa não é
destinada aos agentes políticos, que ficam sujeitos às sanções previstas
para os crimes de responsabilidade a serem apurados perante o Tribunal
de Justiça, em face do foro privilegiado. Assim, defende a nulidade deste
procedimento, requerendo, por corolário, a extinção do processo sem
resolução de mérito.

Argumenta, ainda, que a ação civil pública não se mostra
como sendo o meio adequado para o controle da legalidade dos atos
administrativos.

Também, afirma que não restaram caracterizados o seu
enriquecimento ilícito e o dano ao erário, eis que estaria disposto a
restituir aos cofres públicos a quantia auferida como décimo terceiro
salário, além de não ter havido dolo, uma vez que os valores foram
recebidos com base em lei municipal.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do
recurso, para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Subsidiariamente, pleiteia o julgamento de
improcedência dos pedidos exordiais.

O preparo é visto à folha 189.
Por sua vez, George Morais Ferreira, apresenta o apelo,

de folhas 190/218, onde ratifica as preliminares inseridas no primeiro
recurso.

No mérito, alega que o recebimento de décimo terceiro
salário com suporte em lei municipal não caracteriza improbidade
administrativa, mormente porque o executivo, em face do princípio da
legalidade, tem como obrigação o cumprimento de ordem legal.

Defende que os vereadores são quem deveriam ser
penalizados, pois foi a Câmara Municipal que elaborou a lei que deu
causa à prática do ato ora penalizado.
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Igualmente, suscitou a ausência de enriquecimento ilícito
e a inexistência de prejuízo ao erário, porquanto já teria restituído os
valores recebidos, devidamente corrigidos, sendo mister a improcedência
do pedido, por perda do objeto.

Também aponta a ausência de dolo na conduta
hostilizada e a não violação a qualquer dos princípios da administração
pública.

Noutro ponto, opõe-se a sua condenação à pena de
multa, visto que, como frisado, não houve acréscimo em seu patrimônio,
nem prejuízo aos cofres públicos.

Pugna, assim, pelo acolhimento das preliminares
arguidas, com a anulação da sentença a quo, ou pelo julgamento de
improcedência dos pedidos, com a condenação do apelado ao
pagamento dos ônus sucumbenciais.

Custas recursais, acostadas à folha 219.
Complementação do preparo, visto à folha 239.
Os recursos foram recebidos em ambos os efeitos (folha

225).
As contrarrazões do Parquet foram apresentadas, às

folhas 226/230.
Remetidos os autos a esta Corte, determinou-se a

abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, por
intermédio do ilustre procurador de justiça, doutor Eliseu José Taveira
Vieira, opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos,
requerendo a aplicação do efeito transcendente decorrente dos inúmeros
julgados desta Corte que declarou a inconstitucionalidade de leis
municipais que fixaram décimo terceiro salário para agentes políticos
(folhas 243/251).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Cuidam-se, conforme relatado, de recursos de apelação
(folhas 169/188 e 190/218), respectivamente interpostos por Roberto
Monteiro de Lima e George Morais Ferreira, contra a sentença proferida,
às folhas 156/167 dos presentes autos de ação civil pública, por ato de
improbidade administrativa que o Ministério Público do Estado de Goiás
move em face dos apelantes, sentença essa que julgou procedentes os
pedidos constantes da inicial para, com fulcro no inciso III do artigo 12,
da Lei nº 8.429/1992, condenar os requeridos às sanções de
ressarcimento integral do dano, pagamento de multa civil, suspensão
dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, além
de determinar o pagamento pro rata das custas processuais.
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Os recursos são próprios, tempestivos, e atendem aos
demais requisitos de admissibilidade. Impendem, pois, conhecimento.

Considerando a coincidência das matérias suscitadas
em ambos os recursos, passo a analisá-los conjuntamente.

Ab initio, necessário anotar que a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/1992) é plenamente aplicável aos agentes
políticos. Primeiro porque a disposição do artigo 2º do próprio ato
normativo não deixa qualquer dúvida ao assim dispor:

“Artigo 2º Reputa-se agente público, para os efeitos desta
lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego
ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior.”

Demais disso, no texto magno não há qualquer restrição
à acepção do termo agente público, ensejando à Lei nº 8.429/1992
abarcar na categoria de agentes públicos aquele que exerce por eleição
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função pública.

E qualquer entendimento em sentido contrário seria uma
aberração jurídica, porquanto é notório que a grande maioria dos atos
de improbidade administrativa tem sua prática encabeçada por detentores
de mandato eletivo que se aproveitam da função de gestores públicos,
tendo sido os agentes públicos, inclusive, o foco principal da referida
norma quando da sua elaboração.

Tanto é assim, que a essa lei dedicou científica atenção
na atribuição da sujeição do dever de probidade administrativa ao agente
público, que se reflete internamente na relação estabelecida entre ele e
a Administração Pública, superando a noção de servidor público, com
uma visão mais dilatada do que o conceito de funcionário público contido
no diploma penal.

Por outro lado, impende anotar que em 23 de julho do
ano de 2007, a ministra Ellen Gracie, presidente do Supremo Tribunal
Federal, arquivou as Reclamações nº 5389, 5391 e 5393, ajuizadas por
prefeitos do Estado do Pará, com o objetivo de estender aos prefeitos a
decisão proferida na Reclamação nº 2138, na qual se afastou a
competência do juízo comum para o julgamento dos crimes de
responsabilidade.

Naquela oportunidade a nobre ministra ressaltou que a
decisão no julgamento da Reclamação nº 2138 tratava de caso de
ex-ministro de Estado, não possuindo qualquer efeito vinculante.

Assim, inexistindo efeito vinculador à Reclamação nº
2138, é perfeitamente cabível a propositura de ação de improbidade
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administrativa em face de agente político, não havendo que se falar em
inconstitucionalidade.

Corroborando essa ilação, eis o entendimento
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Administrativo e processual civil. Agravo regimental no
agravo de instrumento. Mandado de segurança. Inquérito
civil instaurado pelo Ministério Público para o fim de
apurar a prática de ato de improbidade administrativa
por parte de magistrado. Possibilidade. Súmula 83, do
Superior Tribunal de Justiça. Artigos 9º, 10 e 11, da Lei
nº 8.429/1992 não prequestionados, bem como os
artigos 29 a 45, da Lei Complementar nº 35/1979.
Súmula 211, do Superior Tribunal de Justiça. Alegação
de violação a artigos de lei sem a devida fundamentação.
Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal. Ausência
de violação do artigo 535, do Código de Processo Civil.
I - ‘Esta Corte Superior tem posicionamento pacífico no
sentido de que não existe norma vigente que
desqualifique os agentes políticos - incluindo os
magistrados - da possibilidade de figurar como parte
legítima no polo passivo de ações de improbidade
administrativa” (Agravo Regimental no Recurso Especial
nº 1127541/RN, relator ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJUe, de 11/11/2010). No mesmo
sentido, dentre outros: Embargos de Declaração no
“Agravo Regimental na AIA 26/SP, relatora ministra
Denise Arruda, Corte Especial, DJUe, de 01/07/2009;
Recurso Especial nº 1127182/RN, relator ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJUe, de
15/10/2010. (...)
VI - Agravo regimental não provido” (Superior Tribunal
de Justiça, Primeira Turma, Agravo Regimental no
Agravo de Insdtrumento nº 1338058/MG, relator ministro
Benedito Gonçalves, DJU, de 08/04/2011).
“Recurso especial. Administrativo e processual civil. Ação
civil pública. Improbidade administrativa. Violação do
artigo 535, do Código de Processo Civil, não
caracterizada. Aplicação da Lei nº 8.429/1992. Agentes
políticos municipais. Ausência de dano ao erário.
Violação aos princípios administrativos. Artigo 11, da Lei
nº 8.429/1992. Elemento subjetivo. Dolo genérico. (…).
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II - Aplica-se a Lei nº 8.429/1992 aos agentes políticos
municipais. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
(…).
VI - Recurso especial conhecido e não provido” (Superior
Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Recurso Especial
nº 1192583/RS, relatora ministra Eliana Calmon, DJU,
de 08/09/2010).
E essa orientação vem sendo amplamente adotada em

nosso Tribunal, vejamos:
“Apelação cível. Ação civil pública. Via processual
adequada. Improbidade administrativa. Agente político.
Aplicabilidade da Lei nº 8.429/92.
I - Ação civil pública é a via processual adequada para
processar agente político que supostamente tem
praticado ato de improbidade administrativa;
II - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
e deste Tribunal de Justiça, aplica-se a Lei nº 8.429/92
(Lei de Improbidade Administrativa) ao agente ou
ex-agente político titular de mandato eletivo, consoante
a regra que emana dos seus artigos 1º e 2º, dado que à
decisão proferida pela Suprema Corte de Justiça no
julgamento da Reclamação nº 2.138-6/DF, não foi
atribuído efeito vinculante, nem eficácia erga omnes.
Apelo conhecido e provido. Sentença cassada” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível
nº 362944-61.2009.8.09.0021, relator desembargador
Camargo Neto, DJG nº 791, de 01/04/2011).
“Agravo de instrumento. Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa. Inépcia da inicial. Notificação
para apresentação de defesa prévia. Ausência de vício.
(…)
II - Inadequação da via eleita. Agentes políticos.
Aplicabilidade da lei. Não há razões para se cogitar a
pretendida inaplicabilidade da lei de Improbidade
Administrativa aos agentes políticos que tenham
praticado as condutas previstas em seus dispositivos.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento conhecido e
improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 397509-
80.2010.8.09.0000, relator desembargador João
Waldeck Félix de Sousa, DJG nº 794, de 06/04/2011).
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Superadas essas questões, tem-se que a probidade
administrativa, na lição do eminente constitucionalista José Afonso da
Silva, “(...) é uma forma de moralidade administrativa que mereceu
consideração especial pela Constituição, que pune o ímprobo com a
suspensão de direitos políticos (artigo 37, § 4º). A probidade administrativa
consiste no dever de o ‘funcionário servir a Administração com
honestidade, procedendo no exercício das funções, sem aproveitar os
poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de
outrem a quem queira favorecer’. Cuida-se de uma moralidade
administrativa qualificada. A improbidade administrativa é uma
imoralidade qualificada pelo dano ao erário e correspondente vantagem
ao ímprobo ou a outrem” (Curso de direito constitucional positivo, 19ª
edição, São Paulo: 2001).

A Lei nº 8.429/1992 disciplinou os atos de improbidade
administrativa em três categorias, vale dizer, atos que importam
enriquecimento ilícito do agente público (artigo 9º), atos que causam
prejuízos ao erário (artigo 10) e atos que atentam contra os princípios
da Administração Pública (artigo 11).

Extrai-se da petição inicial que aos apelantes foi
imputada a prática de atos que importam em enriquecimento ilícito,
consubstanciados no recebimento de décimo terceiro salários, à míngua
de lei municipal autorizando os pagamentos e, ainda, em afronta ao
artigo 39, § 4º, da Constituição Federal.

Da sentença recorrida nota-se que essa conduta foi
enquadrada no caput do artigo 11º, da Lei de Improbidade Administrativa,
por configurar, na visão do julgador, tão somente em violação aos
princípios da legalidade e moralidade.

A título de esclarecimento, impende ressaltar que a
revisão desse enquadramento, por não ter sido objeto de questionamento
pelo Ministério Público, encontra óbice no efeito devolutivo da apelação,
pelo qual o órgão ad quem fica limitado ao conhecimento da matéria
impugnada, bem como no princípio da proibição da reformatio in pejus,
eis que a revisão da sentença nesse aspecto poderia ocasionar aos
apelantes a piora de sua situação.

A par dessa divergência de tipificação, fato é que o
recebimento de décimo terceiro salário por prefeito e vice-prefeito atenta
contra o princípio da legalidade, eis que contraria disposições
constitucionais sobre a matéria.

Eis, a propósito, o que dispõem os artigos 7º, inciso VIII,
e 39, §§ 3º e 4º, ambos da Constituição Federal:

“Artigo 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(…)
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VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;”

“Artigo 39. (…)
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público

o disposto no artigo 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo exigir.

§ 4º O membro do poder, o detentor de mandato eletivo,
os ministros de estado e os secretários estaduais e municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio,
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em
qualquer caso, o disposto no artigo 37, X e XI.”

Indubitável, portanto, que o décimo terceiro salário é
devido apenas aos servidores ocupantes de cargo público e não aos
agentes políticos, que, como visto, são remunerados, exclusivamente,
por subsídio fixado em parcela única.

Sobre o conceito de agentes políticos, trago à colação a
lição de Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro, 18ª
edição, Malheiros Editores, 1993:

“Esses agentes atuam com plena liberdade funcional,
desempenhando suas atribuições com prerrogativas e
responsabilidades próprias, estabelecidas na
Constituição e em leis especiais. Não são servidores
públicos, nem se sujeitam ao regime jurídico único
estabelecido pela Constituição de 1988. Têm normas
específicas para sua escolha, investidura, conduta e
processo por crimes funcionais e de responsabilidade
que lhe são privativos.
(…)
Nesta categoria encontram-se os chefes de executivo
(presidente da república, governadores e prefeitos) e
seus auxiliares imediatos (ministros e secretários de
estado e de município); os membros das corporações
legislativas (senadores, deputados e vereadores); os
membros do poder judiciário (magistrados em geral);
os membros do Ministério Público (procuradores da
república e da justiça, promotores e curadores públicos);
os membros dos tribunais de contas (ministros e
conselheiros); os representantes diplomáticos e demais
autoridades que atuem com independência funcional no
desempenho de atribuições governamentais, judiciais
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ou quase-judiciais, estranhas ao quadro do servidor
público.”
Conclui-se, portanto, que apenas os servidores públicos

possuem os direitos trabalhistas previstos no artigo 7º, da Constituição
Federal.

Em assim sendo, patente é a ilegalidade da conduta
dos recorrentes, que na condição de prefeito e vice-prefeito do Município
de Trindade receberam os valores equivalentes ao décimo terceiro
salário, sendo, portanto, impositiva a aplicação da lei de Improbidade.

E nem se diga que o recebimento de décimo terceiro
salário com suporte em lei municipal descaracterizaria a improbidade
administrativa, pois, na espécie, a lei existente abrange a percepção de
gratificação natalina apenas pelos vereadores.

Vejamos:
“Artigo 1º (…)
§ 3º Fica fixado no mesmo valor o 13º (décimo terceiro)

subsídio aos vereadores, conforme previsto na Lei Orgânica do Município
de Trindade” (Lei Municipal nº 1.104, de 27 de agosto de 2004).

E isso também foi o que ficou atestado no ofício nº
146/2008 encaminhado pelo presidente da Câmara Municipal de Trindade
ao promotor de justiça para instruir o inquérito civil público que precedeu
esta ação, in verbis:

“Ao cumprimentar Vossa Excelência, em atenção ao
disposto no ofício 178/08, venho lhe informar que não encontramos
alteração na lei orgânica dispondo sobre o pagamento de 13º salário ao
prefeito e vice-prefeito municipal.

A única previsão existente para pagamento de 13º salário
na citada lei é para os vereadores” (sic, folha 50).

E essa constatação tanto afasta a tese de inexistência
de dolo, como demonstra a desnecessidade de reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei municipal retrocitada para o enquadramento
da conduta dos apelantes na lei de Improbidade, eis que tal espécie
normativa não constitui antecedente lógico e necessário ao julgamento
do mérito da causa.

Nesse sentido é a lição de Gilmar Ferreira Mendes, in
Curso de direito constitucional, 4ª edição, Saraiva, 2009:

“(...) Assim, a característica fundamental do controle
concreto ou incidental de normas parece ser o seu
desenvolvimento inicial no curso de um processo, no
qual a questão constitucional configura ‘antecedente
lógico e necessário à declaração judicial que há de versar
sobre a existência ou inexistência de relação jurídica.
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(…)
O controle de constitucionalidade concreto ou incidental,
tal como desenvolvido no direito brasileiro, é exercido
por qualquer órgão judicial, no curso de processo de
sua competência. A decisão, ‘que não é feita sobre o
objeto principal da lide, mas sim sobre questão prévia,
indispensável ao julgamento do mérito’, tem o condão,
apenas, de afastar a incidência da norma viciada. Daí
recorrer-se à suspensão de execução pelo Senado de
leis ou decretos declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal (Constituição Federal
1967/69, artigo 42, VII).”
E outro não é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“Mandado de segurança. Servidores públicos
aposentados. Pretensão. Vantagem pecuniária.
Extensão. Arguição de inconstitucionalidade incidenter
tantum das leis delegadas. Desnecessidade.
Decadência não verificada. Violação ao princípio da
paridade vencimental e ao direito de revisão dos
proventos. Inocorrência. Regime do subsídio
implementado aos servidores estaduais ocupantes de
cargos comissionados da atividade por força das Leis
Delegadas nº 4 e 6/2003. Parcela única. Ausência de
direito líquido e certo.
I - Impõe-se desnaturar a arguição incidental de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
rejeitando-a, se para o julgamento da questão meritória
posta a lume, mostrar-se desnecessário o
pronunciamento do órgão jurisdicional quanto a
imputação de vício constitucional. (…) Segurança
denegada” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Cível, Mandado de Segurança nº 11841-0/101,
relatora desembargadora Juraci Costa, DJG nº 14406,
de 06/12/2004).
Noutro norte, também não devem prevalecer as

assertivas dos recorrentes de ausência de enriquecimento ilícito ou de
dano ao erário.

Ora, conforme se infere do demonstrativo de valores
pagos anexado à folha 60 do processo, o primeiro recorrente recebeu
décimo terceiro salário nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, no valor
líquido total de R$ 14.613,03 (quatorze mil, seiscentos e treze reais e
três centavos), enquanto o segundo percebeu o montante líquido de R$
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21.322,59 (vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e
nove centavos), referente a essa mesma gratificação, paga nos anos de
2005, 2006 e 2007. E se esses valores foram recebidos indevidamente,
por óbvio, ocorreram o aumento ilícito do patrimônio de ambos e, em
contrapartida, a diminuição dos recursos do Município de Trindade.

O fato de o recorrente George Morais Ferreira ter
efetuado a devolução dessa quantia não anula a ilegalidade da conduta
praticada, mas apenas impede que lhe seja aplicada a pena de
ressarcimento do dano, não havendo, por conseguinte, que se falar em
perda do objeto. Se assim não fosse, os autores de condutas
semelhantes à presente sempre sairiam ilesos, sem nenhuma punição,
pois bastaria a devolução da quantia auferida irregularmente para que a
ação intentada fosse extinta.

E é também por isso que a imposição da pena de multa
questionada pelo segundo apelante mostra-se irrepreensível, eis que
revela a reprovação do Estado à conduta ímproba apurada, tendo como
objetivo verdadeiramente reprimi-la e evitar o cometimento de novas
infrações, já que a devolução dos valores recebidos, ou seja, o
ressarcimento integral do dano, nada mais é do que um consectário
lógico da constatação da ilegalidade perpetrada.

Acerca da natureza jurídica da sanção de ressarcimento
ao erário, transcrevo os ensinamentos de Emerson Garcia e Rogério
Pacheco Alves, constantes na obra Improbidade Administrativa, 3ª edição,
Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2006:

“É relevante observar ser inadmissível ao ímprobo sejam
aplicadas unicamente as sanções de ressarcimento do
dano e de perda de bens, pois estas, em verdade, não
são reprimendas, visando unicamente à recomposição
do status quo.”
E outro não é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:
“Administrativo. Ação de improbidade administrativa.
Ocorrência de dano ao erário reconhecida pelo tribunal
de origem. Inexistência de ofensa ao artigo 535, do
Código de Processo Civil. Acórdão recorrido que não
aplicou a obrigação de ressarcimento com fundamento
no princípio da proporcionalidade. Violação dos artigos
5º e 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92. (…)
II - A reparação do prejuízo causado aos cofres públicos
não é medida sancionatória, mas simplesmente uma
consequência civil decorrente do dano causado pelo
agente ao patrimônio público.



377

III - Não há vinculação entre o ressarcimento do prejuízo
causado e a extensão da gravidade da conduta ímproba,
motivo pelo qual a obrigação de recompor o dano não
pode ser afastada em razão dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso especial
parcialmente provido” (Superior Tribunal de Justiça,
Segunda Turma, Recurso Especial nº 977.093/RS,
relator ministro Humberto Martins, DJU, de 25/08/2009).
“Administrativo e processual civil. Ministério Público.
Competência funcional. Procurador de justiça. Artigo 31,
da Lei nº 8.625/93. Ação civil pública. Improbidade
administrativa. Contratação de “funcionário fantasma”.
Ato ilícito. Sanções. Ressarcimento ao erário.
Insuficiência. Artigo 12, da Lei nº 8.429/97.
(…)
V - Não há necessidade de aplicação cumulada das
sanções previstas no artigo 12, da Lei nº 8.429/97,
cabendo ao julgador, diante das peculiaridades do caso
concreto, avaliar, sob a luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a adequação das
penas, decidindo quais as sanções apropriadas e suas
dimensões, de acordo com a conduta do agente e o
gravame impingido ao erário, dentre outras
circunstâncias. Precedentes desta Corte.
VI - Todavia, afastadas pelo Tribunal a quo as sanções
de suspensão de direitos políticos e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, remanesceu apenas a
condenação solidária dos recorridos ao ressarcimento
dos valores indevidamente percebidos, subtraída a
parcela já devolvida.
VII - Caracterizado o ato de improbidade administrativa,
o ressarcimento ao erário constitui o mais elementar
consectário jurídico, não se equiparando a uma sanção
em sentido estrito e, portanto, não sendo suficiente por
si só a atender ao espírito da Lei nº 8.429/97, devendo
ser cumulada com ao menos alguma outra das medidas
previstas em seu artigo 12.
VIII - Pensamento diverso, tal qual o esposado pela Corte
de origem, representaria a ausência de punição
substancial a indivíduos que adotaram conduta de
manifesto descaso para com o patrimônio público.
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Permitir-se que a devolução dos valores recebidos por
‘funcionário-fantasma’ seja a única punição a agentes
que concorreram diretamente para a prática deste ilícito
significa conferir à questão um enfoque de simples
responsabilidade civil, o que, a toda evidência, não é o
escopo da Lei nº 8.429/97.
IX - ‘A ação de improbidade se destina
fundamentalmente a aplicar as sanções de caráter
punitivo acima referidas, que têm a força pedagógica e
intimidadora de inibir a reiteração da conduta ilícita.
Assim, embora seja certo que as sanções previstas na
Lei nº 8.429/92 não são necessariamente aplicáveis
cumuladamente (podendo o juiz, sopesando as
circunstâncias do caso e atento ao princípio da
proporcionalidade, eleger a punição mais adequada),
também é certo que, verificado o ato de improbidade, a
sanção não pode se limitar ao ressarcimento de danos’
(Ministro Teori Albino Zavascki, voto-vista no Recurso
Especial nº 664.440/MG, DJU, de 06/04/06). (…)
XV - Recurso especial provido” (Superior Tribunal de
Justiça, Segunda Turma, Recurso Especial nº
1019555/SP, relator ministro Castro Meira, DJU, de
29/06/2009).
Entretanto, comparando-se as sanções impostas pelo

magistrado a quo aos apelantes com as que foram impostas nos
inúmeros casos semelhantes ao presente, tenho por imperativa a sua
redução, mesmo que tal pleito não tenha sido formulado nas razões de
apelação apresentadas.

Corroborando esse entendimento, colaciono os
seguintes arestos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa. (…) Redução da multa civil de ofício.
Afastamento da sanção de suspensão dos direitos
políticos (…). Recurso parcialmente provido.
(…)
IV - E, de ofício, reduzo o valor da multa civil fixada em
2 (duas) vezes o valor do dano ao erário, para o
correspondente a 1 (uma) vez o valor do dano ao erário,
valor este corrigido monetariamente pelo INPC, sem
prejuízo das demais condenações impostas pela
sentença e neste recurso. E excluo da condenação a
suspensão dos direitos políticos do ora apelante. (...)”
(Tribunal de Justiça do Paraná, Quarta Câmara Cível,
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Apelação Cível nº 0653550-4, relator desembargador
Luís Carlos Xavier, julgado em 03/08/2010).
“(...) Administrativo. Artigo 12, III, da Lei de Improbidade
Administrativa. Aplicação de sanções desproporcionais
se comparadas à gravidade do ato. Redução de ofício.
Possibilidade. a) em se tratando de sanções
desproporcionais aplicadas pela prática de ato de
improbidade pode o tribunal, de ofício, reduzi-las. b) no
caso, a suspensão dos direitos políticos do apelante por
cinco (5) anos e sua condenação ao pagamento de pena
de multa de cinquenta (50) vezes o valor da remuneração
por ele percebida é desproporcional se comparada à
gravidade do ato, razão pela qual reduzo a suspensão
para três (3) anos e a multa para quatro (4) vezes o
valor da remuneração mensal percebida pelo apelante
em dezembro de 1996.
VI - Apelo a que se nega provimento; sanções reduzidas
de ofício” (Tribunal de Justiça do Paraná, Quinta Câmara
Cível, acórdão nº 17773, relator desembargador Leonel
Cunha, julgado em 05/06/2007).
E este Tribunal de Justiça, em caso recente de minha

relatoria, assim julgou:
“Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade
administrativa. Desobediência ao artigo 42, da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Conduta ímproba. Artigo 11,
da Lei nº 8.429/1992. Elemento subjetivo caracterizado.
Pagamento de dívidas referentes a exercícios anteriores.
Irrelevância. Inabilidade do agente tipificada pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Redução, de ofício, das
sanções impostas. Possibilidade.
(…)
V - Não sendo necessariamente cumulativas as sanções
do artigo 12, da Lei nº 8.429/1992, e não tendo o
magistrado observado os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade quando da sua
dosimetria, pode o tribunal, mesmo de ofício, proceder
a sua redução. Apelação conhecida e improvida.
Sanções reduzidas de ofício” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº
341906-50.2008.8.09.0078, relator desembargador Luiz
Eduardo de Sousa, DJG nº 834, de 07/07/2011).
Ademais, é entendimento consolidado no Superior

Tribunal de Justiça que as sanções do artigo 12, da Lei nº 8.429/1992,
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não são necessariamente cumulativas, cabendo ao magistrado a sua
dosimetria, bem como a possibilidade de redução pelo tribunal acaso
não tenham sido observados pelo julgador os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Nesses termos:
“Administrativo. Recursos especiais. Ação civil por ato
de improbidade administrativa. Contratos irregulares.
Licitação. Inexigibilidade não reconhecida. Reexame de
matéria fático-probatória. Súmulas 5 e 7, Superior
Tribunal de Justiça. Ato de improbidade administrativa.
Violação de princípios da administração pública. Artigo
11, da Lei nº 8.429/92. Elemento subjetivo. Necessidade.
Comprovação. Aplicação das penalidades previstas no
artigo 12, da Lei nº 8.429/92. Princípios da
proporcionalidade e razoabilidade inobservados.
Readequação das sanções impostas. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Recursos especiais
parcialmente providos.
(…)
V - A aplicação das penalidades previstas no artigo 12,
da Lei nº 8.429/92, exige que o magistrado considere,
no caso concreto, ‘a extensão do dano causado, assim
como o proveito patrimonial obtido pelo agente’
(conforme previsão expressa contida no parágrafo único
do referido artigo). Assim, é necessária a análise da
razoabilidade e proporcionalidade em relação à
gravidade do ato de improbidade e à cominação das
penalidades, as quais não devem ser aplicadas,
indistintamente, de maneira cumulativa.
(…) Assim, não obstante a prática de ato de improbidade
administrativa pelos recorrentes, a imposição cumulativa
de todas as sanções previstas na referida legislação não
observou os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Tal consideração impõe a redução
do valor da multa civil de cinco para três vezes o valor
da remuneração, bem como autoriza o afastamento da
sanção de suspensão dos direitos políticos dos
recorrentes.
VII - Provimento parcial dos recursos especiais,
tão-somente para readequar as sanções impostas aos
recorrentes” (Superior Tribunal de Justiça, Primeira
Turma, Recurso Especial nº 875.425/RJ, relatora
ministra Denise Arruda, DJU, de 11/02/2009).
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Nessa senda, julgo como adequado à espécie o
afastamento das sanções de suspensão dos direitos políticos e de
proibição de contratar com o poder público.

Com relação à pena de ressarcimento, há que se
ressalvar a devolução efetivada pelo segundo apelante antes mesmo
da sua citação, conforme comprovantes de folhas 87/89, o que impõe a
sua adequação para que o demandado apenas complemente a quantia
correspondente à correção monetária, que não foi computada ao tempo
dos pagamentos.

Por fim, inobstante a alteração nas sanções impostas
aos recorrentes, é de se manter a sucumbência tal como arbitrada na
sentença, eis que caracterizados os atos de improbidade delineados na
inicial.

Ao teor do exposto, acolhendo parcialmente o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos de
apelação, porém nego-lhes provimento. Contudo, de ofício, afasto a
suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder
Público impostas aos requeridos. Quanto ao recorrente George Morais
Ferreira, mantenho a pena de multa fixada na instância singela e, diante
da devolução da quantia recebida ilicitamente, limito a pena de
ressarcimento cominada ao montante concernente à atualização
monetária do valor principal, já que a restituição ocorreu sem os
acréscimos legais. Quanto ao recorrente Roberto Monteiro de Lima,
mantenho as penas de multa e de ressarcimento nos moldes como
arbitradas pelo magistrado a quo. Por fim, afasto a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 1º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.104/2004,
eis que desnecessária para o enfrentamento da questão meritória,
mantendo-se, no mais, a sentença conforme prolatada.

É o voto.
Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. Luiz Eduardo de Sousa - Relator

Apelação Cível nº 367999-34.2008.8.09.0051 (200893679992)
Comarca de Goiânia
Apelante: Vila Nova Futebol Clube
Apelada: Guardiã Administração e Serviços Ltda.
Relator: Des. Geraldo Gonçalves da Costa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
OBEDIÊNCIA A REGRAS CONSTANTE DO ESTATUTO
SOCIAL DO CLUBE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
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DA BOA-FÉ CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTA-
DE. PROVA DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
ÔNUS. RECONHECIMENTO DE VALOR PAGO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
I - Inexistindo prova cabal capaz de sustentar a
anulabilidade do contrato entabulado e ainda qualquer
alegação de coação/vício de consentimento sofrido por
uma ou ambas das partes, não há se falar em nulidade,
máxime quando as partes tinham plena consciência do
objetivo a ser atingido, decorrendo o contrato da
autonomia de vontade e da liberdade de contratar. Há
de prevalecer o contrato em obediência, acima de tudo,
ao princípio da boa-fé contratual.
II - Tendo o autor demonstrado em juízo a existência do
ato ou fato que descreveu na exordial como ensejador
de seu direito, incumbe o ônus da prova ao réu, quando
se referir a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, consoante o disposto no artigo 333,
inciso II, do Código de Processo Civil.
III - Não falar em correção da sentença quando esta
devidamente reconheceu pagamento efetuado por uma
das partes.
IV - Deve ser mantida a sentença quanto aos honorários
advocatícios, por estarem em consonância com o artigo
20, § 3º, do Código de Processo Civil e com os princípios
da causalidade e da razoabilidade, haja vista que não
são exorbitantes e nem aviltantes à profissão do
advogado.
V- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 367999-34.2008.8.09.0051 (200893679992), da
Comarca de Goiânia, em que figura como apelante Vila Nova Futebol
Clube e, como apelada, Guardiã Administração e Serviços Ltda.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela
Segunda Turma Julgadora de sua Quinta Câmara Cível, à unanimidade
de votos, em conhecer e desprover o recurso, tudo nos termos do voto
do relator.

Votaram acompanhando o relator os excelentíssimos
senhores desembargadores Hélio Maurício de Amorim e Alan Sebastião
de Sena Conceição (que também presidiu a sessão de julgamento).
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Representou a Procuradoria-Geral de Justiça a doutora
Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 21 de julho de 2011.
Des. Geraldo Gonçalves da Costa - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível (folhas 164/171) interposta
por Vila Nova Futebol Clube, contra sentença (folhas 154/157) proferida
pelo meritíssimo juiz de direito da Sexta Vara Cível da Comarca de
Goiânia, doutor José Ricardo M. Machado, nos autos da ação de
cobrança proposta em seu desfavor pela Guardiã Administração e
Serviços Ltda.

A sentença atacada julgou procedente o pedido e
condenou o réu/apelante no pagamento da quantia de R$ 24.717,58
(vinte quatro mil setecentos dezessete reais cinquenta oito centavos),
referente ao débito gerado pelo não pagamento das faturas mensais, no
período compreendido entre junho/2007 a março/2008, ressalvada a
quantia já paga no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do contrato de
prestação de serviços de portaria celebrado entre as partes em
17/10/2005.

Restando o débito, na oportunidade, atualizado até
15/08/2008, sobre ele foi determinada a incidência de correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Opostos embargos de declaração (folhas 159/162), a
estes foi negado provimento.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de
apelação (folhas 164/171).

Após fazer um esboço dos fatos que desencadearam a
propositura da ação, o apelante sustenta a nulidade do contrato constante
de folhas 13/15 por inobservância das regras constantes do estatuto
social do clube, uma vez que foi assinado apenas pelo presidente
executivo, sem a anuência do vice-presidente administrativo.

Assenta a ausência de prova da contraprestação do
serviço, sob a alegação de que os comprovantes de recebimento deste
foram assinados por pessoas estranhas ao quadro de funcionários do
recorrente.

Ressalta que não constou da sentença o
reconhecimento do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
além daqueles já ressalvados na petição inicial e constantes da sentença,
conforme recibo, de folha 136, visando a quitação das notas fiscais nº
4300, 4251 e o restante da NF 4200.
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Prossegue dizendo que a verba honorária – 15% sobre
o valor da condenação – afigura-se desproporcional à complexidade da
causa, motivo pelo qual entende deva ser reduzida para o patamar de
10%.

Alfim, brada pelo conhecimento e provimento do recurso,
com o fito de reformar a sentença apelada.

Preparo efetuado (folhas 172/173).
Recurso recebido à folha 174.
Resposta ao recurso constante de folhas 176/178.
É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível (folhas
164/171) interposta por Vila Nova Futebol Clube, contra sentença (folhas
154/157) proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Sexta Vara Cível
da Comarca de Goiânia, doutor José Ricardo M. Machado, nos autos da
ação de cobrança proposta em seu desfavor pela Guardiã Administração
e Serviços LtdA.

A sentença atacada julgou procedente o pedido e
condenou o réu/apelante no pagamento da quantia de R$ 24.717,58
(vinte quatro mil setecentos dezessete reais cinquenta oito centavos),
referente ao débito gerado pelo não pagamento das faturas mensais, no
período compreendido entre junho/2007 a março/2008, ressalvada a
quantia já paga no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do contrato de
prestação de serviços de portaria celebrado entre as partes em
17/10/2005.

Restando o débito, na oportunidade, atualizado até
15/08/2008, sobre ele foi determinada a incidência de correção monetária
pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

1. Regras do estatuto social do recorrente. Assinatura
do presidente do clube.

O apelante sustenta a nulidade do contrato, constante
de folhas 13/15, por inobservância das regras constantes do estatuto
social do clube, uma vez que foi assinado apenas pelo presidente
executivo do clube, sem a anuência do vice-presidente Administrativo.

A questão posta em tela merece ser vista sob a mesma
ótica do magistrado prolator da sentença atacada, ou seja, a boa-fé
constante do contrato entabulado entre as partes.
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Quando da prolação da sentença, o magistrado bem se
posicionou acerca do assunto, motivo pelo qual faço minhas as suas
palavras:

“... pela regra estatutária (artigo 32, I, c), os contratos
celebrados pelo clube requerido devem ostentar nos instrumentos
respectivos firma, além do presidente, do vice-presidente da área. A
preterição a essa norma estatutária pelo corpo dirigente do clube
requerido, na hipótese, não pode, no entanto, afetar a autora que de,
boa-fé, com ele estabeleceu lícitas relações jurídicas obrigacionais, até
porque o instrumento visto em fotocópia, às folhas 13-15, foi firmado
pelo dirigente maior da pessoa jurídica, gerando para a contratada
(autora) a natural presunção de idoneidade do documento, quer pela
sua regular aparência formal, quer pela sua aceitação e cumprimento
por expressivo período de tempo” (folhas 155/156).

Ressalto, por ora, a bem lançada fala do prolator da
sentença, uma vez que o contrato que ora se ataca pode não ter recebido
as assinatura de ambos responsáveis pelo clube, ou seja, tanto do
presidente executivo quanto do vice-presidente administrativo, mas, de
fato, o responsável máximo aportou sua assinatura e, como se vê da
própria documentação constante dos autos, acima de qualquer suspeita,
o serviço foi prestado e sua contraprestação é medida que se impõe.

Logo, inexistindo prova cabal capaz de sustentar a
anulabilidade do contrato entabulado entre as partes e ainda qualquer
alegação de coação/vício de consentimento sofrido por uma ou ambas
das partes, não há se falar em nulidade, máxime quando as partes tinham
plena consciência do objetivo a ser atingido, decorrendo o contrato da
autonomia de vontade e da liberdade de contratar.

Eventual dolo, coação ou lesão se consubstancia em
ônus probatório do qual não se desincumbiu a parte apelante, uma vez
que, no momento oportuno (folha 153), informou ao magistrado que os
documentos constantes nos autos eram suficientes à prova do direito
alegado, deixando de produzir outras provas com a finalidade de, assim,
retirar de si a obrigação de cumprimento da avença firmada.

Deixo por ora registrado que, em atenção aos ditames
da boa-fé objetiva, devem as partes do negócio jurídico assegurar a boa
execução do contrato, procedendo sempre com lealdade, transparência
e ética.

Logo, não merece reforma neste ponto a sentença.
2. Prova da contraprestação do serviço.
Assenta a ausência de prova da contraprestação do

serviço, sob a alegação de que os comprovantes de recebimento deste
foram assinados por pessoas estranhas ao quadro de funcionários do
recorrente.
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Assim decidiu o magistrado acerca deste tema:
“... a documentação agregada a inicial, em especial as

notas fiscais de folhas 16/26, atestam positivamente a realização dos
serviços contratados. Se, entretanto, as atestações não foram feitas por
pessoas do clube requerido, cumpria ao requerido a prova do fato
modificativo ou impeditivo do direito do autor (artigo 333, II, Código de
Processo Civil). Contudo, o réu não se ocupou sequer em requerer,
opportuno tempore a produção de prova (folha 150), fazendo precluir
o seu direito” (folha 156).

Da mesma forma como acima citado, em folha 153
restou, consignado que as partes não possuíam interesse na produção
de demais provas, motivo pelo qual, naquele momento, encerrou-se a
oportunidade do apelante, então, provar a ocorrência de fato que
modificaria ou impediria a concretização do direito do autor.

Mais uma vez, neste ato, pauto pela aplicação do
princípio da boa-fé do contrato, uma vez que, conforme consignado, as
notas fiscais constantes dos autos provam a realização dos serviços,
prestados então por mais de um ano.

Tendo o autor demonstrado em juízo a existência do
ato ou fato que descreveu na exordial como ensejador de seu direito,
incumbe o  ônus da prova ao réu, quando se referir a fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o disposto no
artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

Como cediço, as regras dos ônus das provas não são
regras de procedimento mas de julgamento, cabendo ao juiz proferir
decisão contrária àquele que tinha o ônus de provar e dele não se
desincumbiu. Nesse caso, aquele que não produziu elementos de
convencimento ao julgador pela sua atividade probatória, há de assumir
o risco da decisão desfavorável para si.

Deve decidir, o julgador, de acordo com as provas e seu
livre convencimento. No caso dos autos, o apelante se insurge contra
as assinaturas constantes das notas fiscais (folhas 16/26), pretendendo
assim negar a prestação dos serviços mas, ao mesmo tempo, reconhece
parte da dívida (folha 170), ao tempo em que clama pela sua
contabilização ao débito.

Na decisão dos embargos (folha 163), o magistrado
ainda ressaltou que uma eventual idoneidade das assinaturas nas notas
fiscais deveria ter sido devidamente provada, sendo que o apelante
apenas colacionou aos autos uma relação de funcionários, diga-se de
passagem redigida pelo próprio clube, documentação esta que, da forma
que chegou aos autos, não possui, por exemplo, o conteúdo probatório
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de uma perícia que, sim, poderia atestar as afirmações do recorrente
com equidade e imparcialidade.

Logo, rejeitada mais esta tese.
3. Pagamento no valor de R$ 5.000,00.

Reconhecimento.
Ressalta o apelante que não constou da sentença o

reconhecimento do pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
além daqueles já ressalvados na petição inicial e constantes da sentença,
conforme recibo de folha 136, visando a quitação das notas fiscais nº
4300, 4251 e o restante da nota fiscal 4200.

Pois bem. O magistrado em primeiro grau, acerca deste
tema, deixou claro que a petição inicial se referiu exatamente acerca da
quitação relativa a estas notas, o que de fato foi reconhecido na sentença
(folha 156) e, consequentemente, extraído do valor do débito.

Novamente, quando da decisão dos embargos, o
magistrado ainda ressaltou que “a sentença considerou, sim, o
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ela feito a credora no
dia 25 de fevereiro de 2008, em face da demonstração documental,
ainda que precária (fotocópia) e, em especial, pela admissão feita à
folha 4. Os ‘outros’ R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegadamente pagos,
não foram considerados, ante a insuficiência da prova produzida (recibo
produzido pelo próprio pagante, em papel com sua logomarca, com
entrelinhas, e exibido em fotocópia)” (folha 163) .

Logo, explicitada restou a questão, em ambos
momentos, não sendo lícito à parte induzir o julgador em erro.

Assim, rejeitada mais esta tese.
4. Verba honorária.
Prossegue dizendo que a verba honorária – 15% sobre

o valor da condenação – afigura-se desproporcional à complexidade da
causa, motivo pelo qual entende deva ser reduzida para o patamar de
10%.

Entendo que deve ser mantida a sentença também
quanto aos honorários advocatícios, por estarem em consonância com
o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil e com os princípios da
causalidade e da razoabilidade, haja vista que não são exorbitantes e
nem aviltantes à profissão do advogado.

A teor do exposto, conheço do recurso e lhe nego
provimento, mantendo a sentença atacada por estes e por seus próprios
fundamentos.

É o meu voto.
Goiânia, 21 de julho de 2011.
Des. Geraldo Gonçalves da Costa - Relator
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Apelação Cível nº 368613-50.2005.8.09.0049 (200593686136)
Comarca de Goianésia
Apelante: Marcelo Jonh Cota de Araújo
Apelado: Município de Goianésia
Relator: Des. Rogério Arédio Ferreira

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPORTÁVEL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDA. DANOS
MORAIS. INDEFERIMENTO.
I - Incomportável a alegação de ilegitimidade para figurar
no polo passivo da obrigação tributária, pois o próprio
apelante reconheceu ser proprietário do imóvel,
assumindo, portanto a responsabilidade tributária, por
ser o dono do bem, ainda que de fato, não podendo
imputar a obrigação de recolhimento do tributo a outra
pessoa.
II - Verificando que o apelante deixou de pagar a
integralidade das parcelas do IPTU, deu motivo ao
protesto da certidão da dívida ativa, não havendo que
se falar em ilegalidade do protesto, pois dele teve
conhecimento.
III - A repetição em dobro do indébito, conforme prevista
no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, pressupõe a existência de pagamento
indevido, bem como a má-fé do credor, situações não
demonstradas no caso dos autos. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
IV - Não havendo ato ilício a ensejar a reparação do
dano, imperioso o indeferimento do pedido de
indenização por danos morais.
Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 368613-50.2005.8.09.0049 (200593686136) da
Comarca de Goianésia, tendo como apelante Marcelo Jonh Cota de
Araújo e, como apelado, Município de Goianésia.

Acorda, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, pelos integrantes da Segunda Turma Julgadora da Terceira
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Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conhecer mas desprover
o recurso, nos termos do voto do relator.

Participaram do julgamento, além do relator, os
eminentes desembargadores Stenka Isaac Neto, que também presidiu
a sessão, e Walter Carlos Lemes, este substituído pela doutora Sandra
Regina Teodoro Reis.

Esteve presente à sessão de julgamento, a nobre
procuradora de justiça, doutora Eliane Ferreira Fávaro.

Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. Rogério Arédio Ferreira - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por Marcelo Jonh
Cota de Araújo, em face da sentença, de folhas 99/107, proferida pelo
meritíssimo juiz de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de
Goianésia, doutor Jonas Nunes Resende, nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de
indébito, promovida em desfavor do Município de Goianésia, devidamente
qualificados e representados.

A presente ação foi proposta sob a alegação do autor
de que o município requerido levou a protesto uma certidão de dívida
ativa (CDA) referente ao IPTU do exercício de 2002, dos lotes 17 e 19,
ambos da quadra 099 lançado em nome do requerente, no valor total de
R$ 1.715,48.

Argumenta que mesmo após a comunicação ao
procurador do município, de que o imposto já havia sido pago, os títulos
não foram retirados do protesto.

Intenta afastar sua obrigação tributária, afirmando que
o imóvel em questão não está registrado em seu nome, situação que
afasta sua responsabilidade pelo pagamento do tributo, aduzindo, ainda,
nulidade da inscrição da dívida ativa, por falta de prévia notificação do
devedor.

Tece outros argumentos e requer a antecipação da
tutela, visando o cancelamento do protesto. No mérito, requer que seja
declarada a inexistência da dívida, declarando nula a CDA, para condenar
o requerido a lhe pagar o dobro do que está cobrando indevidamente
por dívida já paga, bem como a lhe indenizar por danos morais, em
valor a ser fixado pelo juízo.

O requerido apresentou contestação, às folhas 37/40,
refutando as teses aventadas pelo autor.

Houve réplica à contestação, às folhas 51/54.
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Após o regular processamento do feito sobreveio a
sentença fustigada, resolvendo a lide nos seguintes termos: (folha 107).

“Contudo, como o Município de Goianésia, após o
vencimento da última parcela do IPTU de 1997 a 2000, deixou transcorrer
mais de 5 anos sem ajuizar a ação de cobrança (execução) daquele
débito, operou-se a prescrição, conforme dispõe o artigo 174, do Código
Tributário Nacional, não podendo mais o município cobrar tal dívida,
razão pela qual declaro por sentença a prescrição do referido débito e
determino ao Município de Goianésia que se abstenha de cobrar o IPTU
dos referidos imóveis do autor (mencionados na petição inicial) referentes
aos anos de 1997 até 2000, devendo cancelar o referido débito nas vias
administrativas, tudo conforme fundamentos supra. Como ambas as
partes foram vencidas, mas o autor foi vencido em todos os seus pedidos
iniciais, condeno o autor ao pagamento das custas do processo, mas
quanto aos honorários advocatícios, determino que cada parte arque
com os honorários de seu respectivo advogado, tudo com fundamento
no artigo 21, do Código de Processo Civil.”

Irresignado com a prestação jurisdicional, o autor avia
recurso de apelação (folhas 111/119).

Em suas razões, alega que a sentença se encontra
eivada de absurdos e ilegalidades que a torna passível de ser cassada
e/ou modificada, posto que o magistrado singular deixou de observar os
preceitos legais invocados inicialmente.

Defende que não confirmou ter parcelado o débito do
IPTU referente aos exercícios de 1997 até 2000, mas tão somente
informou ter adquirido o imóvel em comento, cujo imposto já havia sido
parcelado por quem o devia à época, Ercy Franco Becker.

Verbera que não houve processo administrativo para
efeito de parcelamento do IPTU.

Argumenta que a faculdade de parcelamento do débito
tributário não significa, no âmbito da lei, que o apelante tenha reconhecido
o débito como sendo de sua responsabilidade, haja vista não ter assinado
qualquer espécie de documento nesse sentido.

Sobreleva que, caso tivesse havido a interrupção da
prescrição do IPTU, nos exercícios de 1997/2000, estes deveriam ser
exigidos do senhor Ercy Franco Becker, contra quem deveriam ser
emitidas as CDA’s, e não contra o apelante, o que resulta em sua absoluta
nulidade.

Afirma ser parte ilegítima para figurar/responder pela
dívida inserta nas CDA’s.

Tece argumentos acerca de outras nulidades havidas
nas CDA’s, acrescentando não ter sido notificado da existência de
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processo administrativo constitutivo do débito em questão, bem como
não conter os pressupostos legais à sua validade, quais sejam, liquidez
e certeza.

Obtempera ter sofrido dano moral, em razão do desgaste
emocional com o protesto da dívida em comento, agravado pelas
menções do magistrado singelo ao acusá-lo de prática de malícia e
torpeza.

Sustenta ser incontroverso a inexistência de
responsabilidade pela dívida que lhe foi indevidamente cobrada,
devendo-se reconhecer seu direito à repetição de indébito.

Roga que, reformada ou não a sentença vergastada,
devem ser riscadas de seu teor as ofensas pessoais que lhe foram
indigitadas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do
apelo, para reformar a sentença fustigada, consoante as razões
retromencionadas.

Preparo comprovado, à folha 120. O recurso foi recebido
em ambos os efeitos (folha 121).

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões,
lançando somente cota à folha 121, verso, requerendo a manutenção
do julgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo
ilustre doutor Wellington de Oliveira Costa, deixou de emitir
pronunciamento meritório, ante a ausência de interesse público a ensejar
a intervenção ministerial (folhas 130/136).

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta
por Marcelo Jonh Cota de Araújo, em face da sentença, de folhas 99/107,
proferida pelo meritíssimo juiz de direito da Segunda Vara Cível da
Comarca de Goianésia, doutor Jonas Nunes Resende, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano
moral e repetição de indébito, promovida em desfavor do município de
Goianésia, devidamente qualificados e representados.

A presente ação foi proposta sob a alegação do autor
de que o município requerido levou a protesto uma certidão de dívida
ativa (CDA) referente ao IPTU do exercício de 2002, dos lotes 17 e 19,
ambos da quadra 99 lançado em nome do requerente, no valor total de
R$ 1.715,48.
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Argumenta que mesmo após a comunicação ao
procurador do município, de que o imposto já havia sido pago, os títulos
não foram retirados do protesto.

Intenta afastar sua obrigação tributária, afirmando que
o imóvel em questão não está registrado em seu nome, situação que
afasta sua responsabilidade pelo pagamento do tributo, aduzindo, ainda,
nulidade da inscrição da dívida ativa, por falta de prévia notificação do
devedor.

Tece outros argumentos e requer a antecipação da
tutela, visando o cancelamento do protesto. No mérito, requer que seja
declarada a inexistência da dívida, declarando nula a CDA, para condenar
o requerido a lhe pagar o dobro do que está cobrando indevidamente
por dívida já paga, bem como a lhe indenizar por danos morais, em
valor a ser fixado pelo juízo.

O requerido apresentou contestação, às folhas 37/40,
refutando as teses aventadas pelo autor.

Houve réplica à contestação, às folhas 51/54.
Após o regular processamento do feito sobreveio a

sentença fustigada, resolvendo a lide nos seguintes termos: (folha 107)
“Contudo, como o Município de Goianésia, após o

vencimento da última parcela do IPTU de 1997 a 2000, deixou transcorrer
mais de 5 anos sem ajuizar a ação de cobrança (execução) daquele
débito, operou-se a prescrição, conforme dispõe o artigo 174, do Código
Tributário Nacional, não podendo mais o município cobrar tal dívida,
razão pela qual declaro por sentença a prescrição do referido débito e
determino ao município de Goianésia que se abstenha de cobrar o IPTU
dos referidos imóveis do autor (mencionados na petição inicial) referentes
aos anos de 1997 até 2000, devendo cancelar o referido débito nas vias
administrativas, tudo conforme fundamentos supra.

Como ambas as partes foram vencidas, mas o autor foi
vencido em todos os seus pedidos iniciais, condeno o autor ao pagamento
das custas do processo, mas quanto aos honorários advocatícios,
determino que cada parte arque com os honorários de seu respectivo
advogado, tudo com fundamento no artigo 21, do Código de Processo
Civil.”

Irresignado com a prestação jurisdicional, o autor avia
recurso de apelação (folhas 111/119).

Em suas razões, alega que a sentença se encontra
eivada de absurdos e ilegalidades que a torna passível de ser cassada
e/ou modificada, posto que o magistrado singular deixou de observar os
preceitos legais invocados inicialmente.

Defende que não confirmou ter parcelado o débito do
IPTU referente aos exercícios de 1997 até 2000, mas tão somente



393

informou ter adquirido o imóvel em comento, cujo imposto já havia sido
parcelado por quem o devia à época, Ercy Franco Becker.

Verbera que não houve processo administrativo para
efeito de parcelamento do IPTU.

Argumenta que a faculdade de parcelamento do débito
tributário não significa, no âmbito da lei, que o apelante tenha reconhecido
o débito como sendo de sua responsabilidade, haja vista não ter assinado
qualquer espécie de documento nesse sentido.

Sobreleva que, caso tivesse havido a interrupção da
prescrição do IPTU, nos exercícios de 1997/2000, estes deveriam ser
exigidos do senhor Ercy Franco Becker, contra quem deveriam ser
emitidas as CDA’s, e não contra o apelante, o que resulta em sua absoluta
nulidade.

Afirma ser parte ilegítima para figurar/responder pela
dívida inserta nas CDA’s.

Tece argumentos acerca de outras nulidades havidas
nas CDA’s, acrescentando não ter sido notificado da existência de
processo administrativo constitutivo do débito em questão, bem como
não conter os pressupostos legais à sua validade, quais sejam, liquidez
e certeza.

Obtempera ter sofrido dano moral, em razão do desgaste
emocional com o protesto da dívida em comento, agravado pelas
menções do magistrado singelo ao acusá-lo de prática de malícia e
torpeza.

Sustenta ser incontroverso a inexistência de
responsabilidade pela dívida que lhe foi indevidamente cobrada,
devendo-se reconhecer seu direito à repetição de indébito.

Roga que, reformada ou não a sentença vergastada,
devem ser riscadas de seu teor as ofensas pessoais que lhe foram
indigitadas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do
apelo, para reformar a sentença fustigada, consoante as razões
retromencionadas.

Preparo comprovado, à folha 120.
O recurso foi recebido em ambos os efeitos (folha 121).
A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões,

lançando somente cota à folha 121, verso, requerendo a manutenção
do julgado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo
ilustre doutor Wellington de Oliveira Costa, deixou de emitir
pronunciamento meritório, ante a ausência de interesse público a ensejar
a intervenção ministerial (folhas 130/136).
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Da análise dos autos, percebo que razão não assiste
ao apelante, pelos seguintes motivos.

O recorrente sustenta, em suma, nulidade das certidões
de dívida ativa, pugnando pela reparação do dano moral, em razão da
cobrança indevida do débito tributário em discussão, bem como a
repetição de indébito.

Quanto a alegada ilegitimidade do apelante para figurar
no polo passivo da obrigação tributária, coaduno com o posicionamento
adotado pelo magistrado singular.

In casu, tenho que o recorrente reconheceu ser
proprietário de fato do imóvel que originou o débito tributário, tendo
inclusive afirmado que parcelou o débito do IPTU referente aos exercícios
de 1997 à 2000, em 6 parcelas e que não pagou a totalidade destas, de
modo que se mostra insubsistente sua alegação de que tal situação não
implica o reconhecimento de sua responsabilidade pelo débito.

Para melhor elucidar tal afirmação, transcreve-se trecho
de sua peça inicial e recursal, respectivamente:

“Inicialmente, cabe destacar que o fato gerador das CDA
refere-se ao IPTU do imóvel urbano nela descrito (lotes 17 e 19 da quadra
99), exercício de 2002, e, embora, hoje, seja esta de fato de propriedade
do autor ...” (folhas 03/04).

“O fato do autor ter informado que parcelou o débito
não significa que tenha sido a sua própria pessoa que efetivamente o
tenha feito (...)” (folha 115).

Nessa senda, incomportável a alegação de ilegitimidade
deste recorrente, pois ele mesmo reconheceu ser proprietário do imóvel,
assumindo, portanto a responsabilidade tributária, por ser o dono do
bem, ainda que de fato, não podendo imputar a obrigação de recolhimento
do tributo a outra pessoa, somente porque o nome desta está registrado
no imóvel.

No que pertine à alegação de ausência de notificação
acerca do IPTU, é notório que o apelante reconheceu ter comparecido à
repartição tributária do ente apelado, momento em que se entende ter
tomado ciência da obrigação tributária.

Nesse passo, verificando que o apelante deixou de pagar
4 (quatro) parcelas, de um total de 6 (seis), deu motivo ao protesto da
certidão da dívida ativa, não havendo que se falar em ilegalidade do
protesto, o qual foi precedido pela notificação, de folha 16.

Nesse sentido, reconhecendo-se a legalidade da
cobrança, não há que se falar em repetição do indébito, pois o
parcelamento não foi integralmente quitado, situação que autorizou a
cobrança da dívida.
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Assim, não vejo como vingar a pretensão do apelante
quanto ao pedido de repetição em dobro do indébito, porque entendo
como a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, as quais têm considerado que a aplicação
da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor, o que não restou configurado no presente
caso.

Sobre o tema, confiram-se, dentre outros, o Recurso
Especial nº 401.589/RJ, Quarta Turma, relator ministro Fernando
Gonçalves, DJU, de 04/10/2004, o AgRg. no Ag. nº 947.169/RJ, relator
ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJU, de
12/12/2007, e o Recurso Especial nº 505.734/MA, relator ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, DJU, de 23/06/2003.

A jurisprudência desta Corte segue o mesmo
entendimento, a saber:

“Apelação cível. Indenização. Danos materiais e morais.
Contrato de financiamento celebrado mediante fraude.
Instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Falha
na prestação dos serviços bancários. Majoração do
quantum indenizatório. Repetição de indébito. (…).
IV - A repetição em dobro do indébito, sanção prevista
no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido quanto a má-fé do credor. Não reconhecida a
má-fé da parte, impõe-se que seja mantido o
afastamento da referida sanção. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível nº 441749-
07.2009.8.09.0028, DJG 795, de 07/04/2011,
desembargador Camargo Neto).
Igualmente, tenho por incabível a condenação do

apelado ao pagamento indenização por danos morais ao apelante, uma
vez que o protesto do débito tributário se deu pela inadimplência deste e
não por culpa daquele.

Assim, não havendo ato ilícito a ensejar a reparação do
dano, imperioso o indeferimento do pedido de indenização por danos
morais.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte julgado desta
Corte Estadual, a saber:

“Apelação cível. Agravo retido. Ação de reparação de
danos. Assistência judiciária. Hipossuficiência não
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comprovada. Indeferimento. Requisitos do dever de
indenizar. Ausência de ato ilícito. Dano moral não
comprovado. Ônus do autor. Improcedência da ação.
(…).
II - Na hipótese, a autora não conseguiu comprovar a
ilicitude da conduta praticada pela instituição de ensino
bem como não demonstrou a ocorrência de qualquer
dano, de modo que não se fizeram presentes os
requisitos necessários para a configuração do dever de
indenizar, nos moldes da legislação civil” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível
nº 70429-66.2007.8.09.0051, DJG 869, de 28/07/2011,
desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi).
Quanto às demais insurgências acerca da ilegalidade

da cobrança do IPTU, noto que o julgador monocrático reconheceu a
ocorrência de prescrição, haja vista que o vencimento da última parcela
deste imposto, referente ao período de 1997/2000 estava previsto para
o dia 30/05/2003, consoante se infere do documento de folha 44.

Sendo assim, mostra-se insubsistente tecer maiores
digressões sobre a legalidade da cobrança das CDA’s, pois a conclusão
a que chegou a sentença libera o apelante do pagamento do IPTU, nos
exercícios já mencionados, ante a ocorrência de prescrição.

Entende-se desse modo, pois da data do vencimento
da última parcela do IPTU até a atual já transcorreram mais de 5 anos,
sendo que o município demandado não ajuizou ação de execução ou
cobrança da dívida parcelada, como se verifica da certidão de folha 96.

Logo, tomando-se o lapso temporal entre a data do
vencimento da última parcela e a atual já ocorreu a prescrição, conforme
disposta no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário
Nacional.

Sobre o tema, é o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, a saber:

Tributário e processual civil. Execução fiscal. IPTU.
Prescrição. Termo inicial. Constituição definitiva do
crédito tributário. Citação. Causa interruptiva. Artigo 174,
parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Lei Complementar nº 118/05. Aplicação retroativa.
Impossibilidade. Divergência jurisprudencial superada.
Incidência da Súmula 83, Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes Superior Tribunal de Justiça. (…).
IV - Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a
constituição definitiva de crédito tributário e a citação do
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devedor, tem-se por inafastável a ocorrência da
prescrição. Precedentes. Superior Tribunal de Justiça.
(...)” (Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma,
Recurso Especial nº 1056800/RS (2008/0103413-8),
relatora Eliana Calmon, julgado de 09/12/2008, DJU, de
27/02/09).
Finalmente, no que tange ao pedido de se riscar a parte

da sentença, em que o julgador singular atribui aos atos do autor/apelante
a prática de malícia e torpeza, entendo que o insurgente não tem razão
em sua pretensão, visto que tais argumentos somente foram utilizados
para subsidiar a fundamentação do decisum, em nada ofendendo a
pessoa do recorrente.

Ao teor do exposto, conheço do recurso de apelação
cível, mas nego-lhe provimento, para manter incólume a sentença
vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.
Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. Rogério Arédio Ferreira - Relator

Apelação Cível nº 377665-97.2008.8.09.0006 (200893776653)
Comarca de Anápolis
Apelante: Wanderley Camargo
Apelado: Banco Abn Amro Real S/A
Relator: Des. Rogério Arédio Ferreira

EMENTA: IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁ-
RIA. COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO SUFICIENTE
PARA SUPORTAR AS DESPESAS PROCESSUAIS.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE
MULTA (§ 1º, ARTIGO 4º, LEI Nº 1.060/50). MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA.
I - Havendo incidente de impugnação à assistência
judiciária onde ateste a real situação financeira da parte,
provando sua condição de efetivar o pagamento das
despesas processuais, há de ser revogado o benefício.
II - Embora haja previsão da penalidade daquele que se
afirma sem condições financeiras (§ 1º, artigo 4º, da Lei
nº 1.060/50), deve ser relevada quando não comprovado
o dolo ou a má-fé em sua afirmação.
III - Apelo parcialmente provido.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 377665-97.2008.8.09.0006 (200893776653) da
comarca de Anápolis, tendo como apelante Wanderley Camargo e, como
apelado, Banco Abn Amro Real S/A.

Acorda, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, pelos integrantes da Segunda Turma Julgadora da Terceira
Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo e dar-lhe
parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Participaram do julgamento, além do relator, os
eminentes desembargadores Walter Carlos Lemes, que presidiu a
sessão, e Stenka Isaac Neto.

Esteve presente à sessão de julgamento, a nobre
procuradora de justiça, doutora Yara Alves Ferreira e Silva.

Goiânia, 11 de janeiro de 2011.
Des. Rogério Arédio Ferreira - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderley Camargo, nos autos de incidente de impugnação ao benefício
da assistência judiciária, revogado por força da sentença, de folhas 78/82,
a qual teve o seguinte desate; verbis:

“Desse modo, os documentos apresentados (folha 71 -
Juceg, folhas 63/70 - Receita Federal, folhas 57/62 - Detran) constituem
‘prova em contrário’ de forma inequívoca, demonstrando suficientemente
a real situação econômica do impugnado, que não se encontra na
condição de necessitado para o fim de obtenção do benefício da
assistência judiciária gratuita.

“Diante de tal comprovação, impõe-se a revogação do
benefício concedido nos embargos à execução em apenso e a aplicação
da penalidade prevista no artigo supracitado.

“Ante o exposto, acolho a presente impugnação e revogo
o benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao impugnado
nos embargos à execução em apenso (autos nº 200803329495), aplico
ao mesmo a penalidade prevista no § 1º, do artigo 4º, da Lei nº 1.060/50,
e determino o recolhimento das custas judiciais pelo triplo de seu valor”
(folha 81).

Inconformado com a r. decisão, manifesta o embargante/
apelante seu recurso (folhas 84/91).

Afirma a necessidade de cassar a sentença recorrida
eis que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não há
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necessidade da pessoa favorecida pela assistência judiciária estar em
condição de miserabilidade, mas tão somente a demonstração do
comprometimento financeiro que impeça a postulante de arcar com as
custas e demais despesas processuais.

Neste aspecto, procura demonstrar que está
comprometido todo o seu rendimento ante a situação de dificuldade
financeira que atravessa. Para tanto, apresenta inúmeras ações de
execução que estão tramitando contra sua pessoa, impedindo-o de
suportar os gastos processuais.

Ressalta, finalmente, para o fato de que a r. sentença
recorrida aplicou-lhe a penalidade de recolher em triplo o valor
determinado pelas custas judiciais, conforme previsto no artigo 4º, § 1º,
da Lei nº 1.060/50. Esta penalidade é injusta ao que afirma, eis que o
apelante não agiu por má-fé.

Assim sendo, requer o provimento do recurso para
cassar a r. decisão recorrida mantendo os benefícios da assistência
judiciária, deferida ao apelante e revogada posteriormente.

Caso não seja esse o entendimento, seja excluída a
penalidade de recolhimento das custas pelo triplo de seu valor.

O apelado – Banco ABN AMRO Real S/A, ofereceu suas
contrarrazões ao apelo, batendo-se pela confirmação da sentença
fustigada.

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderley Camargo, nos autos de incidente de impugnação ao benefício
da assistência judiciária, revogado por força da sentença, de folhas 78/82.

O recurso é adequado ao caso, conforme o
entendimento jurisprudencial:

“Assistência judiciária. Recurso cabível. Fungibili-dade.
Multa do artigo 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Súmula 98, da Corte. Precedentes.
I - Havendo impugnação ao deferimento da assistência
judiciária, processada em autos apartados, contra a
sentença que a acolhe cabe o recurso de apelação. Não
há, portanto, plausibilidade para admitir-se, no caso, a
fungibilidade recursal.
II - Nos termos da Súmula 98 da Corte não são prote-
latórios os embargos para fim de prequestionamento.
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III - Recurso especial conhecido e provido, em parte”
(Recurso Especial nº 256.281/AM, relator ministro Carlos
Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJU, de
27/08/2001, página 328)
A hipótese não se enquadra dentre aquelas preconizadas

pela Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV, que prevê o
deferimento da assistência judiciária àqueles que comprovarem
insuficiência de recurso.

É que, da análise do feito, percebe-se nitidamente que
o apelante/executado detém padrão econômico suficiente para suportar
os encargos processuais e o pagamento dos honorários advocatícios,
eis que é detentor de considerável patrimônio conforme informado pela
farta prova documental carreada ao feito.

Conforme é da orientação deste Tribunal de Justiça
(ofício circular nº 84/2010), não basta simplesmente, dizer que precisa
da assistência judiciária, é preciso, concomitantemente, não dispor de
recursos hábeis, neste momento, para materializar-se o dever do Estado
à cobertura pretendida.

Neste diapasão, já se posicionou este egrégio Tribunal
de Justiça:

“Agravo de instrumento. Pedido de benefícios da
assistência judiciária. Insuficiência de recursos. Não
comprovação. Indeferimento.
Nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
os benefícios da assistência judiciária somente devem
ser concedidos a quem comprovar, satisfatoriamente a
insuficiência de recursos. Assim, não ficando
demonstrado esse estado de penúria (comprovada
situação precária) do recorrente, o pedido deve ser
indeferido. Agravo conhecido e improvido” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível, Agravo de
Instrumento nº 62115-8/180, relator desembargador
João Waldeck, DJG, de 19/05/2008).
“Agravo de instrumento. Ação declaratória c/c
indenização por danos morais e cancelamento de
protesto. Assistência judiciária. Indeferimento.
Revogação. Incidente processual. Livre convencimento
do juiz.
I - Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, o benefício da assistência judiciária somente
deve ser concedido a quem comprovar, satisfatoria-
mente, a insuficiência de recursos. Assim não ficando
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demonstrado esse estado de penúria da parte
requerente, o pedido deve ser indeferido.
II - omissis ...” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 52419/180,
relator desembargador João Ubaldo Ferreira, DJG, de
04/01/2007).
A revogação do benefício pode ocorrer a qualquer
instante no processo, nos termos do artigo 8º, da Lei nº
1.060/50, a qual acarretará os seguintes efeitos:
“a) se concluir que nunca existiram os motivos que
deram ensejo à concessão da gratuidade, fixará as
verbas que deverão ser desde logo pagas pelo
ex-beneficiário (aquelas que deveria ter adiantado e,
porquanto dispensado de tal adiantamento, não o fez,
sobretudo as devidas a particulares que colaboraram
gratuitamente com o Poder Público, como perito, que,
afastado o beneficiário a aguardar pelo trânsito em
julgado da sentença final para receber sua
remuneração);
“b) se concluir que os motivos ensejadores da gratuidade
efetivamente existiram, mas que desapareceram no
curso do litígio, fixará, com base no momento em que a
situação de miserabilidade deixou de existir, as verbas
deverão ser adiantadas desde logo pelo ex-beneficiário”
(in Benefício da Justiça Gratuita, Fredie Didier Jr. e
Rafael Oliveira, 4ª edição, Editora JusPodivm, página
58).
Também neste sentido se manifesta a jurisprudência:
“Apelação cível. Incidente de impugnação ao pedido de
assistência judiciária. Revogação. Ausência de prova da
hipossuficiência.
I e II - (…)
III - Não há que falar em julgamento extra petita, pois
se a concessão do benefício da assistência alcança
todos os atos processuais em todas as instâncias,
inclusive as ações incidentais ao processo de
conhecimento (ações cautelares, declaratórias,
rescisórias, reconvenção e outras), o mesmo princípio
se aplica quanto à sua revogação”
IV - (…) (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara
Cível, Apelação Cível nº 141352-2/188, relator doutor
Paulo César Alves das Neves, DJG, de 02/10/2009).
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Embora o apelante tente justificar seu estado de
impossibilidade financeira, anexando ao feito as diversas execuções que
lhe são movidas, verifico que esta contraprova não fora carreada para
análise do juiz de primeiro grau. Por outro lado, a alegação não se fez
acompanhar de documentos idôneos que se possam atestar o
comprometimento de todo o seu patrimônio, como afirmado.

Contudo, por entender que não houve a litigância de
má-fé do apelante ao solicitar tal benefício, eis que, de fato, não restaram
configurados os requisitos do artigo 17, do Código de Processo Civil, a
penalidade imposta com base no § 1º, artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, não
pode ser a ele imposta.

Assim, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para excluir a penalidade de recolhimento das custas processuais pelo
triplo de seu valor como determinado pela decisão de primeiro grau.

É o voto.
Goiânia, 11 de janeiro de 2011.
Des. Rogério Arédio Ferreira - Relator

Apelação Cível nº 399700-47.2007.8.09.0051 (200793997003)
Comarca de Goiânia
Apelante: Janaína Braga Valente
Apelado: Padrão Laboratório Clínico Ltda.
Relator: Des. Carlos Alberto França

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTI-
COS. RESULTADO DE GRAVIDEZ FALSO NEGATIVO.
I - AGRAVOS RETIDOS. PARCIALIDADE DO PERITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não se pode considerar um profissional parcial na
avaliação que fará de um fato, somente em razão da
especialidade que possui, até porque, antes mesmo de
nomeado o perito a agravante já se insurgiu quanto à
designação de médico patologista clínico, resultando na
ausência de comprovação da parcialidade do expert.
II - NOMEAÇÃO DE MÉDICO PATOLOGISTA. DECI-
SÃO INCENSURÁVEL.
Não há que se censurar a decisão consubstanciada na
nomeação de médico patologista clínico para a
realização da perícia, por configurar um ato de cautela
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da magistrada, que optou por nomear um perito com
qualificação profissional adequada e conhecimentos
mais aprofundados sobre a questão, impondo o
improvimento dos dois agravos retidos.
III - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO
PESSOAL FEITO PELA PRÓPRIA PARTE. CERCEA-
MENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
Improcede o alegado cerceamento de defesa em razão
do indeferimento do pedido de seu próprio depoimento
pessoal formulado pela apelante, pois, nos termos do
artigo 343, do Código de Processo Civil, “compete a cada
parte requerer o depoimento pessoal da outra”.
IV - REVELIA. NÃO CARACTERIZADA. CONTAGEM
DO PRAZO PARA DEFESA A PARTIR DA JUNTADA
DE PROCURAÇÃO. INCABÍVEL NA ESPÉCIE.
Tempestiva é a defesa apresentada pelo requerido/
apelado, tendo em vista que o prazo de defesa somente
terá a contagem iniciada da data da juntada do
instrumento procuratório quando o advogado possuir
poderes específicos e expressos para receber citação,
o que não se verifica no caso em exame.
V - RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS LABORATORIAIS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS.
Configurada a natureza consumerista da relação em tela,
a responsabilidade do prestador de serviços, ora
apelado, será objetiva, à luz do artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor.
VI - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
CARACTERIZADA.
Considerando as provas constantes dos autos, no
sentido de que, no momento da coleta do material para
o teste de gravidez a apelante se encontrava em estado
gravídico de, no máximo, uma semana, não se pode
atribuir ao laboratório apelado o erro no resultado do
exame, tendo em vista que o hormônio gonadotrofina
cariônica humana somente é verificado de forma
exacerbada a indicar a gravidez após a nidação do óvulo,
que ainda não havia ocorrido, e o exame em questão
deveria ter sido feito, ao menos, num período de 24 a
48 horas após o atraso menstrual, o que também não
verificou-se na espécie.
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VII - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
Constatada a impossibilidade de se atestar a gravidez
no dia em que o material fora coletado, patente é a
ausência de nexo de causalidade entre a conduta do
apelado e os danos experimentados pela apelante,
resultando na improcedência do pleito indenizatório.
VIII - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
PREVISTA NO INCISO II, DO § 3º DO ARTIGO 14, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CARAC-
TERIZADA.
Constatada a ausência de defeito na prestação do
serviço desempenhado pelo apelado e considerando o
equívoco na escolha do exame realizado, bem como na
ausência de zelo do médico que acompanhava a
apelante, ao deixar de solicitar um novo teste de
gravidez, resta caracterizada a excludente de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Agravos retidos conhecidos, mas improvidos. Apelação
cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 399700-47.2007.8.09.0051 (200793997003), da
Comarca de Goiânia, figurando como apelante Janaína Braga Valente
e, como apelado, Padrão Laboratório Clínico Ltda.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por unanimidade de votos, em conhecer dos agravos retidos e
negar-lhes provimento e conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator, proferido na assentada do julgamento e
que a este se incorpora.

Votaram, além do relator, os desembargadores João
Waldeck Félix de Sousa e Amaral Wilson de Oliveira.

Presidiu o julgamento o desembargador João Waldeck
Félix de Sousa.

Esteve presente à sessão a doutora Yara Alves Ferreira
e Silva, representando a Procuradoria-Geral de Justiça.

Goiânia, 23 de agosto de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Relator
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível manejada por Janaína Braga
Valente em face da sentença (folhas 347/360), da lavra do meritíssimo
juiz de direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Goiânia, doutor
Eudélcio Machado Fagundes, nos autos da ação de indenização por
danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desproveito de Padrão
Laboratório Clínico Ltda., aqui apelado.

A sentença em exame julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

As partes opuseram embargos de declaração (folhas
362/369 e 375/397) e, através da decisão de folhas 403/405, foram
acolhidos os aclaratórios manejados pela Padrão Laboratório Clínico
Ltda., para reconhecer a tempestividade da contestação e desacolhidos
aqueles opostos por Janína Braga Valente.

Em suas razões recursais (folhas 408/431), a apelante
arguiu em preliminar, a nulidade da sentença em virtude do cerceamento
de defesa, configurado pelo indeferimento do pedido de depoimento
pessoal da autora/apelante, em audiência de instrução e julgamento.

Ainda em preliminar, sustenta a nulidade da perícia
realizada nos autos, sob o argumento de ter sido feita por profissional
parcial, ligado à empresa apelada, em razão da especialização que dispõe
(médico patologista) e, também, em virtude da ineficiência do laudo
pericial que, segundo afirma, “esclareceu pontos que não eram
controversos, e deixou de analisar outros que eram extremamente
necessários e que foram pedidos”.

Ressalta que o senhor oficial de justiça se dirigiu uma
única vez ao endereço informado pelo perito e não cumpriu com a
determinação judicial, destacando as possíveis falhas constantes dos
laudo pericial que embasa os autos, notadamente a ausência de resposta
aos quesitos mais relevantes.

Na sequência, verbera acerca do erro perpetrado pelo
apelado, salientando que o resultado do exame laboratorial feito em
20/10/2006 não poderia ter acusado zero absoluto para a contagem da
sub-unidade de Beta do HCG (hormônio gonadotrófico cariônico), pois
o referido aparelho faz leituras a partir de 2 até 1.500 mUl/ml.

Alega que o perito deixou de cumprir com o encargo
que lhe foi atribuído, em inobservância à dicção do artigo 422, do Código
de Processo Civil, e salienta que a ultrassonografia realizada em
16/11/2006 indicava uma gravidez de 6 (seis) semanas e 4 (quatro) dias,



406

sendo que, pela margem de erro apontada, de mais ou menos 0,5 (meia)
semana, a data mais longínqua de fecundação seria 05/10/2006, isto é,
15 (quinze) dias antes do primeiro exame realizado e, de acordo com a
perícia, no 14º (décimo quatro) dia após a fecundação o exame de sangue
realizado já indicaria a gravidez.

Na sequência, reitera a tese de que o resultado do exame
não poderia apresentar zero absoluto, de acordo com a descrição do
equipamento constante do documento de folha 96, sustentando que o
erro no resultado do exame realizado configura falha na prestação do
serviço desempenhado pelo apelado, devendo ser responsabilizado à
luz do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que, por se tratar de exame pré-operatório, a
responsabilidade do laboratório é aumentada, sendo uma informação
que deveria ser transmitida com rigor e alega que ao descobrir que estava
grávida e procurar o apelado não obteve explicação adequada.

Verbera acerca da intempestividade da contestação
apresentada, configurando a revelia do apelado, da impossibilidade de
condenação nas verbas sucumbenciais e da contradição do julgado ao
considerar o apelado revel e não acolher os pedidos constantes da exordial.

Por fim, requer o provimento do agravo retido e a
cassação da sentença vergastada, retornando os autos ao juízo de
origem para a complementação da prova pericial, permitindo, ainda, seu
depoimento pessoal.

Alternativamente, pugna pela reforma da sentença,
reconhecendo a responsabilidade e a falha do apelado ou culpa
concorrente deste, condenando-o ao pagamento da indenização devida.

Preparo satisfeito, à folha 432.
Recebido o recurso e determinada a oitiva da parte

contrária (folha 434), o apelado apresenta contrarrazões, às folhas
437/448, requerendo seja negado seguimento ao recurso em tela ou,
que seja improvido, mantendo-se a decisão guerreada.

Consta do termo de audiência de conciliação o agravo
retido interposto por Janaína Braga Valente em face da decisão que
manteve a designação de perito médico patologista clínico ao argumento
de que a especialidade médica em questão possui “exígua disponibilidade
no mercado de médicos com essa especialização”, além de destacar
não ser necessária a nomeação de médico para a realização da perícia
(folhas 213/214).

Após a oitiva da parte adversa, que defendeu a
nomeação de perito médico patologista clínico, a meritíssima juíza de
direito, que presidiu a audiência, ratificou os termos da decisão agravada,
conforme consta do termo de audiência em referência.
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Apensados aos autos da apelação cível em comento,
encontram-se os autos do agravo de instrumento (protocolo nº
200803024953), interposto por Janaína Braga Valente em face da decisão
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante e
manteve a designação do perito médico patologista clínico, nos autos
da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada
em desproveito do Laboratório Padrão.

Aduz a agravante que a produção de prova pericial por
médico patologista comprometeria a imparcialidade da prova, por ser o
patologista clínico o médico responsável por fiscalizar os procedimentos
laboratoriais e, na maioria dos casos, ser funcionário ou sócio de
laboratórios.

Ressalta que para a perícia designada não seria
necessário um médico com tamanha especialização, defendendo a
nomeação de um bioquímico hematologista ou biomédico.

Após discorrer acerca das questões de fato que
envolvem a situação em tela, requer a atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, suspendendo a realização da perícia por médico patologista
clínico, nomeando-se um profissional biomédico, na hipótese de
realização da perícia, dando, ao final, provimento ao agravo.

Preparo, à folha 37.
Por meio da decisão de folhas 39/43 o agravo de

instrumento foi convertido em agravo retido.
O agravado se manifesta às folhas 47/51 postulando o

improvimento do agravo retido.
É o relatório.
À segura revisão.

VOTO

Como visto, trata-se de apelação cível manejada por
Janaína Braga Valente, inconformada com a sentença, proferida pelo
meritíssimo juiz de direito da Sétima Vara Cível da Comarca de Goiânia,
doutor Eudélcio Machado Fagundes, nos autos da ação de indenização
por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em desproveito de
Padrão Laboratório Clínico Ltda., aqui apelado.

Registro, de forma inaugural, terem sido interpostos dois
agravos sendo um contra a decisão exarada na audiência de conciliação
(folhas 213/214, dos autos da ação de indenização) e o outro em face
da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela
agravante, justamente em decorrência da decisão que designou médico
patologista clínico para a realização de perícia.
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Denota-se que muito embora os recursos versem sobre
duas decisões distintas, possuem o mesmo conteúdo, qual seja, o
inconformismo com a escolha de médico patologista clínico para a
realização da perícia pleiteada pelas partes, razão pela qual passo a
apreciar os dois agravos retidos conjuntamente.

Pois bem. Denota-se que a agravante se insurgiu, em
audiência de conciliação, contra o ato judicial consubstanciado na
designação de perito médico patologista clínico para a realização da
perícia postulada pelas partes digladiantes, sob o argumento de que a
nomeação de médico desta especialidade poderia resultar na realização
de uma perícia parcial, porquanto estes profissionais, normalmente, são
proprietários ou funcionários de laboratórios.

Todavia, tenho que razão falece à agravante, pois não
se pode considerar que um profissional será parcial na avaliação que
fará de um fato somente em razão da especialização que possui.

In casu, vê-se que antes mesmo de nomeado o perito,
a apelante já se pronunciou de forma desfavorável à nomeação de
médico patologista clínico, alegando que a perícia poderia ser realizada
por biomédico. No entanto, não se pode censurar a decisão que designou
um médico da referida especialidade, bem como a que manteve a
designação, por configurar um ato de cautela da Magistrada que conduzia
o feito naquele momento, que optou por nomear um perito com
qualificação profissional adequada ao caso, isto é, com conhecimentos
mais aprofundados sobre a questão.

Ademais, após realizada a perícia pelo médico nomeado,
doutor Luis Henrique Ribeiro Gabriel, nenhuma questão relativa à
parcialidade do laudo pericial foi comprovada nos autos, havendo,
apenas, manifestações contrárias por parte da autora/apelante, que
revelam a insatisfação com as conclusões do perito e não podem ser
consideradas aptas a afastar por completo a lisura do trabalho realizado
pelo expert.

Nesse delinear, é válido destacar que a simples
insatisfação da parte com a perícia colacionada aos autos não é capaz
de maculá-la e ensejar a produção de nova prova pericial.

Lado outro, o julgador não se encontra vinculado aos
laudos periciais e, em assim sendo, se valerá de outros elementos
probatórios disponíveis, bem como de sua livre convicção para a prolação
da sentença, sendo certo que, caso verifique a ineficácia do laudo pericial,
deixará de adotá-lo como razão de decidir.

Nesse sentido é o entendimento tranquilo desta Corte
de Justiça, in verbis:

“Duplo grau de jurisdição. Duplo apelo. Ação de
desapropriação indireta. Cerceamento de defesa.
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Inocorrência. Realização de nova perícia. Prescindibi-
lidade. Valor indenizatório. Observância do laudo judicial.
Critérios da real valorização econômica. Princípios
constitucionais. Honorários
I - Não há que se falar em cerceamento de defesa
quando obedecido o princípio do contraditório, porquanto
a parte teve oportunidade de falar sobre os documentos
juntados.
II - Visualizando pelo julgador os elementos necessários
à comprovação dos fatos, desnecessária a produção
adicional de provas, pelo que não há que se falar em
cerceamento de defesa pela não realização de nova
perícia. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Cível, Duplo Grau de Jurisdição nº 20222-4/188,
relator desembargador João Ubaldo Ferreira, DJG 518,
de 17/02/2010).
“Apelação cível. Ação de cobrança. Julgamento
antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Falta de
interesse de agir. Recibo de quitação. Relação de
consumo - interpretação da apólice favorável ao
consumidor. Correção monetária. Juros de mora.
I - Mesmo cabendo às partes o ônus probante o juiz é
quem verifica a sua conveniência, selecionando quais
as indispensáveis para a instrução e julgamento da lide,
de forma que existindo nos autos elementos probatórios
suficientes para formar a convicção do julgador, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa. (...)”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível.
Apelação Cível nº 141923-1/188, relator desembargador
Carlos Escher, DJG 382, de 23/07/2009)
Acrescente-se, por oportuno, que o deferimento de uma

segunda perícia tumultuaria o trâmite processual e perpetuaria o
andamento da ação, iniciada no ano de 2007, e que, ainda, poderia não
surtir os efeitos desejados pelas partes envolvidas.

Isto posto, já conhecidos os agravos retidos, nego-lhes
provimento pelos fatos e fundamentos delineados em linhas volvidas,
mantendo incólumes as decisões vergastadas.

Passo, então, ao julgamento do recurso de apelação,
em que a recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença pelo
cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento do pedido de
seu próprio depoimento pessoal e a nulidade da perícia constante dos
autos.



410

Compulsando os autos extrai-se que a parte autora/
apelante, em cumprimento à determinação judicial, de folha 328, requereu
o seu próprio depoimento pessoal, bem como de seu esposo, postulando,
ainda, a oitiva de testemunhas, consoante folhas 330/332, e durante a
audiência de instrução e julgamento novamente requereu a sua oitiva, o
que foi indeferido pelo juiz que presidiu o feito, sob o fundamento de que
“quem pede depoimento pessoal é a parte contrária e não a própria
parte” (folha 334).

Com efeito, o artigo 343, do Código de Processo Civil
dispõe:

“Artigo 343. Quando o juiz não o determinar de ofício,
compete a cada parte requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de
interrogá-la na audiência de instrução e julgamento.”

Da leitura do dispositivo legal retro, evidencia-se que o
depoimento pessoal das partes deve ser determinado, de ofício, pelo
juiz ou, quando não for o caso, deve ser pugnado pela parte contrária,
sendo, portanto, incabível que a própria parte requeira o seu auto-
depoimento em juízo.

Sendo assim, não há que se falar no cerceamento do
direito de defesa da apelante, porquanto, o indeferimento do pedido
referente ao seu próprio depoimento pessoal se encontra em perfeita
sintonia com as disposições do Código de Processo Civil sobre o tema
e, de outro turno, as testemunhas por ela arroladas não foram ouvidas
somente por não terem comparecido à audiência, corroborando para a
certeza de que lhe foram postos à disposição todos os meios de provas
possíveis para a comprovação dos fatos alegados.

No que pertine à segunda preliminar apresentada,
referente à nulidade da perícia por ter sido feita por profissional parcial,
registro que se encontra superada, por ter sido objeto de análise no
momento do julgamento dos dois agravos retidos interpostos pela própria
apelante e que versavam sobre esta mesma questão.

Reitere-se, por oportuno, que mesmo a eventual
ineficiência do laudo pericial jungido aos autos não poderá invalidá-lo,
pois, sendo o magistrado o destinatário das provas produzidas, deverá
valorá-las e somente se valer daquelas que, de fato, possuam conteúdo
eficiente para o que se busca aferir.

Feitas tais considerações, afasto as preliminares
ofertadas, o que me autoriza a adentrar ao exame do mérito recursal.

Antes, porém, impende analisar a questão relativa à
tempestividade da contestação apresentada pelo requerido/apelado.

Verifica-se que, ao proferir a sentença combatida, o
magistrado considerou a defesa apresentada pelo réu intempestiva,
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entretanto, em decisão que analisou os embargos de declaração opostos
pelas duas partes, acabou por reconhecer a tempestividade da
contestação (folhas 403/405).

A apelante alega que a defesa foi apresentada a
destempo, considerando o termo inicial para a contagem do prazo a
data de protocolização da procuração do requerido/apelado.

Todavia, como é cediço, o prazo de defesa da parte
requerida somente terá sua contagem iniciada da juntada do instrumento
procuratório quando o advogado possuir poderes expressos para receber
citação, sendo, portanto, imprescindível a realização do ato citatório e a
juntada de sua comprovação aos autos para fins de contagem do prazo
para a apresentação de defesa.

In casu, ao patrono do requerido não foram outorgados
poderes para o recebimento de citação, conforme consta da procuração
à folha 66, impondo, assim, a contagem do prazo para a apresentação
de defesa da juntada do aviso de recebimento, referente ao envio da
carta de citação, ocorrida em 07/12/2007, folha 63 vº.

A propósito:
“Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse.
Ação revisional c/c consignatória. Decisões liminares
conflitantes. Prevenção do juízo. Comarcas distintas.
Critério da citação válida. Revogação da liminar de busca
e apreensão. Decisão reformada. (...)
II - A mera juntada de procuração, sem poderes
específicos para receber citação, não configura
comparecimento espontâneo do réu capaz de suprimir
o ato citatório.
III - Constantes nos autos indícios de que o contratante
vem consignando em juízo as prestações do débito
discutido, a determinação de reintegração de posse do
veículo financiado em demanda ajuizada posteriormente
é descabida. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Quarta
Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 86344-0/180,
relator desembargador Almeida Branco, DJG, de
11/06/2010).
“Ação monitória. Comparecimento espontâneo do réu.
Advogado sem poder expresso para receber citação.
Nulidade.
Não configura comparecimento espontâneo do réu, nos
termos do artigo 214, § 1º, do Código de Processo Civil,
a juntada de procuração sem poderes expressos para
receber citação, devendo a sentença ser cassada, a fim
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de se dar continuidade no prosseguimento do processo,
até seus ulteriores termos. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso de apelação conhecido e
provido. Sentença cassada” (Tribunal de Justiça de
Goiás. Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº
246399-22.2003.8.09.0051, relator desembargador
Gilberto Marques Filho, DJG 712, de 06/12/2010).
Com a juntada do aviso de recebimento (07/12/2007,

sexta-feira), iniciou-se a contagem do prazo para a apresentação de
defesa no próximo dia útil subsequente (10/12/2007), findando em
24/12/2007, período em que os prazos processuais se encontravam
suspensos pelo comando constante da Resolução nº 15 de 28 de
novembro de 2007.

Conclui-se, portanto, pela tempestividade da
contestação, protocolizada em 11/01/2008, isto é, após o término do
período de suspensão dos prazos processuais, ocorrido entre 20 de
dezembro de 2007 e 6 de janeiro de 2008.

Dito isso, passo à análise do mérito recursal.
Verifica-se que a irresignação da apelante se deve à

improcedência do pedido de indenização por danos materiais, morais e
estéticos que, segundo afirma, são decorrentes da conduta perpetrada
pelo apelado.

Do escorço fático constante do caderno processual
evidencia-se que a apelante, em outubro do ano de 2006, iniciou os
procedimentos necessários à realização de uma cirurgia plástica, tipo
lipoaspiração.

Para tanto, procurou o laboratório, ora apelado, e realizou
vários exames pré-operatórios, dentre os quais, um exame para atestar
uma possível gravidez, o que foi feito em 20/10/2006, e apresentou
resultado negativo, conforme cópia do resultado do exame, à folha 22.

Em 26/10/2006 a apelante se submeteu ao procedimento
de lipoaspiração e, suspeitando estar grávida, se submeteu a um novo
teste em 07/11/2006, que atestou a gravidez.

Relata que quando teve ciência da gravidez estava sendo
submetida à drenagens linfáticas e demais tratamentos indicados para
o pós-operatório, tendo, então, paralisado todos os procedimentos,
resultando na formação de nódulos de gordura em seu abdômen e em
grandes transtornos durante o período gestacional, causando, inclusive,
a sua internação e repouso absoluto até o nascimento da criança.

Em sua defesa, o requerido/apelado alega que não
houve falha na prestação do serviço, atribuindo à autora/apelante a culpa
pela situação em estudo, em razão do equívoco no momento de informar
a data de sua última menstruação.
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Registro que a relação jurídica estabelecida entre os
litigantes deve ser norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma
vez presentes as figuras do fornecedor de serviços e do consumidor,
nos termos dos artigos 2º e 3º, todos do Diploma Legal em referência.

Nesse delinear, em função da evidente relação de
consumo, a responsabilidade do apelado será de natureza objetiva, nos
termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à
apelante demonstrar a ocorrência do defeito na prestação do serviço, o
dano sofrido e o nexo de causalidade, sendo despicienda a discussão
acerca da conduta culposa ou dolosa do prestador.

Evidencia-se dos autos que a apelante se submeteu ao
exame Beta HCG, que através da aferição da quantidade de HCG –
gonadotrofina carionica humana, encontrada no sangue da mulher poderá
atestar a existência de gravidez.

A coleta da amostra de sangue para a realização do
exame ocorreu no dia 20/10/2006 e apresentou resultado negativo (folha
22), muito embora, de acordo com a ultrassonografia realizada em
16/11/2006, no momento em que fora coletado o material para o exame
laboratorial a apelante já se encontrava grávida (folha 36).

Conforme se vê dos documentos acostados pela
apelante, no momento em que foi colhido o sangue para o exame Beta
HCG, a apelante já se encontrava em estado gravídico há, pelo menos,
1 (uma) semana, tendo em vista que no dia 16/11/2006 se encontrava
com gravidez de 6 (seis) semanas, com margem de erro de 0,5 (meia)
semana e o exame laboratorial fora feito 5 (cinco) semanas antes, em
20/10/2006.

Analisando o contexto fático-probatório constante dos
autos, concluo não restar evidenciada a hipótese de falha na prestação
do serviço realizado pelo apelado, capaz de gerar o dever de indenizar,
tendo em vista o pequeno período gestacional apresentado pela apelante
no momento em que realizara os exames laboratoriais.

Com efeito, o laudo pericial constante dos autos (folhas
300/301) foi categórico ao afirmar que o exame escolhido pelo médico
que acompanhava a apelante, para atestar a existência de gravidez,
não poderia ser eficiente no caso em estudo, justamente em razão do
exíguo período de gravidez no momento da coleta do material para
análise. Vejamos:

“1. O exame gonadotropina carionica humana (fracas
B) – B-HCG, trata-se de procedimento utilizado para complementar o
diagnóstico de prenhêz positiva e deve ser realizado entre 24 a 48 horas
após o atraso menstrual, pois até esta data ele não apresenta nível para
ser detectado ou pode sofrer influência do LH (hormônio luteinizante)
que está presente no sangue até a nidação.
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2. O exame B-HCG, realizado pela paciente Janaina
Braga Valente em 20/10/2006, no Laboratório Padrão, não apresenta
evidência ou prova de erro na execução e consequente liberação deste
resultado. Comparando a data sugerida pela UJG (ultrassonografia)
abdominal realizada em 16/11/2006, que sugere a fecundação entre
12/10/2006 e 14/10/2006 (+ ou - 0,5 sem.) com o B-HCG realizado em
20/10/2006, percebe-se que a possibilidade deste se apresentar negativo
era real e alta, pois o nível de B-HCG só seria detectável com certeza
entre os dias 26/10/2006 e 28/10/2006 (+ ou – 0,5 sem.), pois esta seria
a data da nidação. Ainda percebi que este exame foi realizado para
eliminar a possibilidade de prenhez, e ele é útil para confirmar a prenhez,
pois só se deve ser realizado após 24 hs a 48 hs de atraso menstrual,
logo, neste procedimento o exame B-HCG não foi indicado no momento
adequado para se diagnosticar a prenhez. (...)”

Diante das conclusões do laudo pericial, extrai-se que
no momento em que o exame fora realizado, sequer havia ocorrido a
nidação, que nada mais é do que o processo de fixação do óvulo junto
ao útero, que pode variar de 4 (quatro) a 15 (quinze) dias, sendo que
somente após ocorrida a nidação é que haverá o aumento do HCG -
gonadotrofina carionica humana e poderá ser atestada a gravidez.

Insta destacar que, conforme consta do laudo pericial, o
exame B-HCG é recomendado para as mulheres que se encontrem com
atraso menstrual de 24 a 48 horas e, in casu, a apelante não apresentava
atraso menstrual, até porque, o período gestacional verificado na data
da coleta do material para o exame seria de, no máximo, uma semana,
podendo sofrer variações de 0,5 (meia) semana, período insuficiente,
até mesmo, para a própria apelante suspeitar de um possível estado
gestacional.

Como bem pontuou o senhor perito, o exame realizado
é destinado para a confirmação de gravidez e, no caso em estudo, foi
utilizado como forma de afastar a possibilidade de gravidez, sendo correto
afirmar que, na hipótese, a escolha do exame mostrou-se equivocada
para a finalidade almejada.

Lado outro, diante de um resultado de zero absoluto para
o HCG - gonadotrofina carionica humana, incomum na maioria dos
exames deste tipo, caberia ao médico que solicitou a realização do teste
de gravidez, por medida de cautela, determinar a repetição deste mesmo
exame ou de um outro, mas com a mesma finalidade.

Assim, não há que se falar na falha da prestação do
serviço e, por conseguinte, no nexo de causalidade entre a conduta do
apelado e os danos experimentados pela apelante uma vez que o
resultado do exame B-HCG, indicado pelo médico que acompanhava a
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apelante, não poderia ser outro, pois a data da coleta do material para
análise ocorreu num momento em que ainda não seria possível verificar
o aumento exacerbado do HCG - gonadotrofina carionica humana e
atestar a gravidez, já que sequer a nidação havia ocorrido naquele
instante.

Conclui-se, portanto, que a escolha de um exame
ineficiente para o que se buscava atestar, aliado à data em que fora
coletado o material para o exame em referência, repita-se, em momento
onde ainda não se poderia verificar a presença do HCG – gonadotrofina
carionica humana, impossibilitou a confirmação da gravidez, o que
entendo afastar por completo a responsabilidade atribuída ao apelado,
pelos danos experimentados pela apelante, evidenciando, assim, a
ausência de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e os danos
experimentados pela apelante.

Sobre o nexo de causalidade, colaciono o escólio de
Rui Stoco, in Tratado de Responsabilidade Civil, 8ª edição, página 176:

“(...) Na etiologia da responsabilidade civil, estão
presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina
subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro
de conduta, um dano e o nexo de causalidade entre um
e outro.
Não basta que o agente haja procedido contra jus, isto
é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer
um ‘erro de conduta’. Não basta, ainda, que a vítima
sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de
indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta
antijurídica não gera obrigação de indenizar.
É necessário, além da ocorrência dos dois elementos
precedentes, que se estabeleça uma relação de
causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal
causado, ou, na feliz expressão de René Demogue, ‘é
preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria
acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha
contravindo a certas regras; é preciso que sem esta
contravenção, o dano não ocorreria” (Traité des
Obligations em général, volume 4, nº 66)
(…)
O nexo causal se torna indispensável, sendo fundamental
que o dano tenha sido causado pela culpa do sujeito.
Destarte, antes mesmo de se verificar se o agente do
fato sob análise agiu com culpa, tem-se, como
antecedente lógico, que examinar se foi quem deu causa
ao resultado. (...)”
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Sobre o tema, eis a jurisprudência:
“Apelação cível. Agressão recíproca. Indenização danos
materiais e morais. Ausência de comprovação.
Improcedência do pedido.
I - O conjunto dos fatos probatórios dos autos deve
convergir para demonstrar a presença dos elementos
configuradores do dever de indenizar, quais sejam: o
dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente
e o resultado danoso.
II - Ausente qualquer dos elementos culmina fatalmente
na improcedência do pleito indenizatório requerido na
inicial. Apelação conhecida e desprovida. (...)” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível. Apelação
Cível em Procedimento Sumário nº 168119-62.2010.8.
09.0028, relator desembargador Walter Carlos Lemes,
DJG 854, de 06/07/2011)
“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de
débito e nulidade de protesto c/c indenização por perdas
e danos. Inversão do ônus da prova. Impossibilidade.
Ausência de prova. Código de Processo Civil 333, I.
Improcedência dos pedidos.
I - A inversão do ônus da prova em se tratando de relação
de consumo não é automático, estando condicionada à
verificação de verossimilhança da alegação e
vulnerabilidade do consumidor.
II - Legítimo o protesto do cheque pelo credor visando o
recebimento de seu crédito, ainda que sustado o
pagamento pelo emitente, o qual não pode eximir-se da
obrigação assumida e consubstanciada no título, sob a
alegação de que os serviços prestados apresentavam
vício de qualidade. Inexistindo o elemento certeza quanto
ao nexo de causalidade entre os danos que alega ter
sofrido e o serviço prestado pelo autor, o qual não se
desincumbiu a contento do ônus de provar a sua
existência, conforme artigo 333, I, do Código de
Processo Civil, não há como prosperar sua pretensão.
(...)” (Tribunal de Justiça de Goiás. Quarta Câmara Cível,
Apelação Cível nº 370469-27.2008.8.09.0087, relator
doutor Gerson Santana Cintra, DJG 819, de 16/05/2011).
“Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de
dívida c/c restituição de parcelas pagas e indenização.
Relação de consumo. Vício do produto.
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Responsabilidade do fabricante afastada. Inscrição
indevida em órgão de restrição ao crédito. Negativação
do nome. Ausência de notificação. Dano moral.
Caracterização. Responsabilidade objetiva. Quantum
indenizatório. Valor.
(…)
II - A aplicação da responsabilidade objetiva derivada
da legislação consumerista, exige que o dano causado
ao consumidor decorra do defeito ou do vício do produto.
Não restando demonstrado que a fabricante praticou ato
ilícito, tampouco havendo nexo de causalidade entre sua
conduta e os danos experimentados pelo autor, não há
de cogitar sua responsabilidade pelo ocorrido. Não
comprovada a existência do ato ilícito, que resulta dano,
e não havendo nexo de causalidade entre o ato e o
resultado, inexiste a obrigação de indenizar. (...)”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível,
Apelação Cível nº 182276-84.2004.8.09.0049, relator
desembargador Luiz Eduardo de Sousa, DJG 671, de
29/09/2010).
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça vem se manifestando no mesmo sentido. Vejamos:
“Civil. Indenização. Dano moral. Dano material.
Responsabilidade civil. Crime cometido dentro de
cinema localizado no shopping. Súmula 7, Superior
Tribunal de Justiça. Não incidência. Nexo causal.
Inexistência. Comprovação.
I - “Para se chegar à configuração do dever de indenizar,
não será suficiente ao ofendido demonstrar sua dor.
Somente ocorrerá a responsabilidade civil se se reunirem
todos os seus elementos essenciais: dano, ilicitude e
nexo causal” (Humberto Teodoro Júnior, in Dano Moral,
Editora Oliveira Mendes, 1998, página 8).
II - Assim sendo, não há como se deferir qualquer
pretensão indenizatória sem a comprovação, ao curso
da instrução nas instâncias ordinárias, do nexo de
causalidade entre os tiros desferidos por Matheus e a
responsabilidade do shopping, onde situava-se o
cinema.
III - Rompido o nexo de causalidade da obrigação de
indenizar, não há falar-se em direito à percepção de
indenização por danos morais e materiais.
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IV - Recurso Especial conhecido e provido para julgar
improcedente o pedido inicial” (Superior Tribunal de
Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial 1164889/SP.
relator ministro Honildo Amaral de Mello Castro, DJUe,
de 19/11/2010)
Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do

apelado e os danos suportados pela apelante, vejo emergir a excludente
da responsabilidade civil do apelado, constante do inciso II do § 3º do
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro. Isto porque, não se encontra caracterizado
qualquer elemento fático ou probatório apto a demonstrar a falha na
prestação do serviço desempenhado pelo apelado e, ainda, considerando
a impropriedade do exame escolhido para afastar a possibilidade de
gravidez, bem como a falta de cuidado do médico que assistia a apelante,
ao deixar de solicitar um novo teste de gravidez.

Destarte, a manutenção da sentença vergastada é
medida impositiva.

Ante o exposto, após conhecidos, nego provimento aos
agravos retidos manejados por Janaina Braga Valente, pelos fatos e
fundamentos já expendidos.

Relativamente à apelação cível, nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença objurgada, pelos fatos e fundamentos
explicitados.

Antes da publicação do acórdão, deverá ser
providenciado o cadastramento dos dois agravos retidos, interpostos
pela autora, constantes dos autos em apenso e das folhas 213/214 destes
autos.

É como voto.
Goiânia, 23 de agosto de 2011.
Des. Carlos Alberto França - Relator

Apelação Cível nº 421799-96.2009.809.0000 (200904217994)
Comarca de Goiânia
Apelante: Lucilene de Lurdes Mariano
Apelada: Bradesco Auto RE Companhia de Seguros
Relator: Des. Zacarias Neves Coêlho

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. LEGITIMIDA-
DE ATIVA AD CAUSAM DA PESSOA VITIMADA.
ACIONAMENTO DIRETO DA SEGURADORA. ALCAN-
CE SUBJETIVO DA COBERTURA BÁSICA DO



419

SEGURO. PASSAGEIRO DO VEÍCULO SEGURADO
ENQUADRADO NO CONCEITO DE “TERCEIRO”.
CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
DO SEGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZA-
TÓRIO. PRETENSÃO DE DESCONTO DO VALOR DO
SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO
PAGAMENTO À VÍTIMA.
I - A discussão acerca da pertinência ou não da
cobertura, aí incluída a análise do alcance subjetivo da
apólice, tem a ver com o próprio mérito da ação de
indenização de seguro facultativo, sendo imperiosa a
cassação da sentença que, tratando da matéria,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por
suposta ilegitimidade da autora, que, apesar de
prejudicada pelo sinistro, não se enquadraria no conceito
de “terceiro” para, assim, fazer jus à indenização.
II - O terceiro atingido pelo evento segurado, ainda que
não tenha feito parte do contrato, tem legitimidade para
demandar diretamente contra a seguradora, visando ao
recebimento da indenização prevista na apólice.
III - Cassada a sentença terminativa, e revelando-se
desnecessária a reabertura de instrução do processo,
mesmo porque trata-se de matéria exclusivamente de
direito, deve o Tribunal, de imediato, julgar a lide (artigo
515, § 3º, do Código de Processo Civil).
IV - Independentemente da estipulação de cobertura
adicional específica destinada para o caso de morte ou
invalidez permanente de passageiros, a cobertura básica
do contrato de seguro – que garante pagamento de
indenização de danos materiais e/ou corporais causados
a terceiros – abrange também o passageiro do veículo
segurado, cuja qualidade de terceiro não lhe pode ser
negada, sob a simples justificativa de que não integrou
a relação contratual do seguro.
V - Despicienda a discussão acerca da responsabilidade
do titular do seguro quanto à reparação dos danos
corporais alegados na inicial, se, na via administrativa,
a seguradora já reconheceu que era devido o pagamento
de outra verba reparatória objeto do seguro, referente à
invalidez permanente de passageiro, o que acaba por
caracterizar todos os elementos da responsabilidade da
segurada, inclusive, a efetividade do dano corporal
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alegado, para cuja cobertura não se exige a invalidez
total da vítima.
VI - À vista da gravidade dos danos corporais que, em
função do sinistro, sofreu a autora, pertinente que o
quantum reparatório seja fixado no valor máximo da
cobertura prevista na apólice, sobre o qual deverão incidir
correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, e
juros de mora desde a citação, em face da natureza
contratual da responsabilidade da seguradora.
VII - Se inexiste prova do efetivo pagamento da
indenização do seguro DPVAT, não se justifica a
pretensão da seguradora de que esse valor seja abatido
do valor da indenização a ser paga à apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por
unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Votaram com o relator, que presidiu a sessão, os
desembargadores Carlos Alberto França e Amaral Wilson de Oliveira.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Laura
Maria Ferreira Bueno.

Custas, de lei.
Goiânia, 3 de maio de 2011.
Des. Zacarias Neves Coêlho - Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta da sentença, de
folhas 248/249, proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por
Lucilene de Lurdes Mariano, ora apelante, em desproveito de Bradesco
Auto RE Companhia de Seguros, aqui designada apelada.

Ao proferir a referida sentença, a magistrada de primeiro
grau extinguiu o processo, sem resolução do mérito (artigo 267, VI,
Código de Processo Civil), por entender que a autora/apelante não tinha
legitimidade para postular a indenização objeto do pedido inicial, referente
a um contrato de seguro de veículo firmado entre a ré/apelada e a
Prefeitura Municipal de Vicentinópolis, proprietária do bem segurado.

Em suas razões recursais (folhas 253/256), a apelante
esclarece que foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou sérios
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danos físicos, ocorrido em 11/04/2005, quando encontrava-se dentro de
um veículo de propriedade da Prefeitura Municipal de Vicentinópolis,
como passageira, veículo esse que estava acobertado por contrato
seguro firmado com a ré/apelada.

Assim explicado o fato, a apelante aponta o equívoco
da sentença recorrida que a considerou parte ilegítima para a propositura
da ação, ignorando a sua condição de “terceira”, que lhe confere
legitimidade para pleitar a indenização do seguro do veículo que a
transportava, cuja apólice prevê a cobertura de danos corporais de até
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Alega que o fato de ser passageira do automóvel
segurado não lhe retira a qualidade de terceira prejudicada pelo evento
(acidente automobilístico), até porque, ressalta, a apólice não faz
distinção entre “terceiros ocupantes” e “terceiros não ocupantes” do
veículo.

Assim é que, com esses argumentos, em suma, requer
o conhecimento e provimento da apelação, a fim de ver “reformada” a
sentença invectivada, para o acolhimento do pedido inicial.

Apelante beneficiária da justiça gratuita.
Embora intimada da interposição do recurso, a recorrida

não ofertou contrarrazões (certidão de folha 263-verso).
É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

A apelante pretende a cassação da sentença a quo,
que a considerou parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação que
intentou para o recebimento de indenização de seguro facultativo de
veículo automotor, na qualidade de terceira prejudicada e envolvida em
acidente que lhe causou sérios danos físicos.

Primeiramente, pondero que, embora a matéria tenha
sido analisada e decidida no juízo de origem como uma das condições
da ação (legitimidade ad causam), a meu ver, a averiguação da
pertinência ou não da cobertura do seguro, aí incluída a análise do alcance
subjetivo da apólice, está ligada ao próprio mérito da causa, motivo por
que a discussão acerca da inclusão ou não da apelante no rol dos
“terceiros prejudicados pelo evento garantido” (que redunda, sem dúvida,
na rejeição ou acolhimento do pedido de indenização) não pode desaguar
na prolação de mera sentença terminativa.

Nesse sentir, sem adentrar a questão pertinente ao
alcance subjetivo da cobertura do seguro em tela (mérito), não alimento
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nenhuma dúvida a respeito da legitimidade ad causam da autora/
apelante para esta demanda, até porque as próprias razões declinadas
na exordial informam o liame jurídico existente entre as partes (ocorrência
de acidente envolvendo o veículo segurado, que resultou em prejuízos
para a autora/apelante), que, à vista da “teoria da asserção”, apresenta-
se suficiente a justificar a propositura da ação pela recorrente.

Além do mais, o simples fato de a apelante não ter sido
parte da relação contratual com a seguradora não lhe retira a legitimidade
para pleitear o recebimento da indenização respectiva. Isso porque, da
simples leitura do artigo 787 c/c artigo 436, parágrafo único, ambos do
Código Civil, é fácil concluir que, nas ações de cobrança de indenização
referente a contrato de seguro de veículo que contemple cláusula de
cobertura de danos sofridos por terceiros, em caso de acidente
envolvendo o bem segurado, a pessoa vitimada no sinistro, em nome
próprio, pode acionar diretamente a seguradora.

Artigo 787. No seguro de responsabilidade civil, o
segurador garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo
segurado a terceiro.

Artigo 436 (....).
Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se

estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia,
sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante
não o inovar nos termos do artigo 438.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:

“Civil e processual civil. Contrato de seguro. Legitimidade
ativa ad causam. Beneficiário. Estipulação em favor de
terceiro. Ocorrência. Artigo 1098, Código Civil. Doutrina.
Recurso provido.
I - A legitimidade para exercer o direito de ação decorre
da lei e depende, em regra, da titularidade de um direito,
do interesse juridicamente protegido, conforme a relação
jurídica de direito material existente entre as partes
celebrantes.
II - As relações jurídicas oriundas de um contrato de
seguro não se encerram entre as partes contratantes,
podendo atingir terceiro beneficiário, como ocorre com
os seguros de vida ou de acidentes pessoais, exemplos
clássicos apontados pela doutrina.
III - Nas estipulações em favor de terceiro, este pode
ser pessoa futura e indeterminada, bastando que seja
determinável, como no caso do seguro, em que se
identifica o beneficiário no momento do sinistro.
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IV - O terceiro beneficiário, ainda que não tenha feito
parte do contrato, tem legitimidade para ajuizar ação
direta contra a seguradora, para cobrar a indenização
contratual prevista em seu favor.(...)” (Superior Tribunal
de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial nº
257880/RJ, ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
julgado em 03/04/2001).
Assim, porque inegável que a autora/apelante, na

qualidade de vítima do acidente envolvendo o automóvel segurado, tem
legitimidade para ajuizar a demanda em tela em desproveito da
seguradora recorrida, imperiosa a cassação da sentença fustigada.

Por conseguinte, com arrimo no artigo 515, § 3º, da lei
processual civil, uma vez que a causa comporta julgamento imediato,
dispensando a reabertura da instrução processual (teoria da “causa
madura”), passo, de logo, à apreciação do mérito.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a recorrente ajuizou
“ação de cobrança de seguro” contra a seguradora apelada, sob o
argumento de que, em “11 de abril de 2005, (…) sofreu grave acidente
automobilístico quando era conduzida (…) no automóvel Fiat Uno, placa
KEC 7750, de propriedade da Prefeitura Municipal de Vicentinópolis,
veículo este coberto por apólice de seguro 493926 firmada com a
seguradora ré”. Acrescenta que, em razão do referido sinistro, “teve
fraturas e lesões gravíssimas em ambas as pernas”, que lhe causaram
“perda dos movimentos dos membros inferiores e a necessidade do
uso de cadeira de rodas para locomoção”.

A despeito disso, explica que, apesar de ter acionado a
seguradora em procedimento administrativo, esta negou-se ao
pagamento integral da indenização, uma vez que não lhe pagou o
montante referente aos danos corporais (RCF-V – R$ 50.000,00).

A seguradora ré, ao contestar, sustentou ser indevido o
quantum reparatório pretendido pela autora/recorrente, que, na
ocorrência do sinistro, encontrava-se dentro do veículo segurado (como
passageira) e, portanto, não se enquadra no conceito de “terceiro” a que
se refere a cobertura básica de responsabilidade civil de veículo (RCF-V),
a qual “garante o pagamento de indenizações que o segurado for obrigado
a pagar por danos materiais e/ou corporais, causados involuntariamente
a terceiros, (….)” (contrato, à folha 95), assim entendidos os “outros
veículos e passageiros, ou mesmos pedestres, que não estejam no
automóvel segurado, no momento do acidente” (folha 41).

Ressalta, neste desiderato, que “a única verba garantida,
contratada na presente apólice, para o motorista e passageiros que estão
dentro do veículo segurado pela apólice, é o APP para invalidez ou
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morte”(sic, folha 41), a qual já fora paga à autora/recorrente. Outrossim,
assegura que a apólice em tela não prevê a cobertura de “danos materiais
e/ou danos corporais a terceiros trasportados (RCTR)”, até porque o
veículo segurado não se destinava ao transporte remunerado de
passageiros, tendo sido qualificado, na apólice, como simples automóvel
de passeio, não tendo havido sequer o pagamento do prêmio respectivo
(APP é abreviação da designação dada à cobertura securitária adicional
de “acidente pessoais de passageiros”, que “garante o pagamento de
indenizações por morte e/ou invalidez permanente, parcial ou total, dos
passageiros do veículo, (…), decorrentes de acidentes pessoais com os
mesmos, de acordo com os riscos cobertos, e respeitados os limites
máximos estipulados na apólice).

Como visto, o cerne da controvérsia travada entre as
partes paira, precipuamente, sobre a questão do enquadramento ou não
da autora/recorrente no conceito de “terceiro” e como tal, beneficiário da
indenização a que se refere a cobertura básica de “responsabilidade
civil de veículo” (RCF-V), que, efetivamente, foi objeto de contratação
no seguro em tela, cujo prêmio (pago) teve o valor fixado em R$ 191,29
(cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos), consoante se vê à
folha 11.

Não se discute, assim, a cobertura referente a danos
materiais e/ou corporais de terceiros transportados (RCTR Interno), que,
apesar de prevista no “manual do segurado” (folhas 83/218), é cláusula
afeta exclusivamente aos contratos de seguro de “respon-sabilidade civil
do transportador rodoviário”, que, deveras, não colhe a hipótese destes
autos, em que o ajuste buscou resguardar riscos em relação a veículo
particular intitulado “de passeio” (folha 9).

Enfim, voltando ao ponto nodal da controvérsia, entendo
não prosperar a tese da seguradora recorrida, que pretende
descaracterizar a autora/recorrente como terceira beneficiária da
indenização decorrente da cobertura básica designada “responsabilidade
civil de veículo” (RCF-V).

Isso porque, ao estipular abstratamente indenização em
favor de terceiro (cobertura de danos materiais e/ou corporais na
ocorrência de um fato segurado), ressai coruscante o animus do
estipulante/segurado (no caso, o Município de Vicentinópolis) de se
resguardar quanto à eventual possibilidade de, no futuro, em ocorrendo
quaisquer dos eventos segurados, ficar obrigado a ressarcir danos
causados involuntariamente a “terceiro”, assim entendida a “pessoa
prejudicada no acidente, exceto o próprio segurado ou seus ascendentes,
descendentes, cônjuges e irmãos, bem como quaisquer pessoas que
com ele residam ou que dele dependam economicamente”.(definição
de “terceiro” dada pelo contrato de seguro em tela, folha 86).
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Daí, independentemente da estipulação de cobertura
adicional (in casu, atinente à “morte e invalidez permanente de
passageiros - APP”), tenho por evidente que a cobertura básica do
contrato de seguro em tela (“responsabilidade civil de veículo - RCF-V”,
que garante pagamento de indenização de danos materiais e/ou corporais
causados a terceiros) abrange também o passageiro do veículo segurado,
cuja qualidade de terceiro não lhe pode ser negada pelo simples fato de
ser pessoa não envolvida diretamente na relação contratual do seguro.

Com efeito, na contramão do que defende a seguradora
recorrida, em se tratando de contrato de seguro facultativo, para ser
qualificado como “terceiro” beneficiário da indenização garantida, basta
que o prejudicado por quaisquer dos eventos segurados não tenha
integrado diretamente a relação contratual respectiva, e que, no momento
do ajuste, seja pessoa indeterminada - passível de determinação somente
por ocasião de um fato segurado -, pouco importando, destarte, o local
em que se encontrava quando da ocorrência do sinistro, se dentro ou
fora do veículo objeto do seguro, principalmente se o instrumento
contratual não traz essa distinção expressa.

Em situação correlata, o Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo manifestou-se recentemente, consoante se vê do excerto
a seguir:

“Contrato. Seguro. Interpretação. Alegação de cobertura
apenas em caso de sinistro envolvendo o veículo
segurado e terceiro. Passageira que, segundo a
seguradora, não poderia ser considerada terceira.
Descabimento. A vítima do evento é terceira nos termos
da apólice de seguro. Recursos não providos” (Tribunal
de Justiça de São Paulo, Décima Quarta Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível nº 0052274-54.2007,
desembargador Melo Colombi, julgado em 23/02/2011).
Logo, pelo simples fato de ter sido envolvida no sinistro

como passageira do veículo segurado, impossível excluir a autora/
recorrente da cobertura básica do contrato de seguro em tela
(responsabilidade civil de veículo - RCF-V), a qual garante o pagamento
de indenização de danos materiais e/ou corporais causados
involuntariamente pelo segurado a terceiro, assim considerada qualquer
pessoa atingida por evento segurado e que não tenha participado
diretamente da formalização do contrato de seguro.

Superada essa questão, é de se observar, por outro lado,
que o dever de indenizar, por parte da seguradora recorrida, decorre
necessariamente do dever ressarcitório a que estiver obrigado o segurado



426

(aqui, a Prefeitura Municipal de Vicentinópolis) em relação a terceiro a
quem, involuntariamente, tenha causado dano, em valor “fixado em
sentença judicial ou de acordo com o que expressamente autorizado
pela seguradora” (Contrato, à folha 109).

No caso, todavia, despicienda a discussão acerca da
responsabilidade do ente público titular do seguro quanto à reparação
dos danos corporais sofridos pela autora/apelante. Isso porque, na via
administrativa, a seguradora já reconheceu que é devido o pagamento
de outra verba reparatória objeto do seguro, qual seja, a cobertura
adicional atinente a acidentes pessoais de passageiros - APP (morte e
invalidez permanente) (É fato incontroverso o recebimento da indenização
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, afirmado na inicial pela
autora/recorrente, é confirmado pela ré, na contestação), o que acaba
por caracterizar todos os elementos da responsabilidade da seguradora,
inclusive, a efetividade do dano corporal sofrido pela autora/recorrente,
revelado também pelo documento de folhas 22/23 (“Dano corporal é um
tipo de dano caracterizado por lesões físicas no corpo da pessoa,
excluindo-se dessa definição os danos estéticos” (conforme Contrato, à
folha 87).

Nesse sentir, observe-se que o dano sofrido pela autora/
apelante em função do evento segurado (acidente automobilístico),
ocasionou-lhe uma série de lesões físicas irreversíveis nos membros
inferiores, em razão das quais ficou impedida de desenvolver suas
atividades diárias mais corriqueiras. Até sua locomoção ficou, a partir do
evento danoso, condicionada ao uso de cadeira de rodas (folhas 223/23).
Daí, entendo pertinente que o quantum reparatório seja fixado no valor
máximo da cobertura prevista na apólice (folha 9), isto é, em R$ 50,000,00
(cinquenta mil reais), sobre cujo valor deverão incidir correção monetária,
a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, a partir da citação, em
face da natureza contratual da responsabilidade da seguradora.

Por fim, porque a apelada não comprovou o efetivo
recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT pela apelante,
deixo de acolher a pretensão por ela deduzida, no sentido de que do
valor da indenização ora pleiteada seja abatido aquele relativo à cobertura
do seguro DPVAT (artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios,
litteris:

“Civil e processual civil. Ação indenizatória. Acidente de
trânsito. Seguradora. Obrigação contratual. (…) Seguro
obrigatório. Dedução. Impossibilidade. Sentença
mantida.
(…)
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II - A seguradora requerida deve responder pela
condenação somente até os limites contratuais de
cobertura;
III - Se inexiste prova do efetivo pagamento do DPVAT,
descabe falar em dedução do seguro obrigatório da
indenização fixada em juízo;
IV - Recurso conhecido e desprovido” (Tribunal de
Justiça de Sergipe, Segunda Câmara Cível, Apelação
Cível nº 2010211440, desembargadora Marilza Maynard
Salgado de Carvalho, julgado em 01/03/2011)
“Indenização do seguro obrigatório. DPVAT. Dedução.
Ausência de prova do recebimento. Impossibilidade. (…)
A indenização oriunda do seguro obrigatório - DPVAT
poderá ser compensada com os valores a serem pagos
pelo causador do acidente de trânsito (ou o responsável
pela indenização). Todavia, tal medida pressupõe
comprovação cabal, por quem o alegar (artigo 333, II,
Código de Processo Civil), de que o importe indenizatório
foi efetivamente recebido pelos vitimados, caso isso não
se verifique, não havendo provas tanto do recebimento
desse seguro pelo autor quanto do valor a ser abatido,
inviável é a sua compensação” (Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, Primeira Câmara de Direito Civil,
Apelação Cível nº 2005.014774-3, desembargador
Carlos Prudêncio, julgado em 24/09/2009)
Ao teor do exposto, conheço do recurso manejado por

Lucilene de Lurdes Mariano, e dou-lhe provimento, para cassar a
sentença a quo, e, de conseguinte, com arrimo no artigo 515, § 3º, do
Código de Processo Civil, julgar procedente o pedido inicial, no sentido
de condenar a seguradora recorrida a pagar à recorrente o valor pleiteado
a título de indenização, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e de
juros de mora, desde a citação, tudo nos exatos termos da
fundamentação acima.

É o voto.
Goiânia 3 de maio de 2011.
Des. Zacarias Neves Coêlho - Relator

Apelação Cível nº 427451-81.2006.8.09.0006 (200694274518)
Comarca de Anápolis
Apelante: Belma Industrial de Gêneros Alimentícios Ltda.
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Apeladas: Cipa Industrial de Produtos Alimentares Ltda. e outro
Recurso Adesivo
Recorrentes: Cipa Industrial de Produtos Alimentares Ltda. e outro
Recorrida: Belma Industrial de Gêneros Alimentícios  Ltda
Relator: Des. Carlos Escher

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO C/C
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. USO DE MARCA INDUSTRIAL. CON-
CORRÊNCIA DESLEAL. HONORÁRIOS SUCUM-
BENCIAIS.
I - Viola os artigos 128 e 460, do Código de Processo
Civil, a sentença que decide com  fundamento diverso
dos suscitados pelo autor, sendo desnecessária,
contudo, a sua anulação, porquanto suficiente a exclusão
da parte em que se caracterizou o julgamento extra
petita.
II - Não constatada, pela análise do conjunto fático-
probatório, a reprodução ou o uso indevido de marca,
de forma a confundir o consumidor, levando-o a erro na
compra de um produto por outro, não resta configurada
a concorrência desleal, devendo ser rechaçado o pedido
de abstenção do uso da marca ou a pretensão
indenizatória, uma vez não verificado eventual prejuízo.
III - Acolhida a maior parte dos pedidos da empresa
apelante, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais
advocatícios, salvo no tocante ao pleito reconvencional,
em que se fixam verbas autônomas.
Apelo parcialmente provido. Recurso adesivo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acordam os componentes da Terceira Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, provendo
em parte o apelo e improvendo o recurso adesivo, nos termos do voto
do Relator. Fez sustentação oral, em sessão anterior, o doutor Aureolino
Pinto das Neves.
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Votaram com o relator, o desembargador Gilberto
Marques Filho e o doutor Gerson Santana Cintra (substituto do
desembargador Kisleu Dias Maciel Filho).

Presidiu a sessão o desembargador Kisleu Dias Maciel
Filho.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor
Wellington de Oliveira Costa.

Goiânia, 4 de agosto de 2011.
Des. Carlos Escher - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
empresa Belma Industrial de Gêneros Alimentícios Ltda., qualificada e
representada, em face da sentença prolatada pelo então juiz de direito
da Primeira Vara Cível da comarca de Anápolis, doutor Delintro Belo de
Almeida Filho, pela qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial
formulado pelas empresas Cipa - Industrial de Produtos Alimentares Ltda
e Scodro - Administração e Participações Ltda., também qualificadas e
representadas, determinando que a recorrente se abstenha de sua
expressão Belma e o elemento figurativo, bem como retire de circulação
todos produtos que contenham referida expressão, cessando toda
divulgação publicitária, sob pena de multa diária.

Após o relato dos fatos, a empresa recorrente aponta a
carência da ação, por não haver adequação da causa de pedir ao direito
material, nem interesse de agir, devendo o feito ser extinto, ao teor do
artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, posto que a convivência dos
sinais identificadores no mercado é pacífica, inexistindo a prática de
contrafação ou concorrência desleal.

Ressalta que a sentença recorrida é citra petita, pois
não foram analisados todos os pontos apresentados pela apelante a
respeito da inexistência de concorrência desleal.

Aduz que não houve provas da confusão consumerista
nos autos, possuindo a expressão Belma origem própria, inconfundível
com a expressão Mabel, sendo diferentes a figura estilizada da menininha
a com chuquinhas, e que seu uso é livre de qualquer ente empresarial.

Ao final, requer seja provido o recurso, com a reforma
da sentença, nos termos ora expendidos.

O preparo é visto, às folhas 886/887.
Em contrarrazões ao recurso, a empresa apelada pede

o improvimento do apelo, às folhas 892/942 e, ainda, recorre
adesivamente, às folhas 944/956, pleiteando a procedência do pedido
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de reparação de perdas e danos por ela formulado e afastado pelo
meritíssimo juiz singular.

Não houve resposta ao recurso adesivo por parte da
empresa apelante-recorrida.

Às folhas 999/1009, a recorrente junta petição noticiando
suposto fato novo, tendo a recorrida se manifestado, às folhas 1021/1028,
conforme determinação de folha 1011.

É o relatório, em síntese, que submeto ao douto revisor.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo
e do recurso adesivo em exame, deles conheço.

Cinge-se a irresignação da empresa apelante, Belma
Industrial de Gênero Alimentícios Ltda., à sentença pela qual o ilustre
magistrado singular julgou parcialmente procedente o pleito formulado
na exordial, determinando que a parte recorrente se abstenha de utilizar,
em seus produtos, a expressão Belma e o elemento figurativo “menina
com maria chiquinhas”, bem como retire de circulação todos os produtos
que contenham a expressão Belma, cessando toda e qualquer divulgação
publicitária, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pugna, em síntese, pela anulação da sentença fustigada,
porquanto configurado julgamento extra petita, eis que abordadas,
quando da fundamentação da sentença recorrida, questões não
suscitadas pela empresa autora/recorrida, tais como a utilização indevida
de desenho industrial, e a caracterização de concorrência desleal.

Caso não acolhidas as mencionadas teses, pleiteia, no
mérito, o provimento do apelo, para que seja modificada a sentença
fustigada, possibilitando-se a continuidade do uso da marca Belma, uma
vez não evidenciada a prática de concorrência desleal, ou de contrafação,
bem como o acolhimento da reconvenção por ela apresentada,
reconhecendo-se a prática de litigância de má-fé pela empresa recorrida,
e invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Também irresignada, a empresa Cipa Industrial de
Produtos Alimentares Ltda. interpôs recurso adesivo, visando à
modificação da sentença recorrida na parte em que o ilustre magistrado
sentenciante julgou improcedente o pedido de reparação de perdas e
danos morais, em razão da conduta ilícita cometida pela empresa
recorrida.

Na sessão de julgamento realizada no dia 09/06/2011
(folha 1036), diante da sustentação oral apresentada pelo ilustre causídico
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da empresa apelante, pedi vista dos autos para examiná-los com maior
acuidade, diante dos argumentos então invocados.

Apresentados memoriais, juntados por linha, a empresa
Belma Industrial de Gênero Alimentícios Ltda. reiterou o fundamento
precípuo do recurso que interpusera, qual seja, a anulação da sentença
fustigada, fundamentada na contrafação de desenho industrial, cuja
questão não foi objeto do direito invocado pelos autores, incorrendo,
destarte, em julgamento extra petita, e pugnando, no mérito, pela reforma
da sentença recorrida, para que seja julgado improcedente o pleito
formulado na exordial, permitindo-lhe a continuidade do uso da marca
Belma, eis que não verificada a concorrência desleal, afastando, assim,
qualquer pretensão indenizatória.

É cediço que o ordenamento jurídico pátrio confere
proteção, enquanto propriedade industrial, não só ao elemento normativo
das marcas, mas, também, a toda a sua apresentação visual, com o
objetivo de que os produtos sejam facilmente identificados no mercado,
o que exige, todavia, o devido registro no INPI.

Ressalte-se, ademais, que a propriedade industrial
também abrange o desenho industrial, que compreende, nos termos do
artigo 95, da Lei nº 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial), a “forma
plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e
cores que possa ser aplicada a um produto, proporcionando um resultado
visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de
tipo de fabricação industrial”.

Observe-se que na lide em questão, os pedidos
formulados pela empresa apelante, na exordial (folhas 38/42), dizem
respeito ao uso indevido da marca Belma, configurando ato de
concorrência desleal e contrafação.

Todavia, o ilustre magistrado singular proferiu seu
julgamento fundamentando-se na proteção legalmente conferida ao
desenho industrial, sendo que os pedidos não dizem respeito à violação
do desenho industrial e, sim, ao confronto entre marcas, cujos conceitos
diferem, conforme anteriormente mencionado.

É cediço que o julgador está adstrito aos pedidos
formulados na inicial e na defesa, não podendo proferir julgamento citra,
extra ou ultra petita, sob pena de afronta aos artigos 128, 458, inciso
III, e 460, do Código de Processo Civil.

A lide tem seus limites definidos pelo requerimento das
partes, de forma que ao decidir pedido diverso daquele pleiteado, o
magistrado incorre em nulidade, proferindo decisão extra petita.

Depreende-se, no caso em exame, a ocorrência de
julgamento extra petita, eis que o ilustre julgador sentenciante decidiu a
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lide utilizando-se, em seus fundamentos, de elementos não constantes
dos pedidos elaborados na exordial, nos seguintes moldes:

“Face ao exposto, requer a distribuição da presente ação
por dependência, bem como requer de V. Exa. digne-se:

A) deferir a antecipação de tutela pretendida, inaudita
altera parts, nos termos do artigo 273, caput e inciso I, c/c artigo 461,
§§ 3º e 4º, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 209, § 1º, da Lei
nº 9.279/96, diante das provas inequívocas já descritas nesta petição,
determinando a busca e apreensão de todos os produtos que contenham
a marca Belma e variações, bem como de embalagens, caixas, notas
fiscais, fachadas, cartazes, impressos em geral etc

(…)
G) obrigar as rés a cessarem, imediatamente, a

industrialização e comercialização de quaisquer produtos assinalados
com a marca Belma e variações, sob qualquer meio e modo, mediante
a incidência do pagamento de multa cominatória, diária, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), para cada ré, no caso de descumprimento da
ordem;

(…)
K) ressarcirem às autoras a indenização pelos usos

desautorizados da marca Belma e variações, perdas e danos materiais
e pelos lucros cessantes, nos termos dos artigos 404 e 927, do Código
Civil, e artigos 208, 209 e 210, da Lei nº 9.279/96, cujo quantum deverá
ser apurado através de perícia contábil a ser realizada nos documentos
das rés na fase de liquidação”.

Verifica-se, destarte, que a empresa apelante não pleitou
a cessação da fabricação, busca e apreensão de produtos ou indenização
pelo uso indevido ou contrafação de seu desenho industrial, ancorando
seu pleito unicamente na marca, que teria sido reproduzida
indevidamente.

Entretanto, o ilustre magistrado singular, embora tenha
deferido o pedido da empresa insurgente, ressaltando, inclusive, que a
celeuma diz respeito à cessação do uso da marca Belma, utilizou-se de
fundamentos que não foram levantados pela parte autora, ou seja, a
proteção legal conferida ao desenho industrial, consoante é possível
extrair dos seguintes excertos da sentença recorrida:

“(...)
Desume-se da exordial que as autoras não pleitearam

pela não utilização do termo Belma na composição do nome comercial
da primeira requerida, pretendem, portanto, apenas a cessação da marca
Belma. (folha 777).

(…)
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Analisando o caso em concreto temos que as requeridas
alegam, basicamente, que não há prova da contrafação, porém não é o
que se conclui dos elementos trazidos por ambas as partes aos autos.

Inicialmente, anote-se que a primeira requerida, Belma
Industrial de Gênero Alimentícios Ltda., ainda não obteve o registro de
sua marca junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
vez que informa ter pleiteado o registro de sua marca, mas o processo
encontra-se em andamento.

Desta forma, não pode a primeira requerida, Belma
Industrial de Gênero Alimentícios Ltda., sustentar a propriedade da marca
que comercializa, que é adquirida, nos termos do que dispõe o artigo
109, da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, com o registro
validamente concedido:

Artigo 109. A propriedade do desenho industrial
adquire-se pelo registro validamente concedido.

Já as autoras, por seu turno, demonstraram às folhas
5/8 e comprovaram que possuem, junto ao INPI, os registros da marca
Mabel (documento 5 e 6 acostado na cautelar).

Sobre a originalidade do desenho, dispõe a Lei nº
9.279/96:

Artigo 97. O desenho industrial é considerado original
quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a
outros objetos anteriores.

Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser
decorrente da combinação de elementos conhecidos.

No presente caso, o aspecto visual do produto das
autoras, devidamente registrado, e do produto da primeira requerida,
Belma Industrial de Gênero Alimentícios Ltda., sem registro comprovado,
são bastante semelhantes e as marcas foneticamente iguais”.

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 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.

Dessa forma, a sentença recorrida, decidindo com
fundamento diverso dos suscitados, violou os artigos 128 e 460, do
Código de Processo Civil. Todavia, desnecessária a sua anulação, sendo
suficiente excluir a parte em que se caracterizou o julgamento extra
petita (acórdão unâniume da Oitava Turma do Segundo Tribunal de
Alçada Cível de São Paulo, na Apelação nº 231.650-0, relator juiz Cintra
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Pereira, RT 641/206), concernente, no caso, à contrafação ou não do
desenho industrial.

Ressalte-se, a título de complementação, que ao
mencionar que a empresa recorrida teria incorrido em ato ilícito ao se
valer da figura “menina com maria-chiquinha” nas embalagens do produto
rosquinhas de coco de marca Belma, deve-se registrar que a proteção a
imagens, conferida à empresa Cipa Industrial de Produtos Alimentares
Ltda., ocorreu com supedâneo na Lei de Direitos Autorais (folhas 10/12),
e não na Lei de Propriedade Industrial.

Consoante escólios do ilustre doutrinador Fábio Ulhôa
Coelho (obra citada in Ramos, André Luiz Santa Cruz, Curso de Direito
Empresarial, Editora Juspodivm, 3ª edição, Salvador: 2009, página 205),
“o desenho industrial é diferente da escultura e da pintura (obras de
arte), porque o objeto a que se refere tem função utilitária e não apenas
estética, decorativa ou não de promoção de seu proprietário”,
submetendo-se, portanto, a regimes jurídicos bem distintos.

Portanto, não há falar que o uso de imagem similar tenha
configurado afronta ao direito do uso de desenho industrial e,
consequentemente, do uso de marca, que também se enquadra na
categoria de propriedade industrial, protegida pela Lei nº 9.279/96, e
não pela lei de direitos autorais.

Destarte, passando-se à apreciação dos pedidos
especificamente formulados pela empresa apelante, quais sejam, a
cessação da produção e o pagamento de indenização pelo uso
desautorizado da marca Belma e variações, entendo, de início, que não
se pode dizer que a aludida marca seja uma imitação da marca Mabel,
possuindo, inclusive, sonorização diferenciada uma da outra (Mabel e
Belma).

A marca pode ser definida como um “sinal aposto a um
produto, uma mercadoria ou indicativo de um serviço, destinado a
diferenciá-lo dos demais” (in Mello Franco, Vera Helena de. Manual de
Direito Comercial, 2ª edição, São Paulo: RT 2004, página 155, volume 1).

Existe, ainda, um outro critério de classificação, que leva
em conta a sua forma de apresentação, segundo os quais as marcas
podem ser nominativas (criadas a partir da combinação de palavras e
números), figurativas (constituídas por desenhos, símbolos ou figuras
que apresentam configuração gráfica decorativa, incomum, não usual),
e mistas (que consistem em uma combinação das duas espécies acima
mencionadas).

O direito à proteção da marca é assegurado, outrossim,
pela Constituição da República, no artigo 5º, inciso XXIX, nos seguintes
termos:
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“Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção
às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social
e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

A Lei nº 9.279/96, regulamentando o referido dispositivo
constitucional, traz a definição legal de marca, senão vejamos:

“Artigo 122. São suscetíveis de registro como marca os
sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais.

Artigo 123. Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para

distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de
origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a
conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza,
material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar
produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada
entidade”.

Assim sendo, considera-se marca a expressão
destinada a individualizar os produtos de uma empresa, identificando-os
e diferenciando-os em relação aos seus concorrentes de mercado, e
tendo como finalidade a proteção aos direitos do consumidor, bem como
a clientela da empresa, impedindo a prática da concorrência desleal.

Para a configuração da concorrência desleal seria
necessária a utilização de marca semelhante a individualizar o mesmo
produto, o que poderia induzir o consumidor a engano, em razão da
afinidade dos produtos.

Referida prática abusiva encontra previsão no artigo 195,
inciso II, da Lei nº 9. 279/96, que assim estabelece:

“Artigo 195. Comete crime de concorrência desleal
quem:

(...)
II - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito

próprio ou alheio, clientela de outrem”.
Analisando o substrato fático-probatório dos autos,

tenho, contudo, que não há similitude significativa entre as marcas Mabel
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e Belma, a ponto de levar o público consumidor a erro ou confusão,
consoante entendimento corroborado no seguinte aresto do colendo
Superior Tribunal de Justiça:

“Direito comercial. Propriedade industrial. Recurso
especial. Marcas. Colidência. Nome comercial. Proteção
enquanto integrante de marca. Princípio da
especificidade. Confusão ao consumidor. Inocorrência.
Reexame de provas. Recurso especial não conhecido.
I - A proteção de nome comercial enquanto integrante
de certa marca encontra previsão como tópico do direito
marcário, dentre as vedações ao registro respectivo
(artigos 64 e 65, V, da Lei nº 5.772/71). Destarte, e
conquanto se objete que tal vedação visa à proteção do
nome comercial de per si, o exame de eventual
colidência entre marca integrada pelo nome comercial
do titular versus marca alheia idêntica ou semelhante
posteriormente registrada, não pode ser dirimido apenas
com base na anterioridade, subordinando-se, em
interpretação sistemática, aos preceitos relativos à
reprodução de marcas, consagradores do princípio da
especificidade (artigos 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71).
Precedentes.
II - Orientação que se mantém mesmo em face da
Convenção da União de Paris, ante a exegese
sistemática dos artigos 2º e 8º, não se havendo falar
em proteção marcária absoluta tão-só porquanto
composta de nome comercial. Precedente.
III - Consoante o princípio da especificidade, o INPI
agrupa produtos e serviços em classes e itens, segundo
o critério da afinidade, limitando-se a tutela da marca
registrada a produtos e serviços de idênticas classe e
item.
IV - Apenas em se tratando de “marca notória” (artigo
67, caput, da Lei nº 5.772/71, atual marca “de alto
renome”, artigo 125 da Lei nº 9.279/96), como tal
declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de
classes no âmbito do embate marcário, porque desfruta
tutela especial impeditiva do registro de marcas idênticas
ou semelhantes em todas as demais classes e itens.
Outrossim, não se confundem as marcas “notória” e
“notoriamente conhecida” (artigo 6º, da CUP, atual artigo
126, da Lei nº 9.279/96), esta, ainda que não registrada
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no Brasil, gozando de proteção, mas restrita ao
respectivo “ramo de atividade”.
V - In casu, afastada pelo Tribunal a quo a configuração
de “marca notória”, a tutela, mesmo que se cogitasse
de “marca notoriamente conhecida”, não excederia o
segmento mercadológico da recorrente. Assim, diversas
as classes de registro e o âmbito das atividades da
recorrente (classe 25, itens 10, 25 e 30: roupas e
acessórios do vestuário de uso comum, inclusive
esportes, bolsas, chapéus e calçados de qualquer
espécie) e da recorrida (classes 11, item 10: jornais,
revistas e publicações periódicas em geral, e 33,  itens
10 e 20: doces e pós para fabricação de doces em geral,
açúcar e adoçantes em geral), não há impedimento ao
uso, pela última, da marca McGregor como designativa
de seus produtos. Precedentes.
VI - Possibilidade de confusão ao consumidor dos
produtos das litigantes e prática de concorrência desleal
(artigos 2º, d, da Lei nº 5.772/71, e 10, da CUP)
expressamente afastada pelas instâncias ordinárias,
com fulcro no contexto probatório, cuja revisão perfaz-se
inviável nesta seara especial (Súmula 7, Superior
Tribunal de Justiça). Precedentes.
VII - Ausente a similitude fática entre os arestos recorrido
e paradigma, não se conhece da divergência
jurisprudencial aventada (artigo 255, e parágrafos, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).
VIII - Recurso Especial não conhecido” (Recurso
Especial nº 658.702/RJ, relator ministro Jorge
Scartezzini, Quarta Turma, julgado em 29/06/2006, DJU,
de 21/08/2006, página 254).
Registre-se, conforme anteriormente mencionado, que

a forma como os caracteres e cores foram apostos nas embalagens
constitui o seu desenho industrial, questão a respeito da qual restou
reconhecido o julgamento extra petita, e que o uso da figura da “menina
com maria-chiquinha” está protegido mediante direitos autorais que,
conforme já mencionado, submete-se a regramento diverso da proteção
industrial, não consistindo, portanto, em marca.

Impõe-se destacar, ainda, consoante consoante
documentos carreados aos autos (folhas 51/56), que circulam no
mercado várias embalagens de rosquinhas de coco, que constituem
espécie do gênero produtos alimentícios, que se utilizam, em sua
roupagem, das cores amarelo e vermelho, e o consumidor já está
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habituado aos mesmos, escolhendo os produtos pela marca, e não pela
embalagem, que não pode ser considerada nova, original, no que tange
à cor e o seu formato.

Nessa linha de pensamento, embora não exista
comprovação de que foram trocadas as sílabas da palavra Mabel para
formar a marca Belma, tenho que, por si só, não restaria caracterizada a
imitação (e, muito menos, reprodução), porquanto eventual semelhança
sonora, em caso de inversão nas sílabas, não dá direito de proteção, à
míngua de amparo legal.

Então, não vislumbrando ter a empresa apelada violado
o registro dos produtos produzidos pela apelante, e praticado atos de
concorrência desleal, imitando e reproduzindo a sua marca, de modo a
induzir os consumidores a erro, não há como deferir o pedido de
abstenção do uso da marca que vem utilizando, ou mesmo acolher os
pedidos de indenização pretendidos em sede de recurso adesivo,
consoante posicionamento do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo,
nos termos do aresto abaixo transcrito:

“Ementa: Propriedade industrial. Marca. Ausência de
demonstração de que o uso de certa expressão por
terceiro tenha gerado diminuição em seus ganhos ou
que sua imagem comercial tenha sido denegrida por tal
prática. Indenização por danos morais. Descabimento.
Recurso improvido” (Apelação 994030532127
(3153104100), relator Álvaro Passos, comarca de São
Paulo; órgão julgador: Quinta Turma Cível; data do
julgamento: 10/02/2010; data de registro: 24/02/2010).
Por derradeiro, não merece guarida o pedido de reforma

da sentença fustigada para que seja acolhida a reconvenção apresentada
pela empresa recorrente, tendo em vista que, conforme bem ressaltado
pelo ilustre julgador sentenciante, “quanto às alegações de litigância de
má-fé, não vislumbro a ocorrência de nenhuma delas, vez que os autores
não alteraram a verdade dos fatos e nem buscaram objetivos escusos
com a presente ação, mas, sim, pugnam pela proteção de seus direitos,
que entendem terem sido atacados” (folha 789).

Desta feita, merece parcial provimento o apelo,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, uma vez que a empresa apelante
foi vencedora na maioria dos seus pedidos.

Passando-se à análise do recurso adesivo, interposto
pela empresa Cipa Industrial de Produtos Alimentares Ltda. (folhas
944/956), entendo que seus fundamentos não merecem guarida, uma
vez que, conforme anteriormente narrado, em relação aos atos praticados
pela empresa Belma - Industrial de Gêneros Alimentícios Ltda., não houve
comprovação de que as suas condutas configuraram concorrência
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desleal, ou mesmo o crime de contrafação, de forma a prejudicar a
empresa recorrente.

Acrescente-se, ainda, que a comercialização de produto
com marca semelhante não implica, necessariamente, prejuízo financeiro
à empresa concorrente, do mesmo ramo de atividade, sobretudo em
razão da difícil constatação de que algum consumidor se confundiu ao
comprar um produto, supondo tratar-se de outro.

Não se afigura possível, desta feita, apurar o quanto a
empresa que se diz prejudicada deixou de auferir, nem mesmo por meio
da averiguação de seu balanço contábil, afastando-se, destarte, a
procedência de pleito indenizatório, por danos patrimoniais.

Não restaram reconhecidos, ainda, quaisquer fatos que
ensejem o pagamento de indenização por danos morais, eis que não há
nos autos informações fidedignas de que o comportamento da empresa
recorrida tenha denegrido a reputação da empresa ora insurgente,
reduzindo-lhe o prestígio junto ao mercado consumidor.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o apelo,
anulando a sentença fustigada apenas na parte em que se verificou o
julgamento extra petita, e modificando-a, no mérito, para  possibilitar à
empresa Belma - Industrial de Produtos Alimentícios Ltda. o uso da marca
Belma, uma vez não caracterizada a prática de concorrência desleal ou
contrafação.

Inverto, outrossim, os ônus sucumbenciais, em termos
de honorários, uma vez que a empresa apelante foi vencedora na maior
parte dos seus pedidos, ou seja, R$ 10.000,00, mantendo incólume,
contudo, o que restou decidido no tocante ao ônus sucumbencial
decorrente da improcedência da reconvenção, cuja verba honorária é
autônoma (R$ 5.000,00), uma vez observadas as alíneas a, b e c do §
3º c/c o § 4º do artigo 20, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, nego provimento ao recurso adesivo,
interposto pela empresa Cipa Industrial de Produtos Alimentares e outros,
porquanto não configurados, no caso, elementos hábeis a ensejar o
pagamento de indenização por danos morais ou materiais pela parte
adversa.

É o voto.
Goiânia, 4 de agosto de 2011.
Des. Carlos Escher - Relator

Apelação Cível nº 439631-49.2008.8.09.0107 (200894396315)
Comarca de Morrinhos
Apelante: Celg Distribuição S/A - Celg D
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Apelado: Gilmar Isaias da Silva
Relator: Des. Floriano Gomes

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO
EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR.
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE
INSTRUMENTO PARTICULAR FORMULADO ENTRE
AS PARTES. DÉBITO APURADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA
CINCO ANOS COM O ADVENTO DO DIPLOMA DE
2002 (ARTIGO 206, § 5º, I, CÓDIGO CIVIL).
CONTAGEM INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA.
I - Tratado-se a hipótese de cobrança de dívida oriunda
de instrumento particular entabulado entre as partes, a
pretensão da autora prescreve em cinco anos, conforme
os preceitos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil de
2002;
II - Apurado o débito na vigência do diploma civil de 1916
e ocorrendo redução do lapso prescricional com o
advento do Código Civil de 2002, torna-se necessária a
aplicação das regras de direito intertemporal previstas
no artigo 2028 desta nova legislação, considerando-se
como termo inicial para a contagem do prazo a data da
sua vigência (11/01/03), em atenção aos princípios da
segurança jurídica, do direito adquirido e da
irretroatividade legal;
III - A simples propositura da ação não tem o condão de,
por si só, fazer surtir os efeitos do artigo 219, do Código
de Processo Civil, sendo a citação válida o ato pelo qual
se opera a interrupção, retroagindo, do mesmo modo, à
data do ingresso da demanda apenas se efetivada no
prazo legalmente estabelecido.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença
reformada em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acordam os integrantes da Primeira Turma Julgadora
em sessão da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
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conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, sentença reformada em
parte, nos termos do voto do relator, que também presidiu a sessão.

Votaram, com o relator, os desembargadores Rogério
Arédio Ferreira e Walter Carlos Lemes.

Presente a ilustre procuradora de justiça doutora Eliane
Ferreira Fávaro.

Goiânia, 1º de novembro de 2011.
Des. Floriano Gomes - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Celg
Distribuição S/A, devidamente qualificada e representada nos autos da
ação declaratória e condenatória ajuizada em desfavor de Gilmar Isaias
da Silva, face à sentença, de folhas 100/106, proferida pelo meritíssimo
juiz de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Morrinhos, doutor
Carlos Magno Caixeta da Cunha.

Adoto e a este incorporo o relatório do decisum recorrido
(folhas 100/102).

Acrescento que o magistrado sentenciante julgou
improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 269, IV, do Código
de Processo Civil, ante a ocorrência da prescrição, decretada de ofício.

Face à sucumbência, condenou o réu ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em
R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), consoante dispõe o artigo 20, § 4º,
do Código de Processo Civil.

Inconformado, a recorrente interpõe o presente apelo,
à folha 108.

Em suas razões recursais (folhas 109/115), aduz que
nos casos de adulteração do relógio medidor, o prazo prescricional é de
dez anos, conforme corrobora, ao seu sentir, a jurisprudência deste
Tribunal.

Alega que a cobrança da tarifa é regida por contrato,
cujas regras são definidas pela Resolução nº 456/00, da Agência Nacional
de Energia Elétrica, sendo irrefutável a responsabilidade do proprietário
pela irregularidade apontada.

Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso
para cassar a sentença recorrida, por entender que a pretensão não se
encontra prescrita.

Preparo regular à folha 116.
Instado a se manifestar, o recorrido deixa transcorrer

em branco o prazo para a apresentação de suas contrarrazões (folha
121).
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Com vistas, a representante da procuradoria de justiça,
doutora Regina Helena Viana, opina pela manutenção do decisum
recorrido (folhas 126/132).

É o relatório.
Ao douto revisor.

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade do
recurso interposto, dele conheço e passo à análise da questão.

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
Celg Distribuição S/A, face à sentença, de folhas 100/106, que extinguiu
o feito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil, ante a
ocorrência da prescrição, decretada de ofício.

Cinge-se o inconformismo da apelante à alegação de
que sua pretensão não se encontra prescrita. De plano, vislumbro que o
apelo merece parcial provimento.

Ao que ressai dos autos (folhas 12/19), em 10/11/2005
foi realizada uma vistoria no aparelho medidor de energia elétrica nº
015-001962-2 instalado no imóvel do réu, momento em que ficou
constatada irregularidade de seu funcionamento.

Conforme dispõe o artigo 189, do Código de Processo
Civil, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue
pela prescrição”.

Segundo o princípio da actio nata, somente a partir do
efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a
pretensão, é que se inicia a contagem do lapso extintivo contemplado
na norma legal (FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito
Civil: Teoria Geral. 7 edição, Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2008,
página 566).

Ocorre que, parte do débito foi apurado no período em
que as relações civis eram regidas pelo diploma civil de 1916, pois o
código atual só entrou em vigor em 11/01/03, o que torna necessária a
aplicação das regras de direito intertemporal ao presente caso.

Compulsando o processo, verifico que a demanda em
apreço trata-se de consumo não faturado de energia elétrica e que o
montante cobrado tem como fonte compromisso líquido materializado
em instrumento particular ordinariamente entabulado entre cliente e
fornecedor.

Assim, não se aplica o prazo prescricional de 3 (três)
anos adotado pelo meritíssimo juiz, o qual entendeu tratar-se de típica
hipótese de obrigação extracontratual.
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Sobre a prescrição, o Código Civil de 1916 previa, em
seu artigo 177, que:

“As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20
(vinte anos), as reais em 10 (dez) anos entre presentes e, entre ausentes
em 15 (quinze) anos, contados da data em que poderiam ter sido
propostas.”

No entanto, com o advento do Codex de 2002, o lapso
prescricional para tal situação foi reduzido para cinco anos, consoante
preceitos do artigo 206, § 5º, inciso I, pois, a meu sentir, a pretensão em
apreço não se trata de reparação civil dos danos emergentes causados
à ora apelante.

Em situação análoga, esta Corte já se pronunciou:
“(...) Tratando-se de ação para cobrança de valor
correspondente ao consumo de energia elétrica não
faturado, aplicável as disposições do direito civil. O
Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional das
ações relativas a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular,
para cinco anos. Diante da redução do prazo
prescricional pelo Código Civil, aplica-se a regra de
transição contida no artigo 2028, desse diploma legal,
que determina que se adote o prazo da lei anterior, se já
tiver transcorrido mais da metade do lapso temporal
previsto no Código Civil de Beviláqua” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível
nº 133026-0/188, relator doutor Ronnie Paes Sandre.
DJ nº 321, de 27/04/09).
“(...) O Código Civil de 2002 reduziu o prazo prescricional
das ações relativas à pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular,
para cinco anos” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Cível, Apelação Cível nº 120211-2/188, relator
desembargador Leobino Valente Chaves, DJ nº 74, de
23/04/08).
Diante da redução do prazo prescritivo, a regra de

transição foi disciplinada no artigo 2028 deste diploma legal:
“Artigo 2028. 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.”

Como na hipótese em apreço transcorreu menos da
metade do período elencado na legislação civil anterior (20 anos), incide
o novo lapso temporal previsto, qual seja, de 5 (cinco) anos.
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Não obstante, em se tratando de lei posterior que reduz
o termo fixado na legislação anterior, é mais prudente que a contagem
inicial incida a partir da vigência desta e não do fato gerador, atendendo-se
aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da
irretroatividade legal.

Assim, como o Código Civil de 2002 entrou em vigor
em 11/01/03, o período para a propositura da ação, em
relação a parte do débito, seria até 11/01/08, estando
portanto, prescrita uma parcela da pretensão da autora,
vez que a demanda foi ajuizada somente em 08/10/08,
objetivando o recebimento das faturas de novembro de
2001 a março de 2005.
Porém, das regras atinentes à matéria, encerra-se que
a simples propositura da ação não tem o condão de,
por si só, fazer surtir os efeitos do artigo 219, do Código
de Processo Civil, sendo a citação válida o ato pelo qual
se opera a interrupção, retroagindo, do mesmo modo, à
data do ingresso da demanda.
Nota-se que há apenas aparente contradição entre o
preceito contido no artigo 202, I, do Código Civil e o
disposto no artigo 219, do Código de Processo Civil,
pois o próprio estatuto material prevê que a citação
deverá ser realizada “no prazo e na forma da lei
processual”, de modo que somente a citação válida irá
conferir ao autor divisar a interrupção da prescrição
retroagida à data da propositura da ação (artigo 219, §
4º, do Código de Processo Civil).
Esta é a ponderação feita pelos processualistas Nelson

Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Ou seja, pelo Código Civil 2002, a interrupção se dá
com o despacho, que será completado por outro ato: a
citação. Trata-se de ato complexo. No sistema do Código
de Processo Civil a interrupção se dá pela citação,
retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
In Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Processual. 11ª ed. São Paulo: RT, 2010. página 488.
Nota 3 ao artigo 219, do Código de Processo Civil).
É cediço ser ônus da parte autora se esforçar para

engendrar a citação do réu. É o que se depreende do seguinte julgado:
“Apelação cível. Ação de busca e apreensão pelo
Decreto-Lei nº 911/69. Extinção do processo. Prescrição



445

reconhecida. Citação não efetivada durante o prazo de
prescrição da ação. Ônus do autor.
I - Não há se falar em interrupção do prazo prescricional,
se o autor não diligenciou no sentido de efetivar a citação
válida do réu durante o prazo de prescrição da ação,
que, in casu, é quinquenal, nos termos do artigo 206, §
5º, I, do Código de Processo Civil, pois se trata de
cobrança de dívida líquida constante de documento
particular.
II - Reconhecida a ocorrência da prescrição, o processo
deve ser extinto, com resolução do mérito (artigo 269,
IV, Código de Processo Civil). Recurso de apelação
conhecido, mas improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Quarta Câmara Cível. Apelação Cível nº 153026-1/188.
relator desembargador Almeida Branco. DJ 519, de
12/02/2010).
Vale ressaltar que a realização de diligências para

encontrar o devedor não produz efeito no prazo prescricional. Caso
contrário, a segurança jurídica, tão cara ao direito, sofreria sério risco
com a concepção do processo eternizado. Assim, proposta a demanda
oportunamente, advirá a prescrição se não ocorrer a citação válida no
tempo determinado.

Ademais, na hipótese não haveria como valer-se da
Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, aplicável às situações em
que é descabido o acolhimento da prescrição quando, proposta a ação
no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação se dá por motivos
inerentes ao mecanismo da justiça.

Na situação em apreço, como a citação se deu em
23/03/09, considerando a juntada do AR, ao contrário do que decidiu o
magistrado singular, com base no artigo 206, V, do Código Civil, entendo
que não a totalidade, mas apenas parte da pretensão encontra-se
fulminada pela prescrição, vale dizer, as tarifas dos meses de novembro
de 2001 a fevereiro de 2004.

Destaca-se que a regra da aplicação da prescrição
fundada em ato ilícito, nos casos de furto de energia, é obrigatória nas
hipóteses em que a subtração é feita diretamente (gato), sem que haja
uma relação contratual regendo a prestação do serviço, de modo que
há falar em responsabilidade extracontratual.

Portanto, o reconhecimento de parte da prescrição é
medida que se impõe, restando prejudicadas as demais alegações acerca
do mérito da questão.

Face ao exposto, desacolho o parecer ministerial e
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento para reformar a
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sentença recorrida e reconhecer a ocorrência da prescrição apenas das
parcelas correspondentes aos meses de novembro de 2001 a fevereiro
de 2004, devendo, por conseguinte, o feito prosseguir em relação às
eventuais irregularidades cometidas e que possam ser efetivamente
revertidas na prática em cobrança judicial.

É o voto.
Goiânia, 1º de novembro de 2011.
Des. Floriano Gomes - Relator

Apelação Cível nº 464935-79.2006.8.09.0120 (200694649350)
Comarca de Paraúna
1º Apelante: Leodônio Pinto da Costa
2º Apelante: José Bonifácio
1º Apelado: Mauro Alves Sardinha
2º Apelado: Leodônio Pinto da Costa
3º Apelado: José Bonifácio
4º Apelado: Joaquim José Marques e outros
Relator: Des. Fausto Moreira Diniz

EMENTA: AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁ-
RIOS. ADVOGADO DO ESPÓLIO. APLICAÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. LEI
Nº 4.215/63 E LEI N 8.906/94. ENCERRAMENTO DO
PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA NO CUR-
SO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HABILITAÇÃO
DOS CESSIONÁRIOS DOS DIREITOS HEREDITÁ-
RIOS. SUB-ROGAÇÃO EM TODOS OS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES DOS HERDEIROS. RESPONSABILI-
DADE DOS CESSIONÁRIOS PELO PAGAMENTO DO
VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS PROPOR-
CIONALMENTE E NO LIMITE DO QUINHÃO ADQUI-
RIDO. PROPRIEDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB.
I - A ação de arbitramento de honorários é cabível na
falta de estipulação ou de acordo quanto ao seu valor,
sendo-lhe aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, previsto na Lei nº 4.215/63 e na Lei nº 8.906/94.
II - Tratando-se da fixação de honorários de advogado
contratado para a defesa do espólio nas ações judiciais
em que este figurou como parte, consistem tais verbas
em despesas do espólio.
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III - Encerrando-se o inventário, no qual foram habilitados
os cessionários dos direitos hereditários, no curso da
ação de arbitramento de honorários, aqueles respondem
pelas despesas do espólio proporcionalmente e nos
limites do quinhão adquirido.
Apelos conhecidos. Primeiro apelo provido e, segundo
apelo, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 464935-79 (200694649350), Comarca de Paraúna,
sendo primeiro apelante Leodônio Pinto da Costa, segundo apelante
José Bonifácio, primeiro apelado Mauro Alves Sardinha, segbundo
apelado Leodônio Pinto da Costa, terceiro apelado José Bonifácio e,
quartos apelado,s Joaquim José Marques e outros.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Sexta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer os apelos, primeiro provido
e segundo parcialmente provido, nos termos do voto do relator.

Custas, de lei.
Votaram, além do relator, o doutor Mauricio Porfírio Rosa,

substituto do desembargador Norival Santomé, e o desembargador
Camargo Neto.

Presidiu o julgamento o desembargador Jeová Sardinha
de Moraes.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Osvaldo
Nascente Borges.

Goiânia, 22 de novembro de 2011.
Des. Fausto Moreira Diniz - Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos apelatórios interpostos por
Leodônio Pinto da Costa (folhas 259/262) e por José Bonifácio (folhas
267/278) contra a sentença (folhas 246/255) proferida pela meritíssimo
juíza de direito da comarca de Paraúna, doutora Lidia de Assis e Souza
Branco, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios
promovida pelo primeiro apelante.

Para uma melhor elucidação da questão posta em
debate, transcrevo o dispositivo da sentença, na qual restou consignado:

Isto posto, deixo de conhecer o pedido contraposto
formulado, por falta de interesse de agir (artigo 267, VI, Código de
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Processo Civil), e julgo extinto o feito principal sem resolução do mérito
em relação a Carlos Wagner Bueno Daniel, Mauro Sardinha e Joaquim
José Marques foram, em virtude de sua reconhecida ilegitimidade passiva
ad causam (artigo 267, VI, Código de Processo Civil), ficando o autor
condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos
procuradores dos mencionados réus no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para cada um deles (doutor Paulo Henrique Gomes Marques e
doutor Murilo Siqueira de Azevedo), nos termos do artigo 20, § 4º, do
Código de Processo Civil.

Na porção conhecida da demanda principal, julgo
parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar José Bonifácio
ao pagamento de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais) em proveito
do autor, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação, e atualizados monetariamente a partir da data deste
ato sentencial.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos
do artigo 269, IV, segunda figura, do Código de Processo Civil, a fim de
declarar a prescrição da pretensão ao arbitramento de honorários
advocatícios relacionados às ações de notificação judicial nº 2.656/78,
reivindicatória nº 543/86 e cautelar inominada nº 3.750º92.

Segundo orientação do parágrafo único do artigo 21, do
citado diploma adjetivo civil, e considerando que o requerente decaiu de
parte mínima de seus pedidos, fica o requerido José Bonifácio condenado
ao ressarcimento das custas e despesas processuais referentes a esta
lide, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
de acordo com o artigo 20, § 3º, do mesmo caderno legal.

Ficam as partes cientes de que, se ultrapassados 15
dias contados do trânsito em julgado deste ato sentencial sem pagamento
do valor condenatório, será aplicada multa de 10% (dez por cento),
segundo recomendação disposta no artigo 475-J, do Código de Processo
Civil.

Determino à Escrivania proceda à exclusão de Carlos
Wagner Bueno Daniel, Mauro Sardinha e Joaquim José Marques do
pólo passivo da presente lide, após o trânsito em julgado da sentença.
(sic folhas 254/255).

Em suas razões recursais, de folhas 259/262, o primeiro
apelante – Leodônio Pinto da Costa – manifesta o seu desacordo parcial
com a sentença recorrida, tão somente, no que diz respeito à exclusão
do primeiro – Mauro Alves Sardinha e dos quartos apelados – Joaquim
José Marques e outros - do polo passivo da demanda.

Aduz que referidos apelados, como cessionários dos
direitos hereditários do espólio de Ana Cristina dos Santos, estão sujeitos
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a todos os encargos a este atribuídos até o momento em que o primeiro
apelante – Leodônio Pinto da Costa - renunciou ao mandato outorgado
(folha 10).

Preparo, à folha 263.
O segundo apelante – José Bonifácio -, nas razões de

sua apelação (folhas 267/278), aduz o desacerto da decisão que o
condenou, na qualidade de inventariante, ao pagamento dos honorários
advocatícios arbitrados judicialmente em favor do primeiro apelante –
Leodônio Pinto da Costa -, advogado do espólio de Ana Cristina dos
Santos.

Informa que requereu a abertura do inventário por ter
adquirido imóvel pertencente ao espólio de Ana Cristina dos Santos,
tendo posteriormente cedido os seus direitos hereditários a Joaquim
José Marques, que, por sua vez, também alienou os seus direitos
hereditários para outras pessoas.

Obtempera que a sentença recorrida contrariou decisão
interlocutória preclusa proferida, à folha 128, que determinou a sua
exclusão e a inclusão dos cessionários do direito hereditário.

Requer o reconhecimento da prescrição da pretensão
de cobrança dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente, tendo
em vista o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto
no artigo 25 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e no artigo
206, § 5º, II, do Código Civil.

Assevera que o pagamento dos honorários foi efetuado
através da cessão de 4 (quatro) alqueires de terra, em conformidade
com a escritura pública juntada (folha 77) e que a quitação de referida
verba consta da declaração de folha 108.

Defende a impropriedade da utilização da tabela de
honorários da Ordem dos Advogados do Brasil para o arbitramento judicial
dos honorários.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida,
objetivando a exclusão de sua condenação, diante do fato de ter atuado
na condição de inventariante.

Pleiteia, na eventualidade do reconhecimento de que
os honorários arbitrados são devidos, seja reconhecida a legitimidade
dos demais cessionários, a incidência do prazo prescricional de cinco
anos, excluindo da condenação as ações por ele discriminadas, bem
como o reconhecimento da impropriedade do uso da tabela da OAB,
procedendo-se à redução de seu valor pela metade.

Requer a condenação do primeiro - Mauro Alves
Sardinha e dos quartos apelados – Joaquim José Marques e outros –,
cessionários do direito hereditário do espólio de Ana Cristina dos Santos,
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em conformidade com a partilha homologada e transitada em julgado
na ação de inventário e partilha.

Preparo à folha 279, complementado à folha 305.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer

(folhas 310/312).
Em suas contrarrazões (folhas 295/297 e folhas

325/327), o primeiro apelado – Mauro Alves Sardinha – requer a
manutenção da sentença recorrida.

Ambos os recursos apelatórios foram recebidos em seu
duplo efeito (folhas 265 e folha 317).

É o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

Recursos próprios, tempestivos e preparados, deles
conheço.

Tratam-se, conforme relatado, de dois recursos de
apelação interpostos por Leodônio Pinto da Costa (folhas 259/262) e
José Bonifácio (folhas 267/278) contra a sentença (folhas 246/255)
proferida pela meritíssimo juíza de direito da comarca de Paraúna –
doutora Lídia de Assis Souza Branco –, nos autos da ação de arbitramento
de honorários advocatícios proposta pelo primeiro apelante.

Os apelantes requerem a reforma da sentença, no que
diz respeito ao reconhecimento da ilegitimidade dos primeiro e quartos
apelados.

Considerando que a decisão a respeito da legitimidade
passiva confunde-se com o mérito, será com este analisada.

Por se tratar de questão prejudicial ao mérito, passo à
análise da alegação de aplicação do prazo prescricional de 5 anos à
ação de arbitramento dos honorários advocatícios.

A ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios é prevista para o caso de ausência de estipulação ou de
acordo acerca de seu valor (artigo 97, da Lei nº 4.215/63 – antigo Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e artigo 22, § 2º, da Lei nº
8.906/94 – atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB).

Vê-se que o primeiro apelante – Leodônio Pinto da Costa
– requer o arbitramento de honorários em decorrência de sua atuação
em diversas ações, algumas delas ajuizadas na vigência da Lei nº
4.215/63 e outras na vigência da Lei nº 8.906/94.

A sentença recorrida aplicou indiscriminadamente o
prazo de 10 (dez) anos previsto no artigo 206, § 5º, II, do Código Civil de
2002, para o arbitramento dos honorários em todas as ações patrocinadas
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pelo primeiro apelante – Leodônio Pinto da Costa –, sem analisar
individualmente a data de propositura de cada ação.

Entretanto, em conformidade com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco)
anos previsto no artigo 100 da Lei nº 4.215/63 (antigo Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil) à ação de arbitramento de honorários pela
atuação de causídico em ações propostas na sua vigência, sendo que
após a vigência da Lei nº 8.906/94, o prazo permanece inalterado, verbis:

“Processo civil. (...) Honorários advocatícios. Prazo
prescricional de cinco anos previsto pelo estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil. Arbitramento. Base
de cálculo. Valor da condenação.
I - O prazo prescricional aplicavel as ações de cobranca
de honorários profissionais devidos pelo patrocinio de
ações ajuizadas antes da entrada em vigor da Lei nº
8.906D/94 é de cinco anos, nos termos do anterior
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº
4.215D 63).
II - Na ausência de estipulação ou acordo, os honorarios
advocaticios sao fixados por arbitramento judicial, com
a remuneração compativel com o trabalho do advogado
e o valor economico da questao. (...)
IV - Recurso especial parcialmente provido” (Recurso
Especial nº 1166680, relatora ministra Nancy Andhighi,
DJUe, de 16/11/2010).
A Lei nº 4.215/63, em seu artigo 100, dispõe que

“prescreve em cinco anos a ação para cobrança de honorários de
advogado, contado o prazo: (…)

II - da decisão final do processo.”
O artigo 25, da Lei nº 8.906/94, disciplina que “prescreve

em 5 (cinco) anos a ação de cobrança dos honorários de advogado,
contado o prazo: (…)

V - da renúncia ou revogação do mandato.”
Deve-se ressaltar, porém, que algumas ações ajuizadas

após a vigência da Lei nº 8.906/94 já tinham transitado em julgado antes
da renúncia do mandato (11/10/2006 – folha 10). E, em relação a estas,
o termo a quo da contagem do prazo de prescrição iniciou-se a partir
dos respectivos trânsitos em julgado, pois a pretensão pelos honorários
advocatícios nasceu neste momento e não quando da revogação do
mandato.

Neste diapasão, constata-se que, em conformidade com
as certidões de folhas 207/209, dentre as ações para as quais a juíza a



452

quo arbitrou honorários (folhas 250/251), apenas os embargos de terceiro
nº 1.048/93, a reivindicatória nº 4.084/98, a reivindicatória nº 1.506/02, a
execução fiscal nº 863/01 e o inventário nº 1.959/78 não se encontram
prescritos. A seguir a análise de cada ação isoladamente.

A ação de embargos de terceiro nº 1.048/93, à qual foram
arbitrados honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ainda estava em andamento no momento do ajuizamento desta ação.

A ação reivindicatória nº 4.084/98, à qual foram
arbitrados honorários no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), também estava em andamento quando da propositura desta ação.

A ação reivindicatória nº 1506/02, à qual a verba do
causídico foi fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), foi
arquivada somente em 10/09/2009.

Em relação à execução fiscal nº 863/01, a juíza a quo
deixou de arbitrar honorários, em vista do fato de que o primeiro apelante
– Leodônio Pinto da Costa – não atuou nos autos em momento algum.

Por fim, a ação de inventário e partilha nº 1951/78, à
qual foi arbitrada a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), foi
sentenciada em 27/11/2006 (folha 209) e extinta após o ajuizamento
desta demanda (16/11/2006) (folha 02), motivo que levou à retificação
do polo passivo (folha 128).

Por outro lado, as demais ações encontram-se
prescritas, eis que, da decisão final do processo até o ajuizamento da
presente ação (16/11/2006) (folha 02), decorreu prazo superior a 5 (cinco)
anos, como se vê às folhas 207/209.

A ação de divisão nº 455/85 foi sentenciada e arquivada
em 27/08/1997; a de reintegração de posse nº 3.944/95 foi sentenciada
em 30/09/1998 e arquivada em 03/09/1998; a de nulidade de ato jurídico
nº 3.950/96 teve sentença prolatada em 30/04/1998 e foi arquivada em
20/08/1998; a notificação judicial nº 2656, proposta em 1978, não foi
localizada, em face da ausência de informações pelo primeiro apelante
– Leodônio Pinto da Costa –; a reivindicatória nº 543/86 foi sentenciada
em 28/04/1988 e arquivada em 27/03/1990 e a cautelar inominada nº
3750/92) foi arquivada em 06/12/1995.

Do que foi exposto, e do valor que foi arbitrado para as
ações não alcançadas pela prescrição, remanesce o valor de R$ 8.500,00
(oito mil e quinhentos reais).

Desse modo, acato a prejudicial de mérito arguida e
declaro a prescrição da pretensão de arbitramento de honorários pela
atuação do advogado nas seguintes ações: ação de divisão nº 455/85;
de reintegração de posse nº 3.944/95; de nulidade de ato jurídico nº
3.950/96; de notificação judicial nº 2656/78; reivindicatória nº 543/86 e
cautelar inominada nº 3750/92.



453

Quanto ao mérito, não prospera a alegação do segundo
apelante – José Bonifácio – de que foi excluído da ação em face da
decisão interlocutória proferida à folha 128.

Compulsando os autos, verifico que referida decisão
acolheu o pedido do primeiro apelante – Leodônio Pinto da Costa –,
determinando a retificação do polo passivo da demanda com a respectiva
inclusão dos cessionários dos herdeiros do espólio de Ana Cristina dos
Santos, tendo em vista o encerramento do processo de inventário e
partilha.

Dentre referidos cessionários, consta o segundo
apelante – José Bonifácio –, o qual foi citado pessoalmente (folha 141),
tendo, inclusive, apresentado contestação (folhas 144/148).

Ressalte-se que o apelante José Bonifácio -, além de
cessionário dos direitos hereditários do espólio, atuou como inventariante
do mesmo, tendo em vista o termo de compromisso do inventariante
(folha 13).

O primeiro apelante – Leodônio Pinto da Costa –, por
seu turno, foi procurador do espólio de Ana Cristina dos Santos desde o
ano de 1978, conforme a procuração, de folha 8, e a assinatura do termo
de compromisso de inventariante, de folha 9.

Em 1984, não obstante a alteração da figura do
inventariante, encargo inicialmente desempenhado pelo herdeiro Raul
Gomes Cardoso e que passou a ser exercido pela pessoa do segundo
apelante – José Bonifácio -, vê-se que o primeiro apelante continuou a
exercer a figura de advogado do espólio, consoante o termo de
compromisso de inventariante, de folha 13.

Portanto, não obstante a incorreção técnica da
procuração, de folha 12, eis que a outorga de poderes foi efetuada em
nome do segundo apelante e não em nome do espólio, do seu conteúdo
e dos termos de compromisso de inventário (folha 9 e folha 13), infere-se
que o primeiro apelante – Leodônio Pinto da Costa –, defendia interesses
do espólio e não interesse particular do inventariante.

Assim, considerando que o espólio é representado ativa
e passivamente pelo inventariante, em juízo ou fora dele (artigo 12, V, e
artigo 991, do Código de Processo Civil), têm-se que os atos praticados
pelo causídico foram em proveito do espólio de Ana Cristina dos Santos,
consistindo seus honorários em encargos do espólio.

É sabido que, aberta a sucessão, a herança transmite-se
como um todo unitário aos herdeiros (artigo 1784, do Código Civil), sendo
a estes conferido o direito de ceder o quinhão de que disponham (artigo
1793, do Código Civil).

Após o encerramento do processo de inventário e
partilha, a figura do espólio é substituída pelos herdeiros, ou, caso tenha
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havido a cessão dos direitos hereditários, tal substituição ocorre em favor
dos cessionários, havendo a individualização do quinhão a que cada um
terá direito.

Vê-se que, no caso dos autos, os direitos hereditários
foram todos cedidos, tendo havido, inclusive, a retificação do polo passivo
da ação (folha 128), passando a figurar no mesmo todos os cessionários
dos direitos hereditários do espólio de Ana Cristina dos Santos.

Conforme exposto, os cessionários do direito hereditário
sucedem os herdeiros em seus direitos e obrigações e,
consequentemente, respondem pelos encargos do espólio (artigo 1792,
do Código Civil).

Portanto, tratando-se da contratação de advogado pelo
inventariante para a defesa do espólio nas ações em que era parte, os
honorários advocatícios àquele devidos correspondem a encargo do
espólio.

E, no caso dos autos, tendo havido o encerramento do
processo de inventário e partilha, antes do julgamento da ação de
arbitramento dos honorários devidos pela atuação do causídico em
diversas ações na defesa do espólio, os cessionários dos direitos
hereditários responderão por tal verba, proporcionalmente e nos limites
do quinhão adquirido.

Ressalte-se que o segundo apelante – José Bonifácio –,
além de exercer o papel de inventariante no processo de inventário,
também figurou como cessionário do direito hereditário, juntamente com
o primeiro e os quartos apelados – Mauro Alves Sardinha e Joaquim
José Marques e outros, tendo todos sido incluídos no polo passivo da
demanda. Disso conclui-se que o primeiro e os quartos apelados são
partes legítimas para atuar no polo passivo da presente demanda,
devendo a sentença ser reformada neste ponto.

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de
honorários, não prospera a alegação do segundo apelante – José
Bonifácio – quanto à impropriedade da utilização da tabela da OAB.
Destaque-se que a tabela foi utilizada com caráter meramente
informativo, tendo a magistrada avaliado a atuação do primeiro apelante
– Leodônio Pinto da Costa – nos autos (folha 253). Outro não é o
entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

“Honorários advocatícios. Na ausência de contrato de
honorários advocatícios pactuados entre as partes, deve
o julgador monocrático fixa-los em percentual razoável
e compatível com o trabalho realizado pelo profissional
do direito, observada para tanto a tabela elaborada pelo
conselho seccional da OAB ...” (Quarta Câmara Cível,
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Apelação Cível nº 64219-5/188, relator doutor Camargo
Neto, DJGe, de 30/10/2002)
Por fim, não obstante a alegação do segundo apelante

– José Bonifácio – de quitação da verba devida ao primeiro apelante –
Leodônio Pinto da Costa – através da cessão de 4 (quatro) alqueires de
terra (escritura pública juntada à folha 77), o documento de folha 108
declara que referido negócio ocorreu em pagamento de duas notas
promissórias, e não a título de quitação das verbas advocatícias.

No mais, a declaração, de folha 108, consiste em
documento produzido unilateralmente pelo segundo apelante – José
Bonifácio – que, além de não conter expressa menção ao pagamento
de honorários, mesmo que o tivesse não seria apta a ensejar quitação,
vez que nesta, em conformidade com o disposto no artigo 320, do Código
Civil, deve constar a assinatura do credor.

Além disso, os recibos juntados aos autos à folha 80,
folha 82 e folha 84 correspondem a pagamentos feitos por Joaquim
José Marques a Leodônio Pinto da Costa pela atuação deste causídico
em outras ações que não as utilizadas nestes autos para a condenação
de honorários.

Diante do exposto, conheço dos apelos e dou-lhes
provimento parcial, para reconhecer a legitimidade passiva do primeiro
– Mauro Alves Sardinha – e dos quartos apelados – Joaquim José
Marques e outros; acatar parcialmente a prejudicial de mérito arguida
quanto à prescrição; e reformar a sentença, a fim de condenar José
Bonifácio, Mauro Alves Sardinha, Joaquim José Marques e Carlos
Wagner Bueno Daniel, cessionários dos direitos hereditários do espólio
Ana Cristina dos Santos, aos honorários advocatícios arbitrados pelo
juízo a quo, por sua atuação nos embargos de terceiro nº 1.048/93;
ação reivindicatória nº 4.084/98, ação reivindicatória nº 1.506/02 e
inventário nº 1951/78, no valor total de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos
reais), em favor do primeiro apelante – Leodônio Pinto da Costa –,
proporcionalmente e nos limites do quinhão adquirido.

Mantida a condenação às custas, despesas processuais
e honorários advocatícios constante na sentença, com a ressalva de
que deverão ser divididas entre José Bonifácio, Mauro Alves Sardinha,
Joaquim José Marques e Carlos Wagner Bueno Daniel,
proporcionalmente ao quinhão adquirido por cada um.

Determino à Divisão de Autuação a correção da etiqueta
da capa dos autos quanto ao segundo apelante e terceiro apelado.

É o voto.
Goiânia, 22 de novembro de 2011.
Des. Fausto Moreira Diniz - Relator
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Apelação Cível nº 481221-77.2008.8.09.0051 (200894812211)
Comarca de Goiânia
Apelante: Rodrigo Luiz Jayme
1ºs Apelados: Evandro José Mendonça e outros
2ºs Apelados: Fernanda Mendonça e outros
Recurso Adesivo
Recorrentes: Evandro José Mendonça e outros
Relator: Des. Leobino Valente Chaves

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
DIREITO DE SUCESSÕES. GRAVAME TESTAMENTÁ-
RIO. TESTAMENTO ELABORADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916. IMÓVEL GRAVADO COM
CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE, IMPENHORABILI-
DADE E INCOMUNICABILIDADE. ABERTURA DA
SUCESSÃO NA REGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE
2002. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE ÔNUS REAL
SOBRE BENS DA LEGÍTIMA. INADMISSIBILDADE.
CLÁUSULA RESTRITIVA DA PROPRIEDADE
AFASTADA.
I - Limite do pedido. Dirimida pela sentença, em
procedimento judicial de abertura, registro e
cumprimento de testamento que este detém vício
externo comprometedor da validade deste, age com
acerto a magistrada que, aplicando a norma do artigo
1126, do Código de Processo Civil, e em exame do vício
externo detectado, esse substanciado na própria
validade da escritura frente à lei, o adequa a mesma.
Tese de sentença extra petita rechaçada.
II - Sucessão testamentária. Cláusulas de
incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade
dos bens, sem que apontada a justa causa. Invalidade.
Testamento elaborado na vigência do Código Civil de
1916, mas abertura da sucessão na vigência do Código
Civil de 2002. Observância às normas de transição.
Testadora falecida em 14/09/2005. Aplicação do artigo
1848 c/c artigo 2042, ambos do Código Civil/02. Intenção
em não aditar que se delineia ante o decurso do prazo
legal. Restrição que não prevalece. Sentença mantida.
Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e
improvidos.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível (Recurso Adesivo) nº 481221-77.2008.8.09.0051 (200894812211),
acordam os componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à
unanimidade de votos, em conhecer do apelo, do recurso adesivo e
negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator.

Fez sustentação oral a doutora Poliana do Nascimento
Santos pelo primeiro apelado/recorrente adesivo.

Votaram, além do relator, os desembargadores Luiz
Eduardo de Sousa e Amélia Martins de Araújo.

Presidiu a sessão o desembargador Luiz Eduardo de
Sousa.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, a doutora Ana Cristina Ribeiro Peternella França.

Goiânia, 14 de junho de 2011
Des. Leobino Valente Chaves - Relator

VOTO

Cuida-se de recursos de apelação cível, de folhas 40/51,
e adesivo, de folhas 57/68, voltados em face da sentença, de folhas
32/35, que, nos autos da ação de abertura, registro e cumprimento de
testamento particular, dos bens deixados por Maria de Pina Mendonça,
sob o argumento de ter sido o testamento elaborado na vigência da
codificação civil de 1916, mas com abertura da sucessão ocorrida na
regência do Código Civil de 2002, sem que houvesse o aditamento
previsto no artigo 2042, definiu pela procedência parcial do pedido inicial,
no sentido de, admitindo a eficácia das escrituras testamentárias,
reconhecer, inválida, porém, a disposição testamentária que grava os
bens que compõem a parte legítima da herança.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do apelo e do adesivo.

As insurgências, porém, não procedem.
As questões em tela são essencialmente de direito.
Quanto à tese de sentença extra petita aduzida pelo

apelante, cediço é que pela norma do artigo 1126, do Código de Processo
Civil, o testamento só será registrado, arquivado e cumprido se, e
somente se, não se lhe contiver vício externo. Ou seja, que comprometa
sua validade, que o torne suspeito de nulidade ou de falsidade.

A ser assim, observa-se que a forma foi violada quando,
colocado o gravame testamentário, não houve a testadora, no tempo,
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justificado à razão da restrição que recaia sobre a legítima, ofendendo,
assim, os termos dos artigos 1838 e 2042, do Código Civil/02.

Essa situação de mácula, que foi corrigida pela
magistrada singular, não retira, e não retiraria mesmo, a validade de
todo o testamento; ao revés, o adequa à vontade da testadora em margem
com a lei. Isso não é causa de definição jurídica além do pedido.

Rechaço, portanto, a tese preliminar.
No mérito, não detém o recorrente guarida.
Como sói observar, a testadora Maria de Pina Mendonça

elaborou duas escrituras de testamento, uma, principal, contida às folhas
13/14 destes autos, e outra, complementar revogadora, apresentada às
folhas 15/16, em ambas dispondo seus bens em última vontade.

Ocorre que, colocado em juízo a questão da validade
dessas escrituras, sobreveio situação de vício sobre cláusula de restrição
de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade sobre parte
do imóvel descrito como “... gleba nr. 5 (05), com área de 638.5776 ha,
situada na Fazenda Bom Sucesso, situada no município de Palmeiras
de Goiás/GO, objeto da matrícula R-15-3.500 do CRI de Palmeiras de
Goiás/GO” (sic, folha 3)

Vê-se que a primeira escritura foi passada em 9/04/2002
e a segunda em 26/02/2003.

Pois bem. É dicção do artigo 1848, do Código Civil/2002:
“Salvo se houver justa causa, declarada no testamento,

não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade,
impenhorabilidade, e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.”

Segue que, nas disposições finais transitórias,
estabeleceu-se:

“Artigo 2402. Aplica-se o disposto no caput do artigo
1848, quando aberta a sucessão no prazo de um ano após a entrada
em vigor deste Código, ainda que o testamento tenha sido feito na
vigência do anterior, Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916; se, no prazo,
o testador não aditar o testamento para declarar a justa causa de cláusula
aposta à legítima, não subsistirá a restrição.”

Como bem pontuou a procuradora de justiça, in verbis:
“... De uma detida análise dos autos, verifico que a

senhora Maria de Pina Mendonça compareceu, em 09/04/2002, no
Cartório do Primeiro Tabelionato de Notas de Goiânia e lavrou escritura
pública de testamente, em que determinou que a gleba de terras nº 5,
com área de 638.5776 ha, situada na Fazenda Bom Sucesso, no
Município de Palmeiras de Goiás, fique gravada com as cláusulas de
inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade (folhas 13/14).

Posteriormente, em 26/02/2003, compareceu
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novamente em cartório para revogar o testamento ‘com relação a parte
da casa de Palmeiras, que ficaria para Cecy Mendonça de Oliveira, para
o efeito de ficar o mesmo naquela parte inexistente’, ratificando as demais
partes (folhas 15/16).

Em 14/09/2005, a testadora faleceu, ...” (sic, folhas
139/140).

E segue:
“... In casu, muito embora o testamento tenha sido

elaborado na vigência do Código Civil de 1916, que permitia ao testador
gravar os bens da legítima com cláusula de  incomunicabilidade, ‘confiálos
à livre administração da mulher herdeira, e estabelecer-lhes condições
de inalienabilidade temporária ou vitalícia’ (artigo 1723), a testadora, por
força da regra de transição prevista no artigo 2042, do novo Código
Civil, deveria tê-lo aditado para declarar a justa causa das cláusulas
apostas à legítima.

Todavia, como não o fez, não poderia mesmo subsistir
a cláusula de restrição prevista no testamento, razão pela qual reputo
acertado o entendimento esposado na sentença monocrática, não
havendo como prevalecer o recurso apelatório tendente à sua reforma”
(sic folha 140).

Isso é, aliás, o posicionamento das jurisprudências
abaixo:

“Direito civil e processual civil. Sucessões. Recurso
especial. Arrolamento de bens. Testamento Feito sob a
vigência do Código Civil/16.
Cláusulas restritivas apostas à legítima. Inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade. Prazo de um
ano após a entrada em vigor do Código Civil/02 para
declarar a justa causa da restrição imposta. Abertura da
sucessão antes de findo o prazo. Subsistência do
gravame. Questão processual. Fundamento do acórdão
não impugnado. -
Conforme dicção do artigo 2042 c/c o caput do artigo
1848, do Código Civil/02, deve o testador declarar no
testamento a justa causa da cláusula restritiva aposta à
legítima, no prazo de um ano após a entrada em vigor
do Código Civil/02; na hipótese de o testamento ter sido
feito sob a vigência do Código Civil/16 e aberta a
sucessão no referido prazo, e não tendo até então o
testador justificado, não subsistirá a restrição. (...)”
(Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Recurso
Especial nº 1049354/SP, relatora ministra Nancy
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Andrighi, DJUe, de 08/09/2009, RIOBDF, volume 56,
página 146);
“Apelação cível. Registro de testamento.
Possibilidade de cláusula de inalienabilidade,
incomunicabilidade e impenhorabilidade inserta em
testamento, sem escusa de justa causa, para as
sucessões abertas até um ano após a entrada em vigor
do novo Código Civil. Inteligência do artigo 2042, do
Código Civil vigente. apelação desprovida” (Apelação
Cível nº 70014654560, Quinta Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, relatora Ana Maria
Nedel Scalzilli, julgado em 25/05/2007).
Também decai de razões os recorrentes de adesivo,

porquanto, no que se refere a parte disponível da herança, tem o testador,
sobre ela, livre disposição.

Nestes termos, é de ser mantida intacta a sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Pelo exposto, nego provimento
à apelação e ao recurso adesivo para manter incólume a sentença
hostilizada.

É como voto.
Goiânia, 14 de junho de 2011
Des. Leobino Valente Chaves - Relator

Apelação Cível nº 490853-30.2008.8.09.0051 (200894908537)
Comarca de Goiânia
1ª Apelante: Sandra Helena de Lima Vieira
2º Apelante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
1º Apelado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
2ª Apelada: Sandra Helena de Lima Vieira
Agravo Retido
Agravante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Agravado: Sandra Helena de Lima Vieira
Relator: Des. Zacarias Neves Coêlho

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AGRAVO
RETIDO: PEDIDO DE REEXAME DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DA PREJU-
DICIAL DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADAS PELA RÉ.
ABORDAGEM INDEVIDA EM ESTACIONAMENTO DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL
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CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO
MAJORADO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA.
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES:
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
I - A empresa comercial é parte legítima para compor o
polo passivo da ação indenizatória, pois responde pelos
atos atribuídos aos seus prepostos, enquanto praticados
em nome dela.
II - Tendo em vista que a apuração da prática do suposto
ato ilícito atribuído à autora (primeira apelante) resvalou
para o campo penal, configurando, assim, questão
prejudicial, o prazo prescricional de três anos (artigo 2028
c/c artigo 206, § 3º, V, ambos do Código Civil) da
pretensão indenizatória só começou a correr com o
trânsito em julgado da sentença que a absolveu (artigo
200, Código Civil), motivo pelo qual fica afastada a
alegada prescrição (embora não haja certidão do trânsito
em julgado nos autos, a sentença penal data de maio
de 2006, sendo que a ação indenizatória foi protocolizada
em novembro de 2008).
III - A abordagem da autora, feita pelos prepostos da
empresa ré, foi indevida, porquanto desarrazoada, na
medida em que foi ela acusada, em público, pela prática
de crime cuja autoria não foi comprovada na esfera
penal.
IV - Considerando que a abordagem teve séria
repercussão negativa na vida da autora, porquanto
denegriu-lhe a honra e a imagem, há de prevalecer a
condenação da empresa ré ao pagamento de
indenização a título de dano moral.
V - O valor da indenização a título de dano moral deve
ser fixado segundo os ditames da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando-se em consideração a
condição econômica dos envolvidos, a intensidade da
ofensa e a repercussão que o evento teve na vida
sócio-afetiva da vítima.
Inobservados referidos parâmetros, e mostrando-se
irrisório o valor da condenação fixado na sentença, deve
este ser majorado.
VI - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula
54, do Superior Tribunal de Justiça).
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VII - Apesar de a abordagem indevida ter causado o
dano moral, não se pode atribuir à empresa a
responsabilidade pelo fato de a autora não ter
conseguido emprego ou não ter pago o financiamento
para aquisição de casa própria durante o curso da ação
penal, pois se referida ação foi ajuizada de forma
equivocada ou não (o que não vem ao caso discutir), a
responsabilidade, em tese, é do Estado, eis que o
Ministério Público é o titular da ação penal.
Agravo retido e primeiro apelo desprovidos.
Segundo apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por
unanimidade de votos, em conhecer de todos os recursos, para dar
parcial provimento ao primeiro e desprover o segundo e o agravo retido,
nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, que presidiu a sessão, o
desembargador Amaral Wilson de Oliveira e o doutor Eudélcio Machado
Fagundes, que substituiu o desembargador Carlos Alberto França.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Yara
Alves Ferreira e Silva.

Custas, de lei.
Goiânia, 1º de novembro de 2011.
Des. Zacarias Neves Coêlho - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas da sentença,
de folhas 268/277, proferida nos autos da “ação de indenização por danos
morais e materiais” ajuizada por Sandra Helena de Lima Vieira, primeira
apelante, em face de Carrefour Comércio e Indústria Ltda., segunda
apelante.

Ao proferir a sentença atacada, o juiz a quo julgou
parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral, na quantia de R$7.000,00
(sete mil reais), sobre cujo valor deverão incidir juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, tudo a partir da
data do julgamento. Segundo consta da sentença, o dano moral decorreu
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do constrangimento e vexame causados à autora pelos prepostos da
empresa ré, que, acusando-a da prática de crime de estelionato,
abordaram-na de forma indevida no estacionamento da empresa.

Ante a sucumbência recíproca, ambas as partes foram
condenadas ao pagamento dos ônus de sucumbência, na proporção de
70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para a ré,
sendo os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a primeira apelante, Sandra Helena
de Lima Vieira, aduz, em síntese, que a sentença guerreada não merece
prevalecer, tendo em vista que a conduta arbitrária dos prepostos da ré,
a bem da verdade, lhe causou prejuízos de toda sorte, uma vez que, por
conta do constrangedor e lamentável episódio, foi injustamente acusada,
agredida, detida e processada por crime cuja prática nem ao menos foi
comprovada na respectiva ação penal, o que culminou, inclusive, na
sua absolvição.

De tal modo, entende fazer jus à: a) indenização por
danos emergentes, no valor de R$ 60.870,00 (sessenta mil, oitocentos
e setenta reais), haja vista que, por conta do fatídico episódio, viu-se
fora do mercado de trabalho, e por não ter tido condições de pagar o
financiamento de sua casa junto à Caixa Econômica Federal, foi
despejada, sendo aquele o valor do imóvel; b) indenização por lucros
cessantes, no importe de R$ 45.650,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos
e cinquenta reais), concernentes ao período em que não conseguiu
trabalho por conta da referida ação penal; c) majoração do valor da
indenização a título de dano moral, de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dada a extensão dos prejuízos que
sofreu – os quais foram sentidos, inclusive, ainda que de forma indireta,
pelos seus 2 (dois) filhos menores – e a grande capacidade econômica
da ré.

No que tange ao valor da compensação pelo dano moral
experimentado, requer sejam fixados juros de mora a partir da data do
evento danoso (20/10/2001), tal qual orienta a Súmula 54, do colendo
Superior Tribunal de Justiça, e não a partir da data do julgamento, como
restou lançado, de forma equivocada, na sentença objurgada.

Requer a majoração do valor fixado a título de honorários
advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o importe da condenação.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido, nos
termos acima alinhavados, e, de mais a mais, faz prequestionamento
da matéria.

Preparo dispensado por isenção legal.
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Contrarrazões, às folhas 351/356, em que a primeira
apelada, digladiando as razões expostas no primeiro apelo, requer seja
este totalmente desprovido.

A segunda apelante, Carrefour Comércio e Indústria
Ltda., em suas razões recursais (folhas 315/328), noticia a existência do
agravo retido interposto, às folhas 278/288, e pede seja referido recurso
apreciado e provido. Com efeito, no recurso de agravo retido a segunda
apelante ataca a decisão, de folhas 263/264, que afastou as preliminares
de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva ad causam, bem como a
prejudicial de prescrição.

Segundo aduz no agravo, não foi a abordagem de seus
prepostos “… que fez a agravada ficar sem emprego ou em dificuldades
financeiras” (folha 283), mas o fato de ela ter sido processada no âmbito
penal, por meio de ação penal incondicionada, da qual não é titular.

Assim, considerando que os alegados dissabores
experimentados pela agravada não decorreram da conduta de seus
prepostos – os quais, ao levarem os fatos ao conhecimento da autoridade
competente, nada mais fizeram do que exercer regularmente direito
garantido pelo ordenamento jurídico –, entende ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo desta ação, razão por que deve o processo ser
extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código
de Processo Civil.

A empresa ora agravante assenta, ainda, que a
pretensão indenizatória da agravada está prescrita, pois entre a
ocorrência da abordagem no estacionamento, no dia 20/10/2001, e a
data do aforamento desta ação, em 13.11/2008, passaram-se mais de 3
(três) anos, que é o prazo que a agravada tinha para requerer em juízo
reparação civil, nos termos do artigo 2028 c/c artigo 206, § 3º, V, ambos
do Código Civil.

Aliás, obtempera ser incabível, neste caso, a aplicação
do artigo 200, do Código Civil, eis que a data de prolação da sentença
penal que absolveu a agravada é irrelevante para fins de contagem do
referido prazo prescricional, não havendo falar, portanto, em sua
suspensão.

Destarte, requer seja o processo extinto, com resolução
do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito do segundo apelo, assevera que os seus
prepostos exercitaram regularmente direito consagrado no ordenamento
jurídico, pois, se abordaram a segunda apelada, é porque havia fortes
indícios de que ela tinha cometido um ilícito penal. Assim, considerando
que a conduta dos seus prepostos não foi indevida, não há falar em
indenização a qualquer título, sobretudo em compensação por dano
moral.
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No mais, requer esclarecimento quanto à condenação
das partes ao pagamento dos ônus de sucumbência, eis que, do seu
ponto de vista, “… a redação ficou confusa, pois não se sabe ao certo se
a proporção de 70% cedida a autora é para que ela a receba ou efetue
o pagamento” (folha 328).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,
nos termos acima referidos.

O preparo do segundo apelo é visto à folha 329.
As contrarrazões ao segundo apelo são vistas às folhas

332/348, momento em que a segunda apelada requer o seu
desprovimento.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

Recursos próprios, tempestivos e preparados, deles
conheço.

Como visto, trata-se ação de indenizatória, em que o
juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito inicial para
condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete
mil reais), a título de compensação pelo dano moral que os seus
prepostos causaram à autora quando a abordaram indevidamente, em
público, acusando-a da prática de estelionato.

A princípio, passo à análise do agravo retido interposto
pela ré, Carrefour Comércio e Indústria Ltda., da decisão, de folhas
263/264. Com efeito, por meio de tal recurso, a segunda apelante requer
o reexame da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e da
prejudicial de prescrição.

No que se refere a preliminar de ilegitimidade da segunda
apelante para compor o polo passivo desta demanda, tenho que não
merece acolhida, pois, em verdade, a autora pleiteia indenização por
danos material e moral, não apenas pelo fato de ter sido processada no
âmbito penal, mas por ter sido, no seu dizer, agredida e humilhada em
público pelos prepostos da empresa ré, que a acusaram de ter praticado
crime de estelionato.

Assim, tendo em vista que os prepostos da segunda
apelante agiram no nome dela quando da abordagem dita indevida e
abusiva pela segunda apelada, não há falar em ilegitimidade passiva ad
causam.

Quanto à prejudicial de prescrição, tenho que também
não merece acolhimento, porquanto aplica-se perfeitamente ao caso o
disposto no artigo 200, do Código Civil.
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“Artigo 200. Quando a ação se originar de fato que deva
ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva
sentença definitiva.”

Ora, não se pode olvidar que os fatos narrados no bojo
da ação criminal deflagrada contra a segunda apelada consubstanciaram,
sim, questão prejudicial, sobretudo quando se leva em conta que o
resultado de tal procedimento, que culminou, aliás, em absolvição,
repercute de forma coruscante na análise do pedido indenizatório, sendo
certo, ainda, que os documentos produzidos no juízo penal são essenciais
para o deslinde desta causa, mormente para demonstrar, de forma mais
atualizada, por meio dos depoimentos ali colhidos, como foi realizada a
abordagem da segunda apelada pelos prepostos da empresa ré/segunda
apelante, isto é, se com abuso de direito, ou não.

Nesse toar, em atenção ao que dispõe o artigo 2028 c/c
artigo 206, § 3º, V, ambos do Código Civil, bem como ao fato de que a
sentença penal que absolveu a segunda apelada foi prolatada somente
em maio de 2006 (fato incontroverso), certo é que a pretensão
indenizatória em apreço, protocolada no dia 13 de novembro de 2008,
não prescreveu.

“Artigo 2028. 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”.

Artigo 206. Prescreve:
(…) § 3º Em três anos:
(…)
V - a pretensão de reparação civil;”
Destarte, é de se negar provimento ao agravo retido.
Ultrapassadas, portanto, as barreiras de ordem

processual, com fundamento nos princípios da celeridade processual e
da instrumentalidade das formas, passo, doravante, ao exame do mérito
de ambos os apelos, uma vez que a matéria de fundo neles tratada é a
mesma.

Cediço é no meio jurídico que o dano moral traduz-se
num sentimento de pesar íntimo, capaz de gerar ao ofendido profundas
alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu
patrimônio subjetivo. Daí se vê que o bem jurídico a ser protegido em
tais casos é a personalidade, ou seja, o conjunto de atributos que faz do
indivíduo um ser único.

Em razão disso, para a configuração do dano moral,
não basta que o ofendido passe por um simples aborrecimento ou mero
dissabor. Assim, a agressão deve extrapolar a naturalidade dos fatos da
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vida, causando, assim, fundadas aflições ou angústias no âmago daquele
a quem se dirige (Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso
Especial nº 898005/RN, DJU, de 06/08/2007, página 528, Lex STJ volume
217, página 195, relator ministro César Asfor Rocha).

In casu, tem-se que, no dia 20 de outubro de 2001, por
volta das 17h50min, a autora/primeira apelante foi abordada no
estacionamento da empresa ré por alguns dos prepostos que ali
trabalhavam na segurança do estabelecimento.

A abordagem decorreu da “suspeita” de que a apelante
tivesse adulterado os preços de algumas mercadorias adquiridas no local.

Colhe-se dos documentos de folhas 33/60 (não
contestados), referentes à ação penal ajuizada contra a primeira apelante,
que esta, após ser abordada pelos prepostos da empresa ré, foi
conduzida, contra a sua vontade, até a sala de segurança do
estabelecimento em questão.

Consta que ela solicitou, veementemente, a presença
do “caixa” e do “fiscal” que a atenderam quando do pagamento das
suas compras, para que o mal entendido pudesse ser resolvido de
maneira pacífica, sem maiores constrangimentos. Todavia, o pedido foi
solenemente ignorado pelos prepostos da empresa (primeira apelada),
que optaram por acionar a autoridade policial, o que culminou, inclusive,
com a prisão em flagrante da primeira apelante.

Não obstante o recebimento da denúncia (folhas 41/42),
que imputou à primeira apelante a prática do crime de estelionato (artigo
171, caput, do Código Penal), o próprio Ministério Público, titular da
ação penal, reconheceu em suas alegações finais que “… a versão
apresentada pela acusada (negativa de autoria) foi corroborada pelas
testemunhas (...), levando à conclusão de (que) (...) não concorreu para
a prática do crime que lhe foi imputado, não passando o episódio de um
lamentável equívoco do próprio estabelecimento comercial” (folha 53).

À vista disso, não restam dúvidas, a meu ver, de que a
abordagem feita pelos prepostos da empresa foi indevida, porquanto
desarrazoada. Ora, se tivessem eles maior zelo no cumprimento do seu
dever e maior respeito à condição de consumidora da autora, não a
teriam colocado em tamanha situação vexatória, constrangendo-a
sobremaneira, a ponto de, em face do público presente no local, acusá-la,
sem indícios suficientes de autoria, de ter praticado crime.

Deveras, não se olvida que o chamamento da autoridade
policial em face da “suspeita” de um delito consubstancia exercício regular
de direito. Entretanto, não se pode admitir o abuso desse direito, como
ocorreu no caso em apreço, em que o bom senso, por si só, sem a
necessidade da intervenção estatal, seria mais que suficiente para
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resolver a perlenga, sem que a apelante tivesse que passar por tamanha
humilhação, seja perante os que a acompanhavam, seja diante dos outros
consumidores e demais funcionários do estabelecimento, notadamente
porque, posteriormente, não se verificou a existência de delito algum,
valendo repisar que o próprio titular da ação penal concluiu que o episódio
em questão não passou de um “lamentável equívoco” da empresa
apelada.

Em sendo assim, não vejo por que modificar a sentença
objurgada, na parte em que condenou a empresa, ora primeira apelada,
e também segunda apelante, ao pagamento de indenização a título de
dano moral.

A propósito, em casos similares, tem sido este o
posicionamento dos tribunais:

“Civil. Código de Defesa do Consumidor. Responsabi-
lidade objetiva. Abordagem indevida em estacionamento
do supermercado. Fatos demonstrados. Vexame. Indeni-
zação por dano moral cabível. Sentença confirmada por
seus próprios fundamentos. Recurso improvido.
I - A abordagem de cliente, quando indevida, resulta em
vexame e enseja indenização por dano moral.
II - omissis.
III - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos. Custas e honorários pela
recorrente à base de 10% sobre o valor da condenação”
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito Federal, Apelação Cível nº 20100310181024, DJ,
de 21/02/2011, página 272, relator juiz Wilde Maria Silva
Justiniano Ribeiro)
“Apelação. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Compras em supermercado. Humilhação e
constrangimento configurados. Verba indenizatória por
dano moral devida. Valor. Moderação. Danos materiais.
Não demonstrados. Repartição da sucumbência.
Indenização em valor fixo - incidência da correção
monetária.
A obrigação de ressarcimento se alicerça na
demonstração da conduta culposa do agente, da
existência do dano efetivo e do nexo de causalidade
entre ambos, pressupostos que, uma vez comprovados,
geram o dever de indenizar.
Restando comprovado nos autos ter sido o autor
interceptado pelos seguranças do supermercado com
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suspeita infundada de furto quando já se encontrava no
estacionamento, com as compras devidamente pagas,
embaladas e prontas para serem colocadas em seu
veículo, configura-se humilhação e constrangimento
injustos, caracterizando o dever de indenizar.
A ocorrência do dano simplesmente moral, também
chamado dano moral puro, sem repercussão no
patrimônio, não exige do ofendido a prova efetiva do
dano, bastando demonstrar os fatos e a existência de
um constrangimento de tal porte que seja capaz de atingir
a dignidade da pessoa.
Na fixação do dano moral deve o julgador alcançar valor
tal que sirva de exemplo e punição para o réu, sem se
tornar fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe
apenas como compensação pela dor sofrida, atendendo
sempre aos critérios existentes no caso concreto.
Tendo o autor decaído em parte do pedido, os encargos
sucumbenciais deverão ser divididos igualmente entre
as partes.
Para a atualização do valor dos danos morais deve ser
adotada a correção monetária a partir da decisão que a
fixa em valor certo e determinado e os juros moratórios
desde o evento danoso (Súmula 54, do Superior Tribunal
de Justiça)” (Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 14ª
Câmara Cível, Apelação Cível nº 475.086-9, DJ, de
17/06/2005, relator desembargador Dídimo Inocêncio de
Paula)
Dito isso, passo a verificar se o quantum indenizatório

(R$ 7.000,00) foi irrisório, como aduz a autora, ora primeira apelante.
A bem da verdade, para a fixação do valor da indenização

por dano moral, as balizas são a razoabilidade e a proporcionalidade,
considerando-se aí as posições sociais do ofensor e do ofendido, a
intensidade do ânimo de ofender, a gravidade da ofensa e, por fim, a
sua repercussão. Vê-se, portanto, que o objeto primordial da lei é
assegurar que o valor da indenização seja justo, não podendo ser ele
nem ínfimo, a ponto de perder o seu caráter educativo, nem alto em
demasia, dando azo ao enriquecimento sem causa de uma das partes.

Neste sentido, aliás, é o ensinamento do Superior
Tribunal de Justiça, conforme extrai-se do aresto cuja ementa vai a seguir
transcrita, litteris:

“(...) Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com
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moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte
da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso (...)” (Superior Tribunal de Justiça, Quarta
Turma, Boletim do Superior Tribunal de Justiça 10/19 e
Revista do Superior Tribunal de Justiça 112/216, relator
ministro Sálvio de Figueiredo).
Analisando os autos e valendo-me das regras da

experiência comum, tenho que a abordagem indevida dos prepostos da
empresa ré teve séria repercussão negativa na vida da autora,
acarretando-lhe diversos constrangimentos. Afinal, por conta do equívoco
perpetrado por eles, a primeira apelante, pessoa humilde, além de ter
sido submetida, publicamente, à situação deveras vexatória, teve de
responder a processo criminal, fatos que, inegavelmente, minaram as
suas forças físicas e mentais, não podendo ser ignorados.

Por outro lado, é sabido que a apelada é empresa de
grande porte, não se podendo olvidar, assim, que tem um astronômico
poderio econômico-financeiro.

Nesse toar, indubitável que o valor da indenização fixado
na sentença a quo (R$ 7.000,00), in casu, é irrisório, seja para
compensar os imensuráveis dissabores e angústias experimentados pela
autora, seja para reprimir a ré, de modo que ela, preparando melhor os
seus prepostos, não mais incida no mesmo erro, fazendo total descaso
do consumidor – o que, infelizmente, vem se mostrando cada vez mais
comum.

Assim, por estar plenamente ciente das posições
socioeconômicas dos litigantes, da imensa dimensão negativa do prejuízo
sofrido pela autora e do ânimo de ofender da empresa ré, tenho por
bem acatar a insurgência da primeira apelante para elevar o valor da
verba indenizatória em questão para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais).

Aliás, quanto ao termo a quo para a incidência de juros
moratórios sobre o valor da compensação por dano moral, tenho que
razão assiste à primeira recorrente, pois, de fato, preceitua a Súmula
54, do Superior Tribunal de Justiça, que “Os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nada obstante, no que tange aos pedidos de indenização
por danos emergentes e lucros cessantes, entendo que a sentença
guerreada, que os julgou improcedentes, não merece reprimenda.
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Deveras, ainda que a abordagem indevida dos prepostos
da ré tenha acarretado grandes constrangimentos para a autora,
culminando, inclusive, com a sua prisão em flagrante, não se pode dizer
que o mero chamamento da autoridade policial por esses mesmos
prepostos consubstancia ato ilícito, nem que a instauração do inquérito
e o posterior ajuizamento da ação penal são responsabilidades daquela
empresa. Afinal, se, por um lado, cabe ao delegado de polícia a
instauração do inquérito, por outro, o Ministério Público é o titular da
ação criminal.

Assim, não se pode atribuir à ré a responsabilidade pelo
fato de a autora não ter conseguido emprego ou não ter pago o
financiamento de sua casa durante o curso da demanda penal, pois se
referida ação foi ajuizada ou não de forma equivocada (o que não vem
ao caso discutir), a responsabilidade seria do Estado, uma vez que o
Ministério Público é o titular da ação penal.

No que tange ao valor da verba honorária, tenho que o
juiz a quo observou, com acurácia, o disposto no artigo 21, caput, c/c
artigo 20, § 3º, ambos do Código de Processo Civil, não havendo falar,
assim, em majoração de tal verba.

Por fim, em relação à distribuição dos ônus de
sucumbência, a meu ver, dúvida não existe, como quer fazer crer a
empresa ré em seu apelo. Ora, tendo a parte autora sucumbido na maior
parte dos pedidos, é evidente que deve arcar com o pagamento de 70%
(setenta por cento) de tais ônus – observado o disposto na Lei nº 1060/50
–, e não a empresa ré, a quem cabe custear o restante, ou seja, 30%
(trinta por cento).

Ao teor de todo o exposto, conhecendo dos recursos,
nego provimento ao agravo retido e à segunda apelação, mas dou parcial
provimento ao primeiro apelo, para majorar o quantum da compensação
por dano moral para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e determinar
que sobre este valor incidam juros moratórios a partir da data do evento
danoso (20/10/2001), conforme orientação da Súmula 54, do Superior
Tribunal de Justiça.

É como penso. É como voto.
Goiânia, 1º de novembro de 2011.
Des. Zacarias Neves Coêlho - Relator

Apelação Cível nº 495784-21.2008.8.09.0134  (200894957848)
Comarca de Quirinópolis
Apelante: Vivo S/A
Apelada: Oníria Morais de Freitas Souza
Relator: Des. Alan Sebastião de Sena Conceição
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA
C/C DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE
TELEFONIA. CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR.
BLOQUEIO LINHA TELEFÔNICA. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO. VALOR. ASTREINTE. POSSIBILI-
DADE. VALOR RAZOÁVEL.
I - O fornecedor de serviços responde objetivamente
pelos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, no termos do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor.
II - O bloqueio de linha telefônica, sem prévio aviso,
caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar
indenização por danos morais.
III - A fixação do quantum indenizatório a título de danos
morais deve ter como norte os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, ao grau de culpa, nível
sócio-econômico da parte ofendida e porte econômico
do ofensor e, ainda, as circunstâncias e particularidades
do caso em estudo.
IV - Afigura-se comportável a cominação de multa diária
para o caso de descumprimento de ordem judicial,
atinente à baixa da negativação perante os cadastros
creditícios, nos termos do artigo 461, § 4º, do Código de
Processo Civil, sendo que o valor fixado apresenta-se
razoável ao fim colimado.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Primeira Turma Julgadora da Quinta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial
provimento, nos termos do voto do relator.

Votaram com o relator, que também presidiu a sessão,
o doutor Roberto Horácio de Rezende (substituto do desembargador
Geraldo Gonçalves da Costa) e o desembargador Hélio Maurício de
Amorim.

Representou a Procuradoria Geral de Justiça a doutora
Ivana Farina Navarrete Pena.
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Goiânia, 8 de setembro de 2011.
Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta da sentença (folhas
77/85) proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais e antecipação de tutela”, proposta por Oniria Morais
de Freitas Souza, aqui apelada, em desfavor de Vivo S/A, ora apelante.

Extrai-se da parte dispositiva do decisum combatido
que o magistrado singular julgou procedente o pleito inaugural,
condenando a ré/apelante, de consequência, ao pagamento da
importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por
danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de sua fixação.

Ainda condenou-a à obrigação de fazer, consistente no
restabelecimento da linha telefônica número (64) 9902-5986, em nome
da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 415,00
(quatrocentos e quinze reais) por dia de descumprimento.

Ao final, imputou-a à responsabilidade pelas custas
processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no percentual
de 15% sobre o valor da condenação.

A ré/apelante, nas suas razões (folhas 91/114), após
fazer um breve relato dos fatos, afirma que o julgador monocrático
desconsiderou os relevantes argumentos elencados na peça de defesa
e arbitrou verba indenizatória em valor considerado como exorbitante, a
título de ressarcimento por suposto dano moral, tendo, ainda, aduzido
não ter ficado demonstrados os requisitos imprescindíveis para o
acolhimento de tal pretensão.

Nas linhas seguintes, assevera que a astreinte foi fixada
sem limite de dias, e esta “quando muito, poderá alcançar o teto máximo
correspondente ao mesmo valor da condenação principal”, razão pela
qual pugna pelo seu arbitramento em valor fixo.

Após, aduz que “a simples condição de hipossuficiência
não autoriza, por si só, essa modificação (inversão do ônus da prova),
pois a total ausência de evidências do indispensável nexo de causalidade
redundaria em esdrúxulas situações.”

Nessa seara, diz que “deve ser desencorajada a
proliferação da indústria de dano moral que atualmente ocorre, havendo
exacerbado número de demandas da espécie em nossos tribunais e, na
maioria das vezes, desacompanhadas de justa causa.”

Também pontua que “para a procedência do pedido
indenizatório é necessária a comprovação certa e eficaz do dano, não
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podendo este ser presumido, como se infere no presente caso, impondo
a improcedência do pedido inicial.”

Ademais, esclarece que a autora não comprovou o nexo
de causalidade entre as condutas praticadas pela empresa e os eventuais
danos descritos na petição inicial e, ainda, “frise-se que a ré não praticou
qualquer conduta ilícita, censurável ou reprovável, conforme demonstrado
nos autos.”

A ré/apelante, prosseguindo em suas lamúrias, declara
que os fatos narrados na inicial são meros dissabores, comuns à vida
moderna, não se tratando de ilícitos passíveis de serem indenizáveis.

Por derradeiro, pontua não existir nenhuma
irregularidade no seu comportamento comercial, daí, a seu juízo, a
improcedência do pedido é medida que se impõe ou, alternativamente,
caso não seja este o entendimento, requer a redução do montante
arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de ser
o mesmo exorbitante tendo, em arremate, prequestionado dispositivos
legais.

Em petição, de folhas 122/123, informa o cumprimento
parcial da sentença, “no que se refere à obrigação de reativar linha,
acaso improvido o recurso interposto.” Ainda esclarece que “mantém
seu interesse recursal”.

Juízo positivo de admissibilidade do recurso, externado
à folha 126.

Contrarrazões apresentadas pela autora/ apelada (folhas
132/136); nas quais pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo,
com a manutenção da decisão objurgada.

Este, em apertada síntese, é o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta da
sentença (folhas 77/85) proferida nos autos da “ação de obrigação de
fazer c/c indenização por danos morais e antecipação de tutela”, na qual
o magistrado singular julgou procedente o pleito inaugural, condenando
a ré/apelante, de consequência, ao pagamento da importância de R$
12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, ambos a partir de sua fixação.
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Ao final, imputou-a à responsabilidade pelas custas
processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no percentual
de 15% sobre o valor da condenação.

O inconformismo da ré/apelante está escorado nos
seguintes pontos, isto é: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor – inversão do ônus da prova – ante a ausência de
comprovação da qualidade de consumidora; b) ausência de ato ilícito a
justificar o dever de indenizar; c) quantum arbitrado, a título de
indenização por danos morais, em montante qualificado como
exorbitante; e d) fixação de multa diária por eventual descumprimento
da obrigação de fazer.

Pois bem. Eis os fatos que estão a exigir à devida
apreciação. Examino-os sob o enfoque devolvido pelo apelo.

De início, analiso a questão relacionada a não aplicação
das regras consumeristas ao caso em comento, em especial a inversão
do ônus da prova, porquanto, consoante alega a ré/apelante, não restou
caracterizada a qualidade de consumidora da apelada, vez que esta
não comprovou ser a titular da linha telefônica. Por via transversa, aponta
a ilegitimidade ativa ad causam da apelada. A meu sentir, não procedem
os seus argumentos, senão vejamos.

De início, impende ressaltar que, de fato, não há prova
documental a respeito da titularidade da linha celular, vez que o
documento, de folha 22, encontra-se em nome de terceira pessoa.
Contudo, a oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora (folhas
73/75) é suficiente para atestar que a usuária do telefone celular em
debate é a autora, fato que a torna titular do direito discutido, ou seja, a
legitima a demandar em juízo em defesa de seus direitos consumeristas,
em caso de vício na prestação do serviço.

Com efeito, possui legitimidade ativa ad causam aquele
que persegue a solução de litígio que envolve seus interesses. E, nos
termos do artigo 29, do Código de Defesa do Consumidor, todas as
pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais abrangidas por
ele são consumidoras.

A propósito do tema, doutrina Antônio Herman de
Vasconcelos e Benjamim, na obra Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, Editora Forense
Universitária, 8ª edição, 2005, página 253:

“O consumidor é, então, não apenas aquele que ‘adquire
ou utiliza produto ou serviço’ (artigo 2º), mas igualmente
as pessoas ‘expostas às práticas’ previstas no Código
(artigo 29). Vale dizer: pode ser visto concretamente
(artigo 2º), ou abstratamente (artigo 29). No primeiro
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caso, impõe-se que haja ou que esteja por haver
aquisição ou utilização. Diversamente, no segundo, o
que se exige é a simples exposição à prática, mesmo
que não se consiga apontar, concretamente, um
consumidor que esteja em vias de adquirir ou utilizar o
produto ou serviço.
Como no artigo 2º, as pessoas aqui referidas podem
ser determináveis ou não. (...) O único requisito é que
estejam expostas às práticas comerciais e contratuais
abrangidas pelo Código.”
Desse modo, a apelada é parte legítima para figurar no

polo ativo da ação, porque alega haver sofrido dano com o defeito na
prestação do serviço.

Nesse sentido, o seguinte julgado:
“Ação de reparação de danos. Ilegitimidade ativa ad
causam. Artigo 29, do Código de Defesa do Consumidor.
omissis.
O artigo 29, do Código de Defesa do Consumidor,
equipara a consumidor todas as pessoas expostas a
práticas abusivas. omissis. Preliminares rejeitadas e
recursos improvidos” (Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, 12ª Câmara Cível, Apelação Cível nº
1.0105.02.065977-4/001(1), relator desembargador José
Flávio de Almeida; data julgamento: 22/11/2006).
Ademais, a inversão do ônus da prova não foi objeto de

deliberação do julgador de primeira instância. Com efeito, não há nos
autos tal determinação, sendo irrelevante toda a argumentação
dispendida pela apelante nessa seara.

Por conseguinte, incumbia à autora o ônus de comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, e à requerida qualquer fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora. Por conseguinte, tendo
restado demonstrado que a apelada é a usuária do serviço de telefonia,
caberia à apelante desconstituir tal fato.

Assim, ao apontar fato impeditivo do direito da autora
(ausência da qualidade de consumidora), não deveria a requerida
delegar-lhe a prova, contrariando a distribuição do ônus da prova
estabelecido no artigo 333, do Código de Processo Civil, mas, sim,
fornecê-la, valendo-se dos documentos de que dispõe sobre a titularidade
da linha telefônica, bem como dos dados sobre a utilização da mesma.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar, velha máxima que
continua vigendo com toda a sua força.

Superada a preliminar suscitada, passo ao mérito.
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Aduz a autora/apelada, na peça inaugural que, em
fevereiro de 2006, adquiriu um telefone celular, modalidade pré-pago,
habilitado junto à operadora requerida sob o número (64) 9902-5986,
tendo usufruído deste normalmente até meados do mês de junho de
2008, quando houve bloqueio de sua linha, sem qualquer justificativa
plausível e, somente em outubro daquele ano, obteve a informação de
que sua linha telefônica fora cancelada em razão de determinação da
Anatel, para troca de tecnologia.

Acontece que, continua a autora/apelada na sua
narrativa, acidentalmente descobriu que sua linha telefônica fora
transferida “para terceira pessoa, sem ao menos comunicá-la do fato,
tratando-a com descaso e verdadeiro desrespeito. Além disso, trata-se
de pessoa idosa que reside na zona rural, necessitando veementemente
da linha telefônica para manter contato com seus familiares, residentes
nesta urbe.”

Mas, salienta que, segundo a determinação da Anatel,
o sistema analógico, que de início deveria funcionar somente até junho
de 2008 – motivo alegado para o bloqueio da linha –, teve sua
continuidade determinada por resolução da própria Anatel, principalmente
para atender às peculiaridades da zona rural, fato que torna o bloqueio
efetivado abusivo, vez que foi prorrogada por tempo indeterminado tal
mudança de sistema.

Como se observa, a pretensão da autora/apelada está
ancorada no fato de a ré/apelante ter  interrompido de forma abrupta e
desarrazoada a utilização dos serviços de telefonia que foram contratados
e, assim, provocado transtorno em sua rotina diária, por morar na zona
rural e depender do telefone celular para manter contato com sua família.

A apelante não nega o bloqueio, nem as diversas
ligações da apelada para seu serviço de atendimento ao usuário. Mas
não logrou comprovar que o referido bloqueio se deu de forma regular.

A propósito da matéria, vejamos o que prescreve o artigo
6º, da Resolução nº 477/2007, que aprovou o Regulamento do Serviço
Móvel Pessoal de Telefonia:

“Respeitadas as disposições constantes deste
Regulamento bem como as disposições constantes do termo de
autorização, os usuários do SMP têm direito a:

(...)
III - informação adequada sobre condições de prestação

do serviço, facilidades e comodidades adicionais e seus preços;
(...)
V - conhecimento prévio de toda e qualquer alteração

nas condições de prestação do serviço que lhe atinja;
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(...)
VII - não suspensão do serviço sem sua solicitação,

ressalvada a hipótese de débito diretamente decorrente de sua utilização
ou por descumprimento de condições contratuais ou de deveres
constantes do artigo 4º, da LGT;

VIII - prévio conhecimento das condições de suspensão
do serviço;

(...)
X - resposta eficiente e pronta, pela prestadora, às suas

reclamações, solicitações de serviços, pedidos de informação, consultas
e correspondências;

XI - encaminhamento de reclamações ou
representações contra a prestadora junto à Anatel, outras entidades
governamentais ou aos organismos de defesa do consumidor;

XII - reparação pelos danos causados pela violação dos
seus direitos;

(...)
XVII - manutenção, quando de seu interesse, do seu

Código de Acesso quando a prestadora promover mudança de padrões
de tecnologia ou quando da mudança entre planos de serviços de uma
mesma prestadora;”

A título de ilustração, reproduzo o seguinte julgado:
“Ementa: Responsabilidade civil. Código de defesa do
consumidor. Danos morais. Bloqueio de linha telefônica.
Indenização. Valor.
O bloqueio de linha telefônica, sem prévio aviso e sem
qualquer motivo, caracteriza falha na prestação do
serviço, a ensejar indenização por danos morais. A
fixação do quantum indenizatório a título de danos
morais deve operar-se com razoabilidade, proporcio-
nalidade ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico da
parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, levando-se
em conta as circunstâncias do caso. Os honorários
deverão ser fixados segundo os ditames da norma
inserta nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 20, do Código
de Processo Civil, conjugados, considerando os
elementos constantes dos autos, em especial o zelo
profissional, a natureza e a importância da causa e o
trabalho efetivamente realizado. Recursos não providos”
(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 10ª Câmara Cível,
Apelação Cível nº 1.0145.08.474402-1/001(1), relator
desembargador Cabral da Silva; data do julgamento:
13/07/2010).
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Ainda precedente de minha relatoria:
“Apelação cível. Ação de indenização por danos morais.
Interrupção de serviços de telefonia sem prévio aviso.
Alteração de tecnologia. Cobrança indevida. Juros de
mora. Correção monetária.
I - Resta clara a ocorrência do ato ilícito, ensejador da
reparação por danos morais quando a empresa realiza
o bloqueio - sem prévio aviso - de linhas telefônicas a
pretexto de alteração de tecnologia e, ainda, realiza
indevidamente a cobrança de serviços não executados.
II - omissis. Recurso conhecido e desprovido” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Quinta Câmara Cível, Apelação
Cível nº 358206-16.2008.8.09.0134; data do julgamento:
10/06/2010).
Diante do examinado em linhas volvidas, não falece

dúvida de que no caso em comento, a meu juízo, encontram presentes
todos os pressupostos legais exigidos para que seja acolhido o pleito
indenizatório. Assim, resta agora a apreciação do quantum arbitrado a
título de ressarcimento por danos morais e considerado pela ré/apelante
como exorbitante.

É sabido que o julgador, quando da sua fixação, deve
sopesar as circunstâncias que envolvem o caso em estudo, isto é, a
extensão e gravidade da lesão e, ainda, ter como norte os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não constitua o
mesmo em fonte de enriquecimento indevido e, de outro lado, tenha ele
caráter pedagógico no sentido de desestimular o agente ofensor na
reiteração de tais práticas, daí porque, analisando os referidos
balizadores, considero como razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais).

Por fim, quanto à cominação de multa diária para o caso
de descumprimento da ordem judicial - atinente à entrega de aparelho
celular habilitado com o número da apelada - entendo-a cabível, eis que
prevista no ordenamento jurídico como instrumento de efetividade, nos
termos do artigo 461, § 4º, do Código de Processo Civil.

A propósito, ilustro com o seguinte excerto do voto da
lavra do ministro Aldir Passarinho Junior, proferido quando do julgamento
do Agravo Regimental no Agrago de Instrumento nº 1.168.998/RS, in
verbis:

“(...) Sem razão o banco recorrente quanto à alegação
de ser impertinente a cominação de multa diária em caso
de descumprimento de ordem judicial que determine a
não inclusão ou a exclusão do nome do devedor dos
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órgãos de restrição ao crédito. Com efeito, verifica-se
que esta Corte já se posicionou no sentido de ser
possível a cominação de multa para garantir a eficácia
dos provimentos judiciais que impliquem
reconhecimento de obrigações de fazer ou não fazer
(...)” (Superior Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.168.998/RS,
ministro Aldir Passarinho Junior, DJUe, de 24/05/2010).
Já, em relação ao quantum arbitrado, observo que a

multa diária foi estabelecida em R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais),
o que, a meu ver, revela-se razoável.

Eis a jurisprudência:
“Agravo de instrumento. Ação consignatória c/c revisional
de cláusulas contratuais. Tutela antecipada.
Reconsideração de parte da decisão. Dívida em
discussão judicial. Inadmissibilidade de negativação do
nome da agravada. Multa por descumprimento. Valores
consignados a menor.
I - Informando o juiz a quo, a reconsideração de sua
decisão no tocante a manutenção do bem na posse da
recorrida, diante da convalidação dos efeitos da busca
e apreensão, resta prejudicado o presente recurso no
que concerne os pedidos de prosseguimento da ação
de busca e apreensão e da revogação da manutenção
do bem na posse da agravada, ante a perda do objeto.
II - O agravo de instrumento não é o meio apropriado
para examinar questões a serem dirimidas na instância
singela, eis que cabe a este orgão ad quem, tão
somente, o exame da legalidade da decisão atacada.
III - Não há óbice para a decisão que, após constatada
a presença dos requisitos autorizadores do artigo 273,
do Código de Processo Civil, confere, tutela antecipada,
segundo o livre convencimento do juiz da causa.
IV - É licito ao julgador determinar a exclusão do nome
do devedor dos orgãos de proteção ao crédito, se a
dívida esta sub judice.
V - Ao teor do artigo 461, do Código de Processo Civil,
quando o julgador determinar uma obrigação de fazer
ou não fazer, poderá estipular multa para o caso de
descumprimento da ordem, não havendo que se falar
em abusividade do valor arbitrado, lesão ou infringência
ao princípio da proporcionalidade, por tratar-se de



481

instituição financeira com amplos poderes econômicos.
VI - Plausível se torna o deferimento do depósito, em
juízo, a fim de que a parte autora consigne as parcelas
no valor que entende correto, possibilitando-lhe o
exercício do direito de ação. Recurso de agravo de
instrumento conhecido, mas improvido” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível, Ag nº 73012-
2/180, relator desembargador Almeida Branco, DJ nº
388, de 31/07/2009).
Ainda:
“Agravo regimental. Agravo de instrumento. Multa
cominatória. Descumprimento de ordem judicial.
Indenização. Quantum. Razoabilidade.
I - Conforme o disposto no artigo 461, § 4º, do Código
de Processo Civil, pode o juiz impor multa diária ao réu
por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
II - É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou
aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas
nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão
recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que
não se faz presente no caso concreto.
III - Agravo improvido” (Superior Tribunal de Justiça,
Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento nº 836875/RS, relator ministro Sidnei Beneti,
DJUe, de 26/11/2008).
Ante o exposto, conheço do apelo e lhe confiro parcial

provimento, a fim de reduzir o quantum indenizatório questionado para
o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com os acréscimos
determinados na sentença, ficando, no mais, mantida a sentença
guerreada por estes e seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 8 de setembro de 2011.
Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Relator

Apelação Cível nº 501282-45.2009.8.09.0011 (200995012822)
Comarca de Aparecida de Goiânia
1º Apelante: Paulo Roberto da Silva
2º Apelantes: Auto Socorro Cláudio e outro
1º Apelados: Auto Socorro Cláudio e outro
2º Apelado: Paulo Roberto da Silva
Relator: Des. Kisleu Dias Maciel Filho
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EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZA-
TÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ATROPELAMENTO E MORTE DE MENOR
IMPÚBERE. VEÍCULO ESTACIONADO EM DECLIVE
DESENGATADO. DESLOCAMENTO. DESATENÇÃO
QUANTO AO SISTEMA DE CONTENÇÃO DA UNIDA-
DE. FALHA HUMANA. CULPA EXCLUSIVA DO CON-
DUTOR CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR.
CULPA IN VIGILANDO DO PAI NÃO EVIDENCIADA.
DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO. DANOS
MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL AO GENI-
TOR DO INFANTE FALECIDO. QUANTUM MANTIDO.
ATUALIZAÇÃO. SÚMULA 490, DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BEM
SOPESADOS MANUTENÇÃO. SENTENÇA MODIFI-
CADA EM PARTE.
I - O recurso manejado pela parte passiva excluída da
lide por ilegitimidade ad causam, cujo teor não versa
sobre sua exclusão, mas sim sobre a condenação
imposta a outrem, não atende aos pressupostos de
admissibilidade, não comportando, assim,
conhecimento.
II - Age com negligência, imprudência e imperícia,
praticando ato ilícito indenizável, o motorista profissional
que abandona um caminhão estacionado, desengatado,
em terreno em declive, ocasionando o seu deslocamento
em direção ao local onde brincava uma criança de nove
anos, causando-lhe lesões corporais que resultaram-lhe
a morte.
III - Não há falar em culpa concorrente do genitor da
vítima para a ocorrência do fato danoso, visto que,
embora seja obrigação dos pais observarem seus filhos
menores de perto, ainda que estivesse presente no
momento da tragédia, esta dificilmente seria evitada, pois
sua causa primária e determinante foi a conduta omissiva
do condutor e proprietário do veículo.
IV - Quanto aos danos morais, sopesando a situação
econômico-financeira e social das partes litigantes, a
intensidade do sofrimento impingido, o dolo ou grau da
culpa do responsável, sem perder de vista o caráter
dissuasivo, punitivo, pedagógico e compensatório da
condenação, tem-se que a quantia arbitrada em primeiro
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grau não se mostra razoável, ensejando majoração
para melhor se adequar às circunstâncias do caso
concreto.
V - É pacífica a compreensão pretoriana no tocante
ao direito subjetivo conferido aos pais de receberem
pensão alimentícia pela morte de filho menor, mesmo
que ao tempo do acidente ele não exercesse
atividade remunerada, na esteira da Súmula 491, do
Supremo Tribunal Federal.
VI - No pertinente ao valor do pensionamento, este
deve ser a priori fixado no montante de 2/3 (dois
terços) do salário mínimo em benefício da entidade
familiar como um todo. Porém, na hipótese em que
apenas um dos genitores da vítima pleiteia sua
cota-parte relativa à indenização, correta a sentença
que estipula tal verba na proporção de 1/3 (um terço)
do salário mínimo.
VII - O valor arbitrado a título de pensão deve ser
calculado com base no salário mínimo vigente ao
tempo da sentença, daí ajustando-se às variações
ulteriores, conforme dispõe a Súmula 490, do
Supremo Tribunal Federal.
VIII - Merecem ser mantidos os honorários
advocatícios arbitrados na sentença no percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
condenação, porquanto a fixação se deu dentro com
observância dos parâmetros inseridos no § 3º do
artigo 20, do Código de Processo Civil.
Apelo do autor parcialmente provido. Recurso do réu
desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 501282-45.2009.8.09.0011 (200995012822) da
Comarca de Aparecida de Goiânia.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer dos apelos, prover
parcialmente o primeiro e improver o segundo, nos termos do voto
do relator.

Votaram, além do relator, a desembargadora
Elizabeth Maria da Silva e o desembargador Carlos Escher.
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Ausente, justificadamente, o desembargador Gilberto
Marques Filho.

Presidiu a sessão o desembargador Kisleu Dias Maciel
Filho.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Luiz
Gonzaga Pereira da Cunha.

Custas, de lei.
Goiânia, 24 de novembro de 2011.
Des. Kisleu Dias Maciel Filho - Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
ambas as partes, inconformadas com o teor da r. sentença, de folhas
146/153, cujo relatório adoto e a este incorporo, da lavra do meitíssimo
juiz de direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Aparecida de
Goiânia, doutor Vanderlei Caires Pinheiro, que, nestes autos de ação
indenizatória proposta por Paulo Roberto da Silva em face de Auto
Socorro Cláudio e Cláudio Marçal Vasconcelos, julgou parcialmente
procedentes os pedidos exordiais, para condenar o réu ao pagamento
das seguintes indenizações ao autor:

a) por danos morais, no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil
e quatrocentos reais), correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos
então vigentes, atualizado monetariamente pelo INPC desde o
arbitramento, acrescentado de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da data do evento danoso (11/07/2009);

b) por danos materiais, fixada em forma de pensão
mensal no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo em vigor à época
do fato lesivo, a ser paga a contar da data em que a vítima completaria
14 (quatorze) anos de idade (15/12/2013) até o momento em que esta
atingiria os 21 (vinte e um) anos (12/12/2020).

No mesmo dispositivo decisório, a pretensão reparatória
por despesas com o funeral foi julgada improcedente, ante a falta de
comprovação dos efetivos gastos com o sepultamento da vítima.

Por fim, o réu restou condenado ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, estes estabelecidos à
razão de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação por
danos morais, somado a quantia equivalente a 12 (doze) pensões
mensais vincendas.

Em razões recursais (folhas 155/159), o autor, primeiro
apelante, sustenta a necessidade de majoração do valor fixado a título
de danos morais decorrentes do atropelamento e morte do seu filho
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menor, postulando sua elevação para o montante de R$ 70.000,00
(setenta mil reais). Para tanto, refere-se às peculiaridades do caso
concreto e à capacidade econômica financeira do demandado, aludindo
à circunstância de ter perdido seu filho no acidente relatado na inicial,
ocasionado por culpa exclusiva do réu, conforme já reconhecido em
inquérito policial.

Quanto ao pensionamento mensal, clama pela sua
elevação para quantia equivalente a um salário mínimo contemporâneo
à época do pagamento, ao argumento de que o valor fixado mostra-se
irrisório e insuficiente para reparar a perda do filho falecido, mormente
em vista da natural desvalorização da moeda.

Tece comentários, ainda, sobre os ônus da
sucumbência, asseverando que os honorários advocatícios merecem
ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
quantum condenatório, considerando o bom trabalho realizado pelo
causídico, que instruiu a causa com farto substrato probatório e atuou
com espero durante toda a tramitação processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso
para que, em reforma à sentença objurgada, sejam majoradas as verbas
indenizatórias para valores mais condizentes com o ato ilícito praticado,
nos moldes da fundamentação suso expendida, bem como os honorários
sucumbenciais, estes ao patamar máximo previsto no § 3º do artigo 20,
do Código de Processo Civil.

Primeiro apelo não preparado, em virtude da assistência
judiciária gratuita concedida ao respectivo recorrente.

Por seu turno, o réu, segundo apelante, em minuta
lançada às folhas 161/163, reforça a tese de defesa já apresentada em
contestação, destacando que o acidente foi uma fatalidade, ocorrido por
falha mecânica que deixou o veículo totalmente desgovernado, de modo
que não houve inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do
condutor, que pautou sua conduta na esfera do previsível, seguindo as
normas gerais de trânsito. Acrescenta que, nessas circunstâncias,
nenhuma culpa pelo evento morte pode ser a si imputada e, via de
consequência, nenhum ato ilícito indenizável restou configurado.

Indica a presença de uma excludente de culpabilidade,
consubstanciada na culpa exclusiva ou concorrente da vítima e de seu
genitor, o qual faltou com o dever de vigilância ao permitir que a criança
brincasse no interior da oficina, utilizando-se indevidamente de seu local
de trabalho para o exercício de atividades recreativas, em franca violação
às regras de segurança, expondo o infante a risco de acidentes como o
que efetivamente aconteceu.

Subsidiariamente, afirma que os valores arbitrados a
título de indenização por danos morais, bem como os honorários
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advocatícios, se mostram exagerados e não adequados às condições
de vida da parte postulante e à situação financeira do requerido, devendo
ser reduzidos, a fim de não servirem ao enriquecimento ilícito, sob pena,
ademais, de inviabilizarem o sustento do segundo apelante e de sua
família.

Em desfecho, pede o conhecimento e provimento da
súplica, decretando-se a improcedência do pleito autoral ou, se assim
não prevalecer, reduzindo-se a quantificação da condenação imposta e
dos honorários de advogado.

Preparo visto à folha 167.
Os recursos foram recebidos na origem e as partes

intimadas para contra-arrazoá-los (folha 169-vº).
Somente o segundo apelo foi respondido, às folhas

172/175, nas quais pede-se o desprovimento da insurgência.
Assim relatados, passo-os à douta e segura revisão.

VOTO

O primeiro recurso de apelação preenche os requisitos
de admissibilidade, razão por que dele conheço.

Analisando os pressupostos recursais intrínsecos e
extrínsecos do segundo exercitamento apelatório, porém, entendo que
o mesmo não é de ser conhecido em relação à recorrente Auto Socorro
Cláudio, posto falecer-lhe legitimação e interesse recursal.

Com efeito, tem-se que, o magistrado a quo, ao proferir
a sentença, excluiu a referida empresa do polo passivo da demanda,
expressamente consignando, verbis:

“O autor promoveu ação em face de Auto Socorro
Cláudio e de Cláudio Marçal Vasconcelos. Não consta dos autos que a
Auto Socorro Cláudio, independentemente de ser pessoa jurídica
regularizada, tenha praticado por seus prepostos qualquer ato ilícito capaz
de suportar reparação de danos, apesar de ter apresentado a peça
contestatória, folhas 122/130, e conforme documentos existentes nos
autos, em especial a afirmação dele próprio (Cláudio Marçal
Vasconcelos), ser o proprietário do veículo causador do acidente, deve
este, portanto, responder pelos danos que eventualmente tenha
praticado.

Ao que parece, Auto Socorro Cláudio é apenas um
“nome fantasia” e sem personalidade jurídica, não havendo como imputar
qualquer culpa à referida pessoa, pelo que, de ofício, excluo-a da lide,
prosseguindo-se o feito apenas em relação a Cláudio Marçal
Vasconcelos” (folha 147).
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Do decidido, depreende-se que a Auto Socorro Cláudio
foi excluída da lide ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva
ad causam, ainda que o julgador singular não tenha regularmente
declarado a extinção do processo sem resolução do mérito em seu
desfavor, como deveria tê-lo feito, na forma dos artigos 3º e 267, VI, do
Código de Processo Civil.

Ora, a exclusão da contenda dissolve a relação
processual estabelecida, retirando da parte o interesse para recorrer de
decisão que não a atinge, haja vista que qualquer modificação que se
tenha não surtirá efeitos em sua esfera jurídica.

Percebe-se, outrossim, que a apelante em comento
rechaça a imposição do dever de indenizar estatuído em sentença, assim
como o quantum compensatório lá arbitrado, nada versando sobre a
sua exclusão. Ocorre que tal arrazoado inegavelmente dissocia-se do
que restou decidido no decisum vergastado, porquanto nenhuma
condenação se lhe impôs.

Assim sendo, somente Cláudio Marçal Vasconcelos –
parte vencida –, eventual terceiro prejudicado ou o Ministério Público é
que poderiam recorrer da sentença, em conformidade com os artigos
499 e 514 do Código de Processo Civil.

Em relação ao tema, Theotonio Negrão anota que:
“A parte que não foi condenada não pode recorrer
(parecer do ministro Orozimbo Nonato, RF 244/51). Para
recorrer, não basta ter legitimidade: é preciso também
ter interesse (RT 471/167), e este decorre do prejuízo
que a decisão, a sentença ou o acórdão possam ter
causado ao recorrente e a situação mais favorável em
que este ficará, em razão do provimento de seu recurso
(RTJ 66/204, 71/749, 75/574, 74/391, 76/512, 104/779,
148/928, 156/1.018; Supremo Tribunal Federal-JTA
62/220; RTFR 71/102, RT 604/78, RF 306/101, JTA
94/295)” (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, Editora Saraiva, 36ª edição, 2004,
página 565).
Nessa senda, pronunciou esta egrégia Corte:
“Ação declaratória de débito c/c indenização por danos
morais com pedido de tutela antecipada. Ilegitimidade
recursal. Não evidenciado o preenchimento dos
pressupostos genéricos de admissibilidade recursal, ou
seja, a legitimação e o interesse para recorrer, o não
conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Apelação não conhecida” (Tribunal de Justiça de Goiás,
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Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 259862-
21.2009.8.09.0051, relator desembargador Leobino
Valente Chaves, DJG 756, de 09/02/2011);
“Apelação cível. Embargos à execução. Ilegitimidade.
Inadmissibilidade recursal.
I - Nos termos do artigo 499, do Código de Processo
Civil, têm legitimidade para recorrer apenas as partes, o
terceiro interessado e o Ministério Público; se a
recorrente não se enquadra em qualquer destas
hipóteses, é de mister o reconhecimento de sua
ilegitimidade e, por conseguinte, a inadmissibilidade
recursal.
II - Recurso não conhecido” (Tribunal de Justiça de
Goiás, Quinta Câmara Cível, Apelação Cível nº 337351-
84.2000.8.09.0105, relator desembargador Gerson
Santana Cintra, DJG 753, de 04/02/2011).
Saliente-se, nessa senda, ser pacífico na jurisprudência

o entendimento de que o recebimento da apelação pelo julgador
monocrático não impede o órgão ad quem de, no momento oportuno,
verificar se, de fato, encontram-se satisfeitos os seus pressupostos de
admissibilidade, matéria de ordem pública que, inclusive, pode e deve
ser apreciada de ofício.

Com essas considerações, conheço do segundo apelo
apenas quanto ao apelante Cláudio Marçal Vasconcelos.

Como visto, ambas as partes apelam da sentença, de
folhas 146/153, por meio da qual o ilustre magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Paulo
Roberto da Silva em desproveito de Cláudio Marçal Vasconcelos,
condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais em favor do autor, além das custas e honorários advocatícios
de sucumbência.

Por razões de economia processual e objetivando uma
melhor compreensão da questão debatidas nas razões recursais, à vista
da identidade existente entre elas, passo a apreciar as apelações
simultaneamente.

Assinalo, de início, que o juízo sentenciante conduziu o
processo regularmente e em observância à legislação processual
pertinente, de sorte que, sob o ponto de vista formal, não há nada a
reparar.

Contudo, sob o aspecto material entendo que a sentença
deve ser reformada em parte, consoante abaixo fundamentarei.

Discute-se, no caso em testilha, se o requerido deve
ser responsabilizado, nesta seara cível, pelo sinistro acidentário
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envolvendo veículo de sua propriedade, ocorrido em 11/07/2009, no
município de Rialma, que vitimou fatalmente Paulo Henrique e Silva,
filho do requerente, aos 9 (nove) anos de idade.

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral,
a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a
conduta dolosa ou culposa do agente, causadora de um dano a terceiro,
a teor do disposto no artigo 186, do Código Civil, verbis:

“Artigo 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”.

Da exegese do dispositivo legal supramencionado,
extrai-se a exigência de três elementos indispensáveis para a
configuração da responsabilidade civil aquiliana que, no dizer de Caio
Mário da Silva Pereira, constituem-se:

“a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta
antijurídica, que abrange comportamento contrário a
direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade
de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b)
em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a
expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja
este de ordem material ou imaterial, de natureza
patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o
estabelecimento de um nexo de causalidade entre um
e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da
conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem
a verificação do comportamento contrário a direito não
teria havido o atentado ao bem jurídico” (in Instituições
de Direito Civil, volume I, Introdução ao Direito Civil.
Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense,
2004, página 661).
Deflui desses ensinamentos que a responsabilidade civil

e, via de consequência, a obrigação legal de reparação dos prejuízos
decorrem da violação de um dever geral de cautela, em razão da falta
de diligência na observância da norma de conduta pelo agente causador
do dano, o que se verifica quando este age com negligência, imprudência
ou imperícia.

No caso dos autos, ressalte-se que, inexistindo prova
em contrário aptas a desconstituí-las, prevalecem as conclusões da
autoridade policial no que diz respeito às circunstâncias em que ocorreu
o acidente, em favor das quais milita a presunção de veracidade inerente
aos atos administrativos, adiante reproduzidas, no que interessa, verbis:

“Os peritos concluíram que diante dos levantamentos e
testes feitos no caminhão, a possibilidade do caminhão ter descido em
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marcha ré, estando estacionado no local retro citado, com o motor ligado
e sem motorista no seu interior, foi que o sistema de freios (manete)
estava destravado, e como o caminhão estava estacionado há algum
tempo, o seu sistema de ar (compressor) estava vazio, estando as suas
rodas travadas. Deixando o veículo funcionando, o sistema foi enchendo
de ar e em dado momento destravou suas rodas, justamente no intervalo
em que seu condutor se fez ausente e que pela declividade do terreno,
desceu em marcha ré até o ponto de repouso e, dessa forma, o acidente
que vitimou Paulo Henrique e Silva se deu por culpa de Cláudio Marçal
Vasconcelos, pela omissão e imprudência quanto à falta de atenção ao
sistema de contenção do caminhão/N VW/8.140, de cor branca, placas
CRY 1020, chassi nº 9BWUTATGOXRX07436, ano/modelo 1999, de
sua propriedade” (folhas 67/68).

De fato, diante da prova documental consubstanciada
no boletim de ocorrência (folhas 27/30), da prova testemunhal coletada
durante a instrução do inquérito (folhas 33/36) e das fotos colacionadas
aos autos (folhas 51/61), não há como negar a conclusão de que o evento
letal foi provocado pelo comportamento negligente, imprudente e imperito
do requerido, motorista profissional, que saiu da cabina do caminhão,
veículo pesado, de grande porte, deixando-o funcionando, desengrenado,
em um declive, ocasionando o seu deslocamento em direção ao local
onde estava a vítima, prensando-a e causando-lhe lesões corporais que
resultaram-lhe a morte.

Como bem observou o douto dirigente processual:
“Conforme provas produzidas pelas partes e carreadas

aos autos, restando devidamente comprovado que o acidente ocorreu
devido a negligência, imprudência e imperícia do proprietário e condutor
do veículo, que foi desatento ao deixá-lo estacionado com o motor ligado,
porta aberta e sem o devido acionamento do sistema de freios, fazendo
com isso, que referido veículo, em especial, porque o local era de declive,
descesse desgovernado, vindo a atingir a vítima quando nada contribuiu
para o evento danoso.

Pelas provas trazidas aos autos, o réu é conhecedor de
veículos, inclusive, trabalha fazendo socorros para outros veículos, motivo
pelo qual deveria ter os cuidados indispensáveis para evitar referida
tragédia, quando bastava simples acionamento ao sistema de freios ou
na sua falta, o desligamento do motor com a marcha engatada.

Portanto, houve total negligência e imprudência por parte
do proprietário do veículo, e mais, imperícia, posto que sua atividade
laboral era lidar com socorros mecânicos. Resta comprovada, assim, a
sua culpa, o evento danoso (atropelamento e morte da vítima) e o nexo
causal, pois se não houvessem as falhas apontadas, certamente não
teria ocorrido tal acidente” (folha 149).



491

Patente, portanto, o nexo de causalidade entre a omissão
do agente e o dano causado.

Ademais, a alegação de defeito mecânico no sistema
de freio do veículo é rechaçada frente às observações feitas pelos peritos
da Superintendência de Polícia Técnico-Científica em atuação na cidade
de Ceres, não contraditas por qualquer meio idôneo de prova, os quais,
no laudo que produziram (folhas 43/50), atestaram que o caminhão
encontrava-se em perfeitas condições de funcionamento, emitindo o
seguinte parecer conclusivo:

“Depois de efetuado o levantamento pericial de local e
analisar as circunstâncias em que ocorreu o evento, os peritos concluem
ser a causa do acidente falha humana, pela falta de atenção quanto ao
sistema de contenção da unidade” (folha 50).

Ademais, mesmo se tivesse sido comprovada a
ocorrência de falha mecânica, tal fato não configuraria caso fortuito ou
força maior, de forma a excluir a responsabilidade civil do réu, que possui
o dever de zelar pelo bom e correto funcionamento de seu veículo, nele
realizando as devidas manutenções preventivas.

Não merece guarida, igualmente, a tese de negligência
do pai da vítima, que a despeito do dever de vigilância e cuidado, teria
contribuído exclusiva ou, pelo menos, concorrentemente para que o
acidente com resultado morte viesse a ocorrer.

Evidente que os pais devem vigiar seus filhos de perto,
ainda mais quando se tratam de crianças pequenas, que justamente
pela sua condição de estar em desenvolvimento, não possuem ainda
experiência de vida necessária para reconhecer situações de perigo e
muitas vezes tomam atitudes imprevisíveis que podem colocar em risco
até mesmo sua própria integridade.

Todavia, in casu, não restou quebrado o dever de
vigilância a ponto de contribuir para a ocorrência do fato danoso. A criança
estava brincando para além da entrada do pátio em que funciona a oficina
mecânica do pai, e não na via pública, ressaindo incontroverso que foi o
caminhão que saiu fora da pista normal de rolamento e atingiu a vítima.

Assim, ainda que o genitor estivesse presente no
momento da tragédia, esta dificilmente seria evitada, pois sua causa
primária, efetiva e decisiva, consoante já frisado, foi a conduta omissiva
do condutor e proprietário do veículo. Tanto é verdade que mesmo
aqueles que presenciaram o acidente nada puderam fazer.

Deste modo, não há como imputar ao pai da vítima a
culpa concorrente pelo acidente, visto que o fato da criança vitimada
estar desacompanhada não contribuiu para o infortúnio, sendo, destarte,
o fator causador da mesma a imprudência, negligência e imperícia do
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motorista, ponto este infatigavelmente aqui destacado, tendo em vista
sua relevância na atribuição da culpa exclusiva ao condutor do caminhão
que atropelou o menor.

Destarte, correta a decisão do juízo singular que
reconheceu a culpa exclusiva do requerido no sinistro em comento.

Fixada a responsabilidade do réu pelo atropelamento e
morte do filho do requerente, no que concerne aos danos morais, tenho
ser indene de dúvida a sua caracterização na situação presente.

É consabido que o dano moral consiste no prejuízo de
natureza não patrimonial capaz de afetar o estado anímico da vítima,
seja relacionado à honra, à paz interior, à liberdade, à imagem, à
intimidade, à vida ou à incolumidade física e psíquica.

De outra parte, não é qualquer ofensa aos bens jurídicos
supracitados que gera dever indenizatório, sendo imprescindível que a
lesão moral apresente certo grau de magnitude, de modo a não configurar
simples aborrecimento.

Na hipótese em voga, a dor, a tristeza, a saudade, a
angústia e a aflição a que foi submetido o autor é evidente. E que tais
transtornos à sua esfera psíquica transcenderam o mero dessabor é
igualmente irrefutável. Trata-se de dano moral puro, cuja prova se
dispensa, por ser o prejuízo suportado presumido em face da estreita e
intensa relação afetiva existente entre pai e filho, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso especial. Responsabilidade objetiva. Acidente
de trânsito. Morte. Filho maior. Indenização. Dano moral
decorrente do evento danoso. Desnecessidade de prova.
Família de baixa renda. Dependência econômica. Dano
patrimonial presu-mido. Ausência de prova em contrário.
I - O dano moral decorre do próprio acidente, sendo
desnecessária a prova efetiva do sofrimento do autor.
II - Tratando-se de família de baixa renda, a dependência
econômica dos pais em relação ao filho, maior e
trabalhador, é presumível, sendo devida a indenização
também pelo dano material. Precedentes. Recurso
provido” (Superior Tribunal de Justiça, Tercira Turma,
Recurso Especial 239309/DF, relator ministro Castro
Filho, julgado de 02/06/2005, DJU, de 20/06/2005, página
263);
“Civil. Ação de indenização. Atropelamento fatal. Dano
moral. Filho imigrante. Mãe (autora) que reside no Japão.
Situação de afastamento físico irrelevante. Sofrimento
e dor presumidos em face do estreito vínculo de
parentesco. Condenação.
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I - O estreito vínculo existente entre genitora e filho, aos
olhos do senso comum, faz presumir, independente-
mente da distância física então existente entre os
domicílios de ambos (Japão e Brasil), que o falecimento
do segundo tenha causado dor, angústia e sofrimento à
mãe autora, suscetíveis de amparar a condenação dos
réus, a título de dano moral, pela morte decorrente de
atropelamento em rodovia.
II - Possível, excepcionalmente, o desaparecimento dos
laços afetivos, por desavenças familiares, inveja, ciúme,
interesses materiais, falhas de caráter e de solidarie-
dade, e outros mais, situações, porém, que exigem, elas
sim, comprovação concreta e específica, não o oposto,
como sufraga a tese divergente com base em mero
afastamento físico da autora e o de cujus.
III - Recurso especial conhecido e improvido” (Superior
Tribunal de Justiça, Quarta Turma, Recurso Especial nº
297888/RJ, relator ministro Aldir Passarinho Junior,
julgado 25/09/2001, DJU, de 04/02/2002, página 380).
Efetivamente, é inegável ser a morte precoce e violenta

de um filho, por si só, fato gerador de dano extrapatrimonial passível de
reparação, frente ao intenso sofrimento e profunda amargura decorrente
da perda do ente familiar.

Questão bastante complexa, no entanto, diz respeito à
quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido em reparação
ao dano moral experimentado, o que tem motivado intermináveis
polêmicas e debates no meio jurídico.

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência convergem
no sentido de que para fixação do quantum indenizatório devem ser
observados determinados critérios, como a situação econômico-
financeira e social das partes litigantes, a intensidade do sofrimento
impingido ao ofendido, o dolo ou grau da culpa do responsável.

Nessa esteira, o julgador deve levar em consideração,
ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder
de vista o caráter dissuasivo, punitivo, pedagógico e compensatório da
condenação. Tampouco pode olvidar que não é possível a integral
recomposição do prejuízo causado à honra objetiva e subjetiva, de
maneira que a condenação em dinheiro possui natureza meramente
compensatória.

A respeito, Regina Beatriz Tavares da Silva esclarece
com proficiência:

“Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação
do dano moral são a compensação ao lesado e o
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desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse contexto,
fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas
envolvidas, como análise do grau da culpa do lesante,
de eventual participação do lesado no evento danoso,
da situação econômica das partes e da
proporcionalidade ao proveito obtido com o ilícito (...).
Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e,
de outro lado, exercer função de desestímulo a novas
práticas lesivas, de modo a “inibir comportamentos anti-
sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade”, traduzindo-se em “montante que represente
advertência ao lesante e à sociedade de que não se
aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo”
(in Novo Código Civil Comentado. Fiuza, Ricardo
(coordenador). São Paulo: Saraiva, 2002, páginas 841
e 842).
Portanto, os danos morais devem ser fixados ao

prudente arbítrio do juiz, que, analisando o caso concreto, estipula um
valor razoável, mas não irrelevante, a ponto de estimular a reincidência,
ou exorbitante, de modo a aumentar injustificada e consideravelmente o
patrimônio do lesado.

Sabe-se que valor nenhum trará de volta a vida do filho
do autor - e não é isso que se pretende. Entretanto, sopesados todos
esses elementos acima referidos, entendo que a quantia arbitrada em
primeiro grau, no importe de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos
reais), não se mostra razoável, comportando majoração ao montante de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor que, a meu juízo, melhor se
adéqua às circunstâncias do caso concreto, sendo mais justo e
proporcional ao dano sofrido pelo genitor da vítima, único demandante
neste feito.

Consectariamente, sobre a mencionada quantia incidirão
correção monetária pelo índice INPC, calculada a partir da data do
presente julgamento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
desde o evento danoso (11/07/2009), ao teor das Súmulas 362 e 54, do
Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, conforme assentou a
decisão fustigada.

Prosseguindo, no tocante aos danos materiais, alega o
autor equívoco na sentença quando arbitrou a pensão mensal em 1/3
do salário mínimo vigente à época do sinistro, ao entendimento de que o
valor deve ser elevado para 1 (um) salário mínimo contemporâneo à
data do efetivo pagamento.
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Há de se lhe dar parcial razão.
Como cediço, é pacífica a compreensão pretoriana no

tocante ao direito subjetivo conferido aos pais de receberem pensão
alimentícia pela morte de filho menor, mesmo que ao tempo do acidente
ele não exercesse atividade remunerada. É o que se depreende da
Súmula 491, do Supremo Tribunal Federal: “É indenizável o acidente
que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho
remunerado”.

No pertinente ao valor do pensionamento, tratando-se
de vítima menor, que não auferia rendimentos, de acordo com recentes
decisões da Superior Corte de Justiça e deste Sodalício local, a
indenização deve ser a priori fixada no montante de 2/3 (dois terços) do
salário mínimo em benefício da entidade familiar como um todo, com
fundamento no auxílio mútuo de pais e filhos.

A propósito, vale conferir os julgados:
“Direito processual civil e civil. Agravo no recurso
especial. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais. Dissídio
jurisprudencial. Cotejo analítico e similitude fática.
Ausência. Pensão mensal.
O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.
A pensão mensal devida aos pais, pela morte de filho
menor, deve ser fixada em valores equivalentes a 2/3
do salário mínimo, dos 14 até 25 anos de idade da vítima,
reduzido, então, para 1/3 até a data em que o de cujus
completaria 65 anos. Precedentes. Agravo no recurso
especial não provido” (Superior Tribunal de Justiça,
Terceira Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial
nº 686398/MG, relatora ministra Nancy Adrighi, julgado
de 08/06/2010, DJUe, de 18/06/2010);
“Processual civil e administrativo. Responsabilidade civil
do estado. Morte de criança causada por atropelamento
de viatura do estado em serviço. Dano material.
Cabimento. Pensionamento mensal. Valor do dano
moral. Revisão. Possibilidade quando irrisório ou
exorbitante. Recurso especial parcialmente provido.
I - No que se refere ao dano material, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido
de fixar a indenização por morte de filho menor, com
pensão de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo
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caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e
cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário
até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e
cinco) anos. (Recurso Especial nº 1.101.213-RJ, relator
ministro Castro Meira, julgado em 2/4/2009).
II - omissis.
III - omissis.
IV - Recurso especial parcialmente provido” (Superior
Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Recurso Especial
nº 976059/SP, relator ministro Mauro Campbell Marques,
julgado 04/06/2009, DJUe, de 23/06/2009).
Entrementes, o caso versado apresenta particularidade

a ser levada em consideração, já que apenas um dos genitores da vítima
pleiteia sua cota-parte relativa à indenização dos danos materiais
provenientes de ilícito civil.

Desta feita, tenho para mim não merecer qualquer reparo
o ato sentencial recursado, porquanto fixou tal verba na proporção de
1/3 (um terço) do salário mínimo, em atenção à jurisprudência dominante
e aos limites em que fora proposta a lide.

Quanto à extensão temporal da pensão, entretanto, à
míngua de impugnação pelas partes, permanecem inalterados os termos
inicial e final tais como definidos na sentença.

Já em relação à atualização do benefício indenizatório
em questão, tem-se que ela sofrerá as variações em consonância com
as do salário mínimo, em consonância com a Súmula 490, do Supremo
Tribunal Federal, verbis:

“A pensão correspondente a indenização oriunda de
responsabilidade civil deve ser calculada com base no
salário mínimo vigente ao tempo da sentença e
ajustar-se-á às variações ulteriores”.
Sobre o tema, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:
“A pensão deverá ser fixada com base nos ganhos da
vítima, devidamente comprovados, e durante a sua
sobrevida provável. Tem-se estabelecido, com base em
várias tabelas elaboradas por órgãos idôneos, entre 65
e 70 anos a vida média do brasileiro. Assim, se a vítima
falecer aos 45 anos, sua sobrevida provável seria de
mais 20 (ou 25) anos, período em que a pensão será
devida aos seus familiares. Se a vítima não tinha ganho
fixo, ou não foi possível prová-lo, a pensão deverá ser
fixada com base em um salário mínimo, consoante
consagrado entendimento jurisprudencial. E assim é



497

porque o salário mínimo, como o próprio nome o diz, é
o mínimo necessário à sobrevivência de uma pessoa, o
mínimo que a vítima ganharia se viva fosse. A pensão
será corrigida sempre que houver reajuste do mínimo e
no mesmo percentual, de acordo com a Súmula 490,
do Supremo Tribunal Federal” (in Programa de
Responsabilidade Civil, 6ª edição, Malheiros Editores,
página134).
De tal forma, de rigor singela modificação do comando

sentencial, no desiderato de assegurar que a pensão mensal seja
inicialmente paga com base no salário mínimo vigente à época em que
foi publicada a sentença (02/12/2010, folha 168).

Perfilha-se esse entendimento ao trato jurisprudencial
consolidado, senão vejamos:

“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Constitucional e processual civil. Agravo regimental ao
qual se nega provimento.
I - omissis.
II - A pensão decorrente de indenização por
responsabilidade civil pode ser fixada, inicialmente, com
base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença.
Precedentes.
III - Não ocorrência de vinculação da correção do valor
da pensão ao salário mínimo. Falta de interesse recursal”
(Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Agravo de
Instrumento nº 831327 AgR, relatora ministra Carmen
Lúcia, julgado em 22/02/2011, DJUe 055, divulgado em
23/03/2011, publicado em 24/03/2011, Ementário volume
02488-02, página 00568).
“(...) Pensão por morte. Fixação em salários-mínimos.
Os danos materiais decorrentes de acidente fatal são
fixados em forma de pensão, conforme determinação
do artigo 948, II, do Código Civil, devendo o cálculo ser
feito com base no salário recebido pela vítima ao tempo
do fato e expresso em salário mínimo vigente à época
da sentença, em obediência à Súmula 490, do Supremo
Tribunal Federal. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 216803-
25.2001.8.09.0160, relator desembargador Carlos
Alberto França, DJGe 859, de 13/07/2011);
“(...) A pensão correspondente à indenização oriunda
de responsabilidade civil deve ser calculada com base
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no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e
ajustar-se-á às variações ulteriores (Súmula 490, do
Supremo Tribunal Federal). (…)” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Terceira Câmara Cível, Duplo Grau de
Jurisdição nº 6152-3/195, relator desembargador
Gercino Carlos Alves da Costa, DJG 13324, de
26/06/2000).
Finalmente, no que tange aos honorários advocatícios

sucumbenciais, em que pese esta decisão colegiada esteja reformando
em parte o decisum, não houve sucumbência significativa do autor, cujos
pedidos foram majoritariamente acolhidos, mantendo-se a condenação
do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais
decorrentes do ato ilícito analisado.

Assim, com espeque no artigo 21, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, vê-se que o postulante decaiu em parte mínima
de sua pretensão, o que implica na manutenção da condenação a ele
imposta de arcar com o pagamento dos encargos respectivos.

Relativamente ao arbitramento da verba honorária,
estabelecida na sentença no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da condenação, compreendido como a soma entre a quantia
determinada para a compensação moral e a importância resultante da
adição de doze prestações mensais vincendas, não prosperam as
insurgências manifestadas, porquanto a fixação se deu dentro com
observância dos parâmetros inseridos no § 3º do artigo 20, do Código
de Processo Civil, ou seja, o grau de zelo do profissional, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

Ressalte-se, nessa diretriz, que a causa não se reveste
de grande complexidade, e tampouco carecia de documentos que não
estavam na posse do autor quando do ajuizamento, haja vista ter fulcrado
seus pleitos precipuamente nos elementos colhidos nos autos do inquérito
policial, o que ensejou, inclusive, a prolação de julgamento antecipado,
com dispensa da fase de dilação probatória.

Ao teor do exposto, dou parcial provimento ao apelo
aportado pela parte autora, no intuito de majorar para R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais) o valor da indenização referente aos danos morais,
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar da
data da publicação do acórdão reformador, e juros de mora, desde o
evento danoso (11/07/2009), bem como determinar que o pensionamento
mensal seja inicialmente calculado com base no salário mínimo vigente
no momento em que foi publicada a sentença (02/12/2010),
acompanhando os reajustes ulteriores.



499

D’outra banda, nego provimento à apelação interposta
pelo réu, ficando preservada, em todos os seus demais termos, a r.
sentença recorrida, inclusive no concernente aos ônus de sucumbência.

É o meu voto.
Goiânia, 24 de novembro de 2011.
Des. Kisleu Dias Maciel Filho - Relator

Apelação Cível nº 566976-92.2008.8.09.0011 200895669765
Comarca de Aparecida de Goiânia
Apelante: Antônio Carlos Leite da Silva
Apelada: Cristal Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Relator: Des. João Waldeck Felix de Sousa

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOS-
TO PELA PARTE AUTORA ANTES DO JULGAMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 418, DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO.
Não se tem por extemporâneo o recurso apelatório
interposto antes do julgamento dos embargos de
declaração apresentados pela parte contrária, uma vez
que verifica-se que o tópico do comando sentencial que
foi atacado na apelação (meritum causae) em nada foi
alterado pelo decisório proferido nos aclaratórios, que,
por ser meramente integrativo, apenas complementou
a parte dispositiva da sentença, no tocante a fixação
dos honorários advocatícios, sem dar-lhe qualquer outro
conteúdo, principalmente modificativo, no atinente ao
inconformismo recursal.
II - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS
PAGAS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO COM-
PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA RESOLU-
TÓRIA EXPRESSA. IMPRESCINDIBILIDADE DE
PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
“É imprescindível a 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, diante da necessidade de observância do
princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”.
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Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inobstante
aquele mesmo pretório sufragar o entendimento de “ser
possível a resilição do compromisso de compra e venda,
por parte do promitente comprador, quando se lhe
afigurar economicamente insuportável o adimplemento
contratual”, tal fato não dispensa a prévia resolução
judicial do pacto, com retorno das partes ao status quo
ante, para, só então, fazer o manejo da ação de
restituição de importância pagas, conforme
irreprochavelmente decidido.
Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 566976-92.2008.8.09.0011 (200895669765), Comarca
de Aparecida de Goiânia, sendo apelante Antônio Carlos Leite da Silva
e, apelada, Cristal Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda..

Acordam os integrantes da Primeira Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade, em conhecer do apelo, mas negar-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, os desembargadores Zacarias
Neves Coelho, que presidiu o julgamento e Carlos Alberto França.

Presente o doutor Waldir Lara Cardoso, procurador de
justiça.

Goiânia, 5 de abril de 2011.
Des. João Waldeck Felix de Sousa - Relator

RELATÓRIO

Cuida-se, o episódio vertente, de ação de restituição de
importâncias pagas, deflagrada por Antônio Carlos Leite da Silva, sob o
pálio da assistência judiciária gratuita, em face da empresa Cristal
Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda., aduzindo, em suma,
que celebrou com a suplicada um contrato de adesão (instrumento
particular de promessa de compra e venda), visando a aquisição de
bem imóvel, com plano de duração de 180 (cento e oitenta) meses, nos
termos do pactuado – PHSM – Plano Habitacional Salário Mínimo -,
tendo pago 42 (quarenta e duas) das parcelas avençadas, vindo-se,
então, impossibilitado de honrar com o seu compromisso, tornando-se
inadimplente, restando o contrato rescindido.
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Ao relatório da sentença, encontradiça às folhas 101/106
- o qual integro, com a devida vênia -, acresço que o nobre dirigente
processual, após os trâmites legais, usando da prerrogativa inscrita no
artigo 330, inciso I, do Código Instrumental, primeiramente houve por
desacolher a prejudicial alvitrada pela ré, julgando, outrossim,
improcedente o pedido vestibular. Fê-lo, sob color de que: “para que
haja a restituição das parcelas pagas, o contrato celebrado entre as
partes deve ser primeiro rescindido para, somente então, a parte poder
pleitear o recebimento do montante que entende ser devido, o que não
ocorreu no presente caso”.

Por fim, carreou-se-lhe os ônus sucumbenciais ao autor,
suspensa a sua exigibilidade, em razão do mesmo ser beneficiário da
assistência judiciária gratuita.

Tal comando sentencial deu ensanchas a contraposição
de embargos de declaração, aviados pela Cristal Engenharia e
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (folha 112), os quais, de seu turno,
restaram providos pelo decisório integrativo, de folhas 118/119, fazendo,
assim, constar de sua parte dispositiva a fixação dos honorários
advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º,
do Código de Processo Civil.

Não se verga, doutro passo, Antônio Carlos Leite da
Silva, via recurso apelatório, manifestando as razões, que se alinham às
folhas 113/117, de dicando-se em solapar o desate da lide, sustentando
a viabilidade de sua postulação, repisando, em essência os argumentos
preteritamente deduzidos.

Profliga, nesse sentir, que ao diverso do entendimento
esposado pelo douto magistrado sentenciante, a rescisão do contrato
ocorreu a partir do momento em que ele deixou de pagar as parcelas
avençadas, conforme previsão contida na cláusula vigésima (20ª).

Aduz que por várias vezes pleiteou junto a apelada a
restituição dos valores pagos, sendo que ante a sua recusa, não lhe
restou outro caminho, senão a via judicial para conseguir o seu intento.

Verbera que: “o contrato, em sua essência, já está
rescindido, faltando, apenas, a declaração judicial, pois houve a
manifestação formal do apelante no descumprimento contratual, mesmo
porque existe cláusula resolutiva expressa por falta de pagamento,
portanto está previsto o pacto comissório disposto no artigo 475, do
Código Civil de 2003”.

Colaciona, nesse compasso, arestos que entende
pertinentes à hipótese vertente, a fito de dar suporte às suas proposições.

Apelante dispensado do preparo, ex vi do disposto no
artigo 511, § 1º, da lei formal.
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Por seu turno, a apelada pugna, prius, pelo não
conhecimento do impulso recursal, a guisa de ser o mesmo intempestivo,
a teor do enunciado da Súmula 418, do Superior Tribunal de Justiça,
contrapondo-se, no mais, aos termos do impulso recursal, terminando
por pedir o seu desprovimento, com a mantença incólume do comando
sentencial guerreado (folhas 121/128).

Assim relatados, sejam os presentes autos
encaminhados à douta revisão.

VOTO

Impende a primeira análise, por seu maior espectro, a
preliminar de mérito recursal, alvitrada pela ré-apelada, em sede de
contrarrazões, colimada na alegação de que o apelo sub oculis é
intempestivo, a teor do enunciado da Súmula 418, do colendo Superior
Tribunal de Justiça, vazada nos seguinte termos:

“É inadmissível o recurso especial interposto antes da
publicação do acórdão dos embargos de declaração,
sem posterior ratificação”.
Sem embargo do respeitabilíssimo entendimento

jurisprudencial a respeito, afigura-se-me que não há de se aplicar, ao
caso focado, os rigores da referida disposição sumular, porquanto não
se trata de recurso excepcional, que tem procedimento especial, com
requisitos próprios, de modo a justificar a sua incidência, no particular.

Com efeito, de uma análise dos elementos informativos
que figuram no bojo dos presentes autos, não se tem por extemporâneo
o recurso apelatório interposto antes do julgamento dos embargos de
declaração apresentados pela parte contrária, uma vez que verifica-se
que o excerto do comando sentencial que foi atacado na apelação
(meritum causae) em nada foi alterado pelo decisório proferido nos
aclaratórios, que, por ser meramente integrativo, apenas complementou
a parte dispositiva da sentença, no tocante a fixação dos honorários
advocatícios, sem dar-lhe qualquer outro conteúdo, principalmente
modificativo, no atinente aquele tópico.

Desse modo, a exigência de ratificação do recurso
somente faria sentido quando os embargos de declaração fossem
recebidos com alteração da decisão ou quando fossem opostos pelo
próprio recorrente, do contrário, permanecendo íntegra a decisão ou
havendo modificação que não seja substancial, não faz sentido a sua
exigência.

Nesse toar, elucidativo precedente do egrégio Tribunal
de Justiça de Minas Gerais:
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“Apelação cível. Recurso de apelação interposto pela
parte autora antes do julgamento dos embargos de
declaração aviados pela parte ré. Conhecimento do
apelo (...).
I - A exigência de ratificar a apelação deve ser exigida
apenas quando os embargos de declaração tiverem
implicado modificação da sentença ou sido interpostos
pelo próprio apelante. (...)” (Apelação Cível nº
1.0024.05.813779-5/002, relator desembargador
Brandão Teixeira, acórdão de 13/10/2009).
Por tais motivos, deixo de levar em conta tal premissa.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade

do recurso em apreço, impõe-se o seu conhecimento.
Conforme frisado pela guia do relatório retro, o apelante

Antônio Carlos Leite da Silva irresigna-se contra o pronunciamento
judicial, encontradiço às folhas 101/106, onde o nobre dirigente
processual houve por julgar improcedente o pedido vestibular, colimado
na pretensão de restituição dos valores pagos, relativos ao contrato
firmado entre os contendores (instrumento particular de promessa de
compra e venda), com visos a aquisição de um bem imóvel.

Fê-lo, o insigne prolator, sob color de que “para que haja
a restituição das parcelas pagas, o contrato celebrado entre as partes
deve ser primeiro rescindido para, somente então, a parte poder pleitear
o recebimento do montante que entende ser devido, o que não ocorreu
no presente caso”.

Em seu proselitismo recursal o apelante sustenta que:
“o contrato, em sua essência, já está rescindido, faltando, apenas, a
declaração judicial, pois houve a manifestação formal do apelante no
descumprimento contratual, mesmo porque existe cláusula resolutiva
expressa por falta de pagamento, portanto está previsto o pacto
comissório disposto no artigo 475, do Código Civil de 2003”.

Em tal seara, o busílis da questão a ser deslindada,
cinge-se a possibilidade do compromissário comprador deflagrar ação
de restituição de importância pagas, sem antes proceder a rescisão formal
do compromisso de compra e venda do imóvel – id est, sem a intervenção
judicial –, malgrado haver cláusula resolutória expressa, no caso de
inadimplemento contratual.

Ao discorrer sobre a resilição do compromisso/promessa
de compra e venda o emérito civilista Sílvio de Salvo Venosa preleciona:

“A cláusula resolutória expressa é ineficaz perante a Lei
nº 6.766/79, porque o artigo 32 determina que o contrato
será rescindido 30 dias após constituído em mora o
devedor. Este deverá ser intimado pelo oficial do registro
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imobiliário para saldar o débito. Não purgada a mora,
considera-se rescindido o contrato, mas não se
prescinde de declaração judicial. Isso porque, embora
tenha a lei declarado a rescisão de pleno direito, o
devedor não teve oportunidade de apresentar defesa,
podendo fazê-lo em juízo. O procedimento extrajudicial
não previu o contraditório, sendo o devedor interpelado
para pagar, sem poder apresentar razões do seu
inadimplemento” (in Direito Civil: Contratos em espécie,
2ª edição, São Paulo: Atlas, 2002, página 524).
Tem-se assim, a luz de tais digressões, que nos

contratos de compromisso de compra e venda, a cláusula de resolução
expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade da
manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam
a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Perfilhando tal entendimento, o colendo Superior Tribunal
de Justiça tem decidido na diuturnidade de seus arestos:

“É imprescindível a 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, diante da necessidade de observância do
princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos” (REsp
620787/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão,
acórdão de 28/04/2009, DJUe, de 27/04/2009).
Convém gizar, nesse comenos, que inobstante aquele

mesmo pretório sufragar o entendimento de “ser possível a resilição do
compromisso de compra e venda, por parte do promitente comprador,
quando se lhe afigurar economicamente insuportável o adimplemento
contratual” (Recurso Especial nº 702787/SC, relator ministro Luis Felipe
Salomão, acórdão de 01/06/2010, DJUe, de 08/06/2010), tal fato não
dispensa a prévia resolução judicial do pacto, com retorno das partes ao
status quo ante, para, só então, fazer o manejo da ação de restituição
de importância pagas, conforme irreprochavelmente decidido.

Configuram-se, ao propósito, célebres julgados desta
egrégia Corte, consubstanciados nas respectivas ementas:

“Apelação cível. Ação de rescisão de contrato c/c
restituição de importâncias pagas. (...). Extinção do
contrato. Descumprimento do contrato. Falta de
pagamento. Promitente comprador. Direito de pleitear a
extinção do pacto. (...).
II - Os autores estão pleiteando a devolução das parcelas
pagas, o que, obviamente, só poderia ser deferido após
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a extinção da promessa de compra e venda, sem o que
não poderiam ser as partes restituídas ao estado
anterior.(...)” (Apelação Cível nº 140767-8/188, relator
desembargador Vitor Barboza Lenza, acórdão de
08/09/2009, DJ 426, de 24/09/2009).
“Apelação cível. Rescisão contratual. Compromisso de
compra e venda. (...). Consequências da recisão.
Devolução de valores recebidos. (...). Retorno ao status
quo ante. (...).
II - Em matéria de descumprimento contratual por culpa
recíproca, decorrente da cobrança de encargos abusivos
por parte da vendedora que resultou na incapacidade
da compradora de solver as parcelas contratadas, pode
o contrato ser rescindido, com o retorno das partes ao
status quo ante (...).
III - Uma vez rescindido o contrato, com o retorno ao
estado original, a condenação da vendedora a restituição
dos valores recebidos por ocasião da renegociação, é
medida que se impõe, como forma de se evitar o
enriquecimento ilícito. (...)” (Apelação Cível nº 141505-
7/188, relator desembargador Luiz Eduardo de Sousa,
acórdão de 23/06/2009, DJ 382, de 23/07/2009).
“Apelação cível. Ação de restituição de importâncias
pagas. Rescisão por inadimplemento pela promitente-
compradora. Restituição do valor quitado. (...).
I - Rescindido o contrato de compra e venda, sem culpa
do vendedor, caberá a restituição das parcelas quitadas
(...)” (Apelação Cível nº 115011-6/188, relator
desembargador Alfredo Abinagem, acórdão de
26/05/2009, DJ 368, de 03/07/2009).
“Apelação cível. Ação de rescisão contratual. (...).
Restituição das parcelas pagas. (...).
II - Em havendo rescisão do compromisso de compra e
venda, o desfazimento da relação contratual implica,
automaticamente, na restituição das prestações pagas
pela compradora (...)” (Apelação Cível nº 138962-7/188,
relator doutor Ronnie Paes Sandre, acórdão de
21/05/2009, DJ 356, de 17/06/2009).
Na confluência do exposto, conheço do presente recurso

apelatório, mas lhe nego provimento, a fim de manter a sentença
hostilizada, pelos seus próprios e jurígenos fundamentos.

É como voto.
Goiânia, 5 de abril de 2011.
Des. João Waldeck Felix de Sousa - Relator
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Apelação Cível nº 590119-87.2008.8.09.0051 (200895901196)
Comarca de Goiânia
Apelante: Edson Marins da Silva
Apelado: Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de
Goiás - Ipasgo
Relator: Des. Walter Carlos Lemes

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUTO DE ASSIS-
TÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DE GOIÁS. IPASGO. OBESIDADE MÓRBIDA. CIRUR-
GIA REPARADORA REALIZADA DE ABDOMINO-
PLASTIA NÃO ESTÉTICA. REEMBOLSO. POSSIBILI-
DADE.
Demonstrado nos autos que os procedimentos cirúrgicos
não se destinavam ao embelezamento, mas, sim,
indicados para corrigir problemas decorrentes da
obesidade mórbida, não se enquadrando dentro das
intervenções excluídas da cobertura, mostra-se de todo
direito do assegurado o reembolso das despesas
médicas e hospitalares efetuadas pelo segurado.
Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos Apelação Cível
nº 590119-87.2008.8.09.0051 (200895901196).

O Tribunal de Justiça, por sua Terceira Julgadora da
Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
o proveu, tudo nos termos do voto do relator.

Custas, de jei.
Votaram, com o relator, o doutor Wilson Safatle Faiad,

substituto do desembargador Stenka Isaac Neto, e doutora Sandra
Regina Teodoro Reis, substituta do desembargador Floriano Gomes.

Presidiu a sessão o desembargador Rogério Arédio
Ferreira.

Presente a ilustre representante da Procuradoria Geral
de Justiça, doutora Eliane Ferreira Fávaro.

Goiânia, 19 de abril de 2011.
Des. Walter Carlos Lemes - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível, em que figura como apelante,
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Edson Marins da Silva e, como apelado, Instituto de Assistência dos
Servidores Públicos do estado de Goiás - Ipasgo, ambos devidamente
qualificados.

Adoto o relatório da sentença, de folhas 65/69, e a este
incorporo e acrescento que a meritíssima juíza de direito, doutora
Suelenita Soares Correia, nos autos de execução de obrigações de fazer
c/c restituições de importância paga, c/c pedido de liminar, que julgou
improcedente o pedido e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. E ainda,
condenou pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
no valor de 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), desde que possa
fazer no prazo de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 12, da Lei
nº 1.060/50.

Inconformado, Edson Marins interpõe recurso de
apelação, às folhas 70/74, alegando que com a cirurgia bariátrica, houve
uma perda de 40 (quarenta) quilos e consequentemente, formação de
excesso de pele abdominal, gerando elevado desconforto, além de
dificuldade higiênica pela constante sudorese que se formava,
ocasionando, inclusive, queimaduras pelo acentuado resvalar das dobras
de pelo. Cita jurisprudências.

Informa que é consumidor do Ipasgo desde de 1984,
por ser servidor público, estando inteiramente adimplente com suas
obrigações contratuais, sendo desconto da contribuição feito diretamente
em folha.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.
Isento de preparo, eis que beneficiário da assistência

judiciária.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar

no feito, ante ausência de interesse público, folhas 86/89.
Ao douto revisor.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso. Dele conheço.

O cerne da presente controvérsia cinge-se ao fato de a
magistrada ter julgado extinto o processo, com resolução do mérito, nos
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que
pretende o apelante a reforma da sentença, ou seja a restituir-lhe
importância de R$ 2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) referente
aos gastos com procedimento cirúrgico e despesas hospitalares que
teve que arcar com a abdominoplastia reparadora.



508

Extrai-se da leitura dos autos que o autor realizou cirurgia
bariátrica para tratamento da obesidade mórbida, a qual foi integralmente
custeada pela seguradora apelada, agora pretende ser restituído dos
valores gastos com as despesas hospitalares que teve que arcar com a
abdominoplastia.

Com efeito, as alegações do autor, na sua peça inicial,
juntamente com a prova produzida nos autos, são suficientes a
demonstrar que a cirurgia realizada pelo apelante não se trata de uma
intervenção meramente estética.

Após a cirurgia bariátrica, o apelante perdeu 40
(quarenta) quilos, existindo desta forma excesso de pele que se deposita
sobre o abdômen e em outras partes do corpo dele, dobras cutâneas
que dificultam o processo de higiene e causam doenças, conforme
assaduras, sudorese, etc.

Demonstra, o referido laudo do médico assistente do
apelante, que apresenta que o apelante perdeu 40 (quarenta) quilos, ou
seja uma excessiva pele, o que determina a abdominoplastia não estética,
folha 28v.

Até mesmo um leigo pode deduzir que tamanho excesso
de pele ocasiona grave desconforto e mal estar psicológico, em razão
dos problemas com a higienização das partes íntimas, bem como da
dificuldade de movimentação.

Menciona o apelante, na peça vestibular que sua higiene
íntima era um ato extremamente dificultoso. Tal fato, sem sombra de
dúvida, lhe causa sofrimento psicológico e abala gravemente sua
dignidade humana, considerando os mencionados “odores” e “secreções”
que são comuns ao local.

Com efeito, com a cirurgia realizada o apelante obteve
condições de vida melhor tanto física quanto psíquica.

Destarte, tenho que, no caso concreto, não há como se
aplicar o dispositivo contratual invocado pela magistrada em sua sentença
e negar a restituições dos gastos com a cirurgia reparadora.

Sem dúvida que há um componente estético envolvido
na intervenção ora discutida, mas o que prepondera, no caso em
comento, é questão de saúde, relativa à manutenção das boas condições
físicas e psíquicas do paciente apelante, problema que não pode ser
resolvido por outro meio que não o cirúrgico, que no caso foi feito.

Nesse mesmo sentido, julgados do Tribunal do Rio
Grande do Sul:

“(...) Demonstrando os elementos dos autos que a
cirurgia não se destinava a embelezamento, mas sim
indicada para corrigir os malefícios criados com a
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situação de desconforto físico, peso excessivo sobre o
pubis, empecilho à livre movimentação, dificuldade de
higienização, mal estar psíquico e para prevenir doenças,
não se enquadrando no elenco, trazido pelo contrato,
das intervenções não abrangidas pelo seguro, é de se
manter a condenação da seguradora ao ressarcimento
dos valores despendidos pela segurada na cirurgia.
Apelação desprovida” (Apelação Cível nº 70003828878,
relatora desembargadora Marilene Bonzanini Bernardi,
julgado em 28.10/2002).
Este é o posicionamento deste egrégio Tribunal de

Justiça, mutatis mutandis:
“É devido o reembolso do segurado das despesas
médico-hospitalares, pelo plano de saúde, quando em
virtude de emergência ou urgência, o segurado é
socorrido por hospital não credenciado ou conveniado,
pois não se pode colocar em detrimento de bem maior,
vida humana, em favor de meros interesses de cunho
lucrativo” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Cível, Apelação Cível nº 111673-7/188,
desembargador Alan Sebastião de Sena Conceição,
DJG, de 23/06/2009).
“Apelação Cível. Ação de Restituição de Importâncias
Pagas. Internação em hospital não mais credenciado
pelo Ipasgo. Situação emergencial. Problema cardíaco.
Despesas devidamente comprovadas.
Procede o pedido de restituição pela entidade
responsável pela assistência médica do segurado, ora
autor, da importância desembolsada por este a título de
despesas médico-hospitalares, quando em virtude de
emergência, ele é socorrido por hospital não mais
credenciado ou conveniado pelo condenado” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Quarta Câmara Cível, Apelação
Cível nº 89003-6/188, relator doutor Carlos Alberto
França, DJG, de 06/06/2006).
Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe,

devendo o apelado cobrir todas despesas hospitalares que teve com a
cirurgia reparadora na região abdominal em decorrência da perda de
quarenta quilos, cuja a importância restou devidamente comprovada no
valor de R$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais), corrigidos
monetariamente.
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Ante o exposto, conheço do apelo e dou provimento,
para reformar a sentença, e condenar o apelado ao pagamento das
despesas hospitalares a importância de R$ 2.920,00 (dois mil e
novecentos e vinte reais), corrigidos monetariamente.

É o voto.
Goiânia, 19 de abril de 2011.
Des. Walter Carlos Lemes - Relator

Duplo Grau de Jurisdição nº 46008-12.2007.8.09.0051(200790460084)
Comarca de Goiânia
Autor: Maria Leandra Barbosa
Réu: Município de Goiânia
Apelação Cível
Apelante: Município de Goiânia
Apelado: Maria Leandra Barbosa
Recurso Adesivo
Recorrente: Maria Leandra Barbosa
Recorrido: Município de Goiânia
Relator: Des. Gilberto Marques Filho

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ABONO PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA VOLUN-
TÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA.
I - De acordo com o artigo 40, § 19, da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, fazem jus à percepção do
abono de permanência os servidores públicos que
completem os requisitos para a aposentadoria voluntária,
e que optem por permanecer no serviço até que sejam
aposentados compulsoriamente.
II - O direito ao recebimento do benefício previsto no
artigo 40, § 19, da Constituição Federal, não se verifica
somente em relação ao período posterior ao
requerimento do servidor, é devido a partir do momento
em que este se encontrar na situação descrita no
mencionado dispositivo.
III - Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos
do seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos,
ou impeditivos do mesmo.
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Apelação conhecida e desprovida. Remessa e recurso
adesivo conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Duplo Grau
de Jurisdição nº 46008-12.2007.8.09.0051(200790460084), da Comarca
de Goiânia.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Primeira Turma Julgadora da Quarta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em conhecer a remessa, o recurso
adesivo e a apelação, sendo providos os primeiros e desprovido o último,
nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, o doutor Delintro Belo de Almeida
Filho, substituto do desembargador Almeida Branco, e o desembargador
Carlos Escher.

Presidiu a sessão o desembargador Kisleu Dias Maciel
Filho.

Presente o doutor Wellington de Oliveira Costa,
procurador de justiça.

Goiânia, 7 de julho de 2011.
Des. Gilberto Marques Filho - Relator

RELATÓRIO

Município de Goiânia e Maria Leandra Barbosa,
devidamente qualificados, não se conformando com a sentença proferida
nos autos da ação declaratória proposta por esta em desfavor daquele,
em trâmite perante a Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal da
Comarca de Goiânia, interpõem, respectivamente, recurso de apelação
e recurso adesivo e, de ofício, vieram os autos em reexame necessário,
conforme determina o artigo 475, I, do Código de Processo Civil.

Adoto o relatório delineado, às folhas 39/41,
acrescentando que o magistrado a quo julgou parcialmente procedente
o pedido da autora, para condenar a parte requerida no pagamento do
valor correspondente ao abono permanência referente ao período
compreendido entre maio de 2004, à agosto de 2006, que deverá ser
acrescido de correção monetária, e juros de mora de 0,5 % ao mês.

Em sede de razões recursais, o apelante defende que o
pagamento do abono permanência deve dar-se somente a partir do
momento em que for requerido pelo servidor, prequestiona os dispositivos
constitucionais citados, e pugna pela reforma reforma da sentença, nos
termos aduzidos.
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Preparo ausente, tendo em vista o recorrente ser ente
público. Recurso devidamente recebido, à folha 56.

Em resposta ao apelo, a apelada apresentou recurso
Adesivo, via do qual questiona o fato de o magistrado a quo não ter
concedido o abono referente ao período compreendido entre setembro
de 2006, à janeiro de 2007. Junta os documentos de folhas 65/68.

Contrarrazões ao recurso de apelação, às folhas 69/71,
via das quais a apelada reitera os termos da sua inicial e da impugnação.
Instada a se pronunciar, a representante da douta Procuradoria de Justiça
entendeu pela desnecessidade da intervenção do órgão no feito.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de
admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível e recurso
adesivo interpostos, respectivamente, por Município de Goiânia e Maria
Leandra Barbosa, em face da sentença proferida nos autos da ação
declaratória em que ambos são litigantes, em trâmite perante a Primeira
Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia, bem assim,
de reexame necessário, consoante determina o artigo 475, I, do Código
de Processo Civil.

O magistrado a quo julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do abono
permanência referente ao período de maio de 2004, à agosto de 2006.

O apelante assevera que o servidor faz jus ao
recebimento do abono permanência somente em relação ao período
posterior à realização do requerimento administrativo para tal fim.

De outro lado, a recorrente defende seu direito à
percepção da benesse a partir da data em que preencheu os requisitos
para a aposentadoria voluntária, tendo optado pela permanência no
serviço.

Afirma também que o recorrido não contestou sua
alegação de que não recebera o benefício, e que há nos autos prova da
mencionada omissão, bem como da suas alegações. Outrossim, ele
não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fatos impeditivos,
modificativos, ou extintivos do seu direito.

Pois bem. Entendo por bem julgar os recursos em
conjunto, por convergirem suas matérias.

De acordo com o artigo 40, § 19, da Constituição Federal,
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, fazem jus
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à percepção do abono de permanência os servidores públicos que
completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, e que optem
por permanecer no serviço até que sejam aposentados
compulsoriamente.

Ou seja, trata-se de direito subjetivo garantido ao
indivíduo que se enquadre na situação acima descrita. Desta feita, razão
não assiste ao apelante, que diz ser devido o pagamento somente em
relação ao período posterior ao requerimento realizado pelo servidor.
Isto porque, do teor do dispositivo constitucional que prevê o abono, não
se extrai nenhuma outra condição ao implemento do direito, além do
fato de o indivíduo ter de se encontrar na situação nele prevista.

De outro lado, condicionar o direito da parte ao prévio
esgotamento das instâncias administrativas, implica em afronta ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A recorrente insurge-se quanto ao fato de o julgador a
quo não ter reconhecido seu direito ao abono referente ao período
compreendido entre setembro de 2006 à janeiro de 2007, sob o
argumento de que a mesma não comprovou nos autos o não recebimento
do benefício nesse interregno.

Da análise do processo, verifica-se que, de fato, a
servidora não anexou os contra-cheques referentes ao mencionado lapso
temporal, quando da prolação da sentença. Ela o fez em sede de recurso
adesivo.

Todavia, entendo que a questão não é essencial ao
deslinde da controvérsia, porquanto, em momento algum, o recorrido
questionou a alegação da recorrente de que não recebera o abono
pleiteado, fato que, aliado ao conjunto fático e probatório contido nos
autos, bem assim ao disposto no artigo 333, I e II, do Código de Processo
Civil, é suficiente para atestar o direito da mesma.

No sentido do entendimento ora declinado tem se
manifestado os tribunais de justiça pátrios:

“Abono de permanência. Benefício concedido ao servidor
que, preenchendo os requisitos para a aposentadoria
voluntária, permanece em atividade. Artigo 40 , § 19, da
Constituição Federal. Desnecessidade de requerimento
administrativo para constituir direito ao abono de
permanência. Percepção do benefício que deve retroagir
à data do preenchimento dos requisitos da aposentadoria
voluntária. Manutenção da sentença de procedência.
Recurso não provido” (Apelação Cível nº
990103515803/SP, relator Magalhães Coelho, Terceira
Câmara de Direito Público; publicação: 10/11/2010,
Tribunal de Justiça de São Paulo).
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“Constitucional e previdenciário. Apelação cível em ação
ordinária de cobrança de atrasados de abono de
permanência. Legitimidade passiva do estado do rio
grande do norte. Pagamento da vantagem conferida ao
servidor estadual em atividade, que atingiu as exigências
para a aposentadoria voluntária. Encargo atribuído única
e exclusivamente ao referido ente público. Verba cuja
incidência se dá nos contracheques dos servidores a
partir do momento em que preenchidos os requisitos da
aposentação. Mera observância aos ditames
constitucionais advindos com a Emenda Constitucional
nº 41/03. Desnecessidade de requerimento extrajudicial.
Controle e gerenciamento que deverá ficar sob a
responsabilidade da administração, enquanto gestora
das fichas funcionais dos seus agentes. Decisum
mantido. Recurso conhecido e desprovido” (Apelação
Cível nº 133300, relator desembargador Saraiva
Sobrinho, Terceira Câmara Cível, julgamento:
03/03/2011, Tribunal de Justiça  do Rio Grande do Norte).
Desta feita, faz jus a recorrente ao recebimento do abono

permanência também relativamente ao período compreendido entre
setembro de 2006 à janeiro de 2007, pelo que procede o seu pleito
recursal.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento,
registre-se que o julgador não tem o dever de abordar especificamente
todos os argumentos delineados pelas partes, tampouco os dispositivos
legais e constitucionais invocados como alicerce do direito que alegam,
mas, tão-somente, julgar a causa, compondo a lide.

Inquestionável, portanto, que o prequestionamento
necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige
que o acórdão recorrido mencione expressamente os artigos indicados
pelas partes, sendo certo que a exigência refere-se ao conteúdo, não à
forma.

Ante o exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento,
conheço do recurso adesivo e dou-lhe provimento, assim como à
remessa obrigatória, para, em reforma à sentença, declarar o direito de
Maria Leandra Barbosa ao recebimento do abono permanência referente
ao período compreendido entre maio de 2004, à janeiro de 2007, cujo
valor deverá ser corrigido monetariamente, e acrescido de juros de mora
de 0,5% ao mês.

Tendo em vista a sucumbência total do apelante, deve
o mesmo arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em sua
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integralidade, os quais fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos
do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

No que tange às custas processuais, é isento o
sucumbente. Outrossim, a parte vencida é beneficiária da assistência
judiciária gratuita.

É o voto.
Goiânia, 7 de julho de 2011.
Des. Gilberto Marques Filho - Relator

Duplo Grau de Jurisdição nº 89327-73.2004.8.09.0006 (2004908936279)
Comarca de Anápolis
Autor: Maria Evangelina Pacheco Silva
1º Réu: Aganp- Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos
2º Réu: UEG Universidade Estadual de Goiás
Apelação Cível
1º Apelante: Maria Evangelina Pacheco Silva
2º Apelante: Universidade Estadual de Goiás -UEG
1º Apelado: Universidade Estadual de Goiás -UEG
2º Apelado: Estado de Goiás
3º Apelado: Maria Evangelina Pacheco Silva
Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira

EMENTA: DUPLO GRAU. RECURSOS DE APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DOCEN-
TE ENSINO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE
PROFESSOR UEG. PRETERIMENTO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE
DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO.
I - A legitimidade passiva da UEG é incontroversa, pois
será a beneficiária do concurso, com a nomeação e
posse dos docentes aprovados, o que revela legítimo
interesse na solução da lide.
II - Todo conjunto probatório, demostra que a
concursanda obteve aprovação em todas as fases do
certame e que foi preterida da lista classificatória. Assim,
se a administração pública não declara o motivo que a
conduziu à prática de um ato discricionário, foge dos
limites da razoabilidade, e ainda, malfere os princípios
da legalidade impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e outros.
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III - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento segundo o qual ‘o candidato aprovado
dentro do número de vagas previsto no edital do certame
não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro
direito subjetivo à nomeação para o cargo a que
concorreu e foi classificado’. Portanto, preterição da
candidata, aprovada em primeiro lugar, em face de outra
aprovada em segundo lugar para o cargo inerente,
quebra a ordem classificatória e gera direito à nomeação,
afastando, a mera expectativa decorrente da aprovação
em concurso público para convalidar o direito.
Precedentes (Superior Tribunal de Justiça).
Remessa parcialmente provida, e recursos conhecidos,
provido o primeiro e improvido o segundo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Duplo Grau e Apelação Cível nº 89327-73.2004.8.09.0006
(2004908936279) comarca de Anápolis, sendo partes Maria Evangelina
Pacheco Silva, Aganp - Agência Goiana de Administração e Negócios
Públicos, UEG - Universidade Estadual de Goiás e Estado de Goiás.

Acordam os componentes da Quarta Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade, conhecer todos os recursos, remessa provida
em parte e primeira apelação provida e segunda desprovida, nos termos
do voto do relator.

O desembargador Carlos Alberto França completou a
turma julgadora em razão das férias regulamentares do desembargador
João Waldeck Felix de Sousa.

Votaram com o relator os desembargadores Zacarias
Neves Coêlho e Carlos Alberto França.

O julgamento foi presidido pelo desembargador Zacarias
Neves Coelho.

Presente o doutor Abraão Júnior Miranda Coelho,
procurador de justiça.

Goiânia, 5 de julho de 2011.
Des. Amaral Wilson de Oliveira - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de duplo grau de jurisdição e apelações cíveis
interpostas em face da sentença, de folhas 370/378, prolatada pelo
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meritíssimo juiz de direito da Vara Fazenda Pública da comarca de
Anápolis, doutor Sebastião José de Assis Neto, nos autos da ação
declaratória proposta por Maria Evangelina Pacheco Silva, em desfavor
de Aganp - Agência Goiana de Administração e Negócios Públicos e
Universidade Estadual de Goiás - UEG.

Adoto, fazendo a este integrar, o relatório da aludida
sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação cautelar e
parcialmente procedente o da ação declaratória para manter a decisão,
de folhas 49/51, dos autos da ação cautelar que suspendeu os efeitos
do concurso público para provimento de vagas no cargo de docente de
ensino superior, classes II e III e IV, da Universidade Estadual (edital nº
4/2003) e declarou a requerente Maria Evangelina Pacheco Silva
aprovada no referido concurso para o cargo de docente de ensino
superior, classes II, III e IV, da Universidade Estadual (edital nº 4/2003 -
Aganp) do ensino superior da UEG, classe III, na área de concentração
denominada teoria geral do planejamento e desenvolvimento curricular
e currículos especiais. Ao final, condenou as requeridas ao pagamento
de honorários advocatícios de sucumbência, quanto aos dois processos
(principal e cautelar), no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos
termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, ao tempo que
submeteu a decisão ao duplo grau de jurisdição obrigatório, após
ultrapassados os prazos para recursos voluntários.

Irresignadas as partes promoveram recursos de
apelações.

Insatisfeita com o teor da sentença a autora apresenta
seu recurso apelatório, às folhas 398/410.

Inicialmente, relata que com a promoção da ação
declaratória, objetivou sua posse no cargo de docente do ensino superior
da UEG, classe III, na área de concentração denominada teoria geral do
planejamento e desenvolvimento curricular especial, “em razão de ter
sido preterida em concurso público”.

Aduz que no referido certame obteve notas superiores
a todos os demais candidatos, alcançando o índice máximo de 8.2, o
que deveria ter lhe garantido aprovação em primeiro lugar. Contudo, foi
preterida, gerando assim, o processo cautelar para incluir o seu nome
no rol de aprovados no concurso público para professor na Universidade
Estadual de Goiás - UEG.

Afirma que inexistiu qualquer justificativa plausível para
a exclusão de seu nome da lista final de aprovados, apesar de a apelada
ter alegado que se tratava de resposta ao recurso administrativo
interposto por outra candidata, senhora Kátia Augusta C. P. Cordeiro
Silva, questionando a validade do título de mestre obtido pela apelante,
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por meio da Universidade Cubana, em parceira com a Universidade
Estadual de Goiás.

Alega que não tomou conhecimento do recurso
interposto no âmbito administrativo, o que indica a violação explícita dos
princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que conforme previsto na Constituição Federal em
seu artigo 37, inciso II, submeteu-se ao concurso público, dentro do
grau e nível de exigência para o desempenho da função de professor da
apelada, com pontuação para aprovação em primeiro lugar.

Informa que a apelada ao divulgar o resultado final, bem
como a lista dos eliminados, omitiu o nome e os pontos obtidos por ela,
sem qualquer espécie de motivação explícita maculando o certame.

Assegura que tomou conhecimento da motivação torpe
que levou a exclusão de seu nome do rol dos aprovados, após a apelada
informar a existência de recurso administrativo questionando a sua
titulação, sem lhe oportunizar a manifestação na esfera administrativa,
em violação nítida da previsão constitucional (artigo 37).

Argumenta que considerando que a referida vaga no
certame, encontra-se disponível, em razão da manifestação da candidata
empossada já ter se desligado da Universidade Estadual de Goiás,
estando hoje vinculada à Universidade Federal de Goiás, entende
possível sua nomeação, pois a pontuação atingida no certame a coloca
em primeiro lugar.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para
reformar parcialmente a sentença, determinando a sua imediata
nomeação e posse, com atribuição de carga horária prevista no edital,
bem como a remuneração correspondente à época.

O preparo é visto à folha 411.
Às folhas 379/391, consta reprografia da decisão que

negou provimento ao agravo de instrumento interposto no Superior
Tribunal de Justiça (protocolo nº 20090014124) contra a decisão que
não conheceu do recurso especial.

O juízo de admissibilidade do recurso foi exercitado, à
folha 412, determinando-se a intimação da apelada para responder, no
prazo legal e a remessa dos autos a essa egrégia Corte.

A apelada/Universidade Estadual de Goiás - UEG,
intimada, apresentou contrarrazões, às folhas 422/425.

O Estado de Goiás ofertou contrarrazões, às folhas
429/434.

A requerida//Universidade Estadual de Goiás - UEG
promoveu recurso de apelação, às folhas 415/421.
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Alega que a apelada objetivou, com as ações cautelar e
declaratória, o reconhecimento de seu direito à nomeação para o cargo
de professor da UEG, para o qual foi aprovada em concurso público.

Argumenta que a apelada sustentou que sua pontuação
foi suficiente para obter aprovação, mas que o órgão responsável pela
publicação não mencionou seu nome em nenhuma das listas, quer de
aprovados ou não.

Assegura que a apelada, somente não mencionou que
foi eliminada no certame, em razão de seu título de mestrado ter sido
expedido pela Universidade de Cuba, que não é reconhecido no Brasil,
sendo irrelevante a pontuação para a prova de títulos.

Acresce que a sentença de mérito recorrida, reconheceu
os efeitos do concurso quanto ao prazo para nomeação e declarou a
apelada aprovada no certame, com a ressalva de que a nomeação e
posse dependem da conveniência e oportunidade administrativa.

Aduz, em sede de preliminar, que a apelada direcionou
a demanda em desfavor da Universidade Estadual de Goiás - UEG e da
Agência Goiana de Administração de Negócios Públicos - Aganp, ao
fundamento de que estas entidades promoveram concurso para docente,
no qual a apelada não teve o seu nome publicado no rol dos aprovados,
mas entende que restou evidente que UEG figurou como mera
destinatária do ato.

Afirma que se houve alguma irregularidade, esta foi
praticada pela Aganp, que por ter sua natureza jurídica de autarquia
Aganp possui autonomia e portanto tem legitimidade para o feito.

Assegura que a decisão fustigada deixou de acatar a
preliminar de litisconsórcio necessário da Universidade Federal de Goiás,
apesar de constar no edital (folha 17) que o concurso em questão, foi
realizado diretamente pela Aganp - Agência Goiana de Administração e
Negócios Públicos, publicado em conjunto com a Universidade Federal
de Goiás - UFG. Assim, a UEG foi mera destinatária do ato, defendo ser
excluída do polo passivo da demando para constar a UFG.

Quanto ao mérito aduz que para que tenha validade o
documento apresentado pela apelada, necessárias se tornam as
providências determinadas na lei de Diretrizes e Bases da Educação
(artigo 48, §2º), já que no MEC não há nenhuma notícia acerca do
reconhecimento do mestrado cursado pela recorrida, desta forma não
pode o Judiciário imiscuir na esfera de competência do MEC para declarar
o reconhecimento dos cursos.

Acrescenta que não podem ficar suspensos os efeitos
do concurso, uma vez que o seu prazo de validade é de 2 (dois),
entendendo ser desarrazoado mantê-lo suspenso, a fim que se aguardar



520

existência de vaga e nomeação para que apenas na posse se verifique
a validade ou não do título a ser apresentado, já que se apelada o tivesse
regularizado já teria colacionado aos autos. E diante de sua omissão, o
vício permanece.

Argumenta que a sentença recorrida, na parte que
declara aprovada a apelada invade competência administrativa, pois
cabem àqueles que promovem o certame a atribuição de avaliar os
critérios de admissão dos candidatos, já que o Judiciário não tem
conhecimentos didáticos e pedagógicos suficientes para avaliar a aptidão
ou não de determinado candidato à docência.

Prequestiona, nos termos do artigo 105, inciso III, da
Constituição Federal, o artigo 48, § 2º, da Lei nº 9.394/96, e artigo 207,
da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do
recurso, para, acatando as preliminares reformar a sentença fustigada,
julgando improcedentes todos os pedidos exarados na inicial.

A Universidade Estadual - UEG, apresenta
contrarrazões, às folhas 422/425.

O juízo de admissibilidade do recurso foi exercitado, à
folha 426, nos dois efeitos, determinando-se a intimação do recorrido
para apresentar contrarrazões e a remessa dos autos ao Ministério
Público para manifestar-se.

O representante do Ministério Público emitiu parecer,
às folhas 536/544, opinando pelo provimento do recurso interposto pela
parte autora e improvimento do promovido pela requerida/Universidade
Estadual de Goiás.

A autora Maria Evangelina Pacheco Silva apresenta
contrarrazões, às folhas 521/534.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, representada pelo doutor José Carlos Mendonça, manifestou-se
às folhas 536/544, pugnando pelo provimento do recurso interposto pela
autora, às folhas 398/410, e improvimento do interposto pela Universidade
Estadual de Goiás, às folhas 415/421.

É o relatório.
Passo ao voto.
Conheço da remessa e do recurso voluntário, porque

satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade.
Como já relatado, os apelantes pretendem modificar a

sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inaugural e
procedente a ação cautelar para determinar a suspensão dos efeitos do
concurso público para provimento de vagas no cargo de docente de
ensino superior, declarando aprovada a primeira recorrente para o cargo



521

de docente do ensino superior da UEG, classe III, na área de teoria geral
do planejamento e desenvolvimento curricular e currículos especiais.

Antes de adentrar ao cerne dos recursos, analiso a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda recorrente/UEG,
ao argumento de quem realizou o certame foi a UFG, e ainda, que esta
também teria julgado processo administrativo e divulgado o resultado.

Não prospera a alegação de sua ilegitimidade passiva
ad causam, como frisado pelo julgador monocrático, “... a legitimidade
passiva da UEG é incontroversa pelo fato de que, embora se questionem
procedimentos adotados no certame, será ela a beneficiária da sua
realização, com a nomeação e posse dos docentes aprovados, o que
demonstra legítimo interesse na solução da lide”, cujo entendimento
partilho e íntegro a este voto, como razão de decidir, eis que incontestável
sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, não existindo
razão para sua exclusão.

Vale destacar que a UFG, elaborou as provas, mas a
promoção do concurso era de responsabilidade da Aganp, bem como a
divulgação dos resultados, assim desnecessária sua inclusão como
litisconsorte passivo necessário.

Analiso, a priori, por questão de ordem, o recurso
promovido pela autora/Maria Evangelina Pacheco Silva, folhas 398/410.

A recorrente, em suas razões recursais pretende a
reforma da sentença, para determinar a sua imediata nomeação e posse
com atribuição da carga horária prevista no edital, bem como a
remuneração correspondente à época sob o argumento de que foi
aprovada em primeiro lugar.

A sentença recorrida para declarar a autora/apelante
aprovada para o cargo de docente do ensino superior da UEG, classe
III, na área de teoria geral do planejamento e desenvolvimento curricular
e currículos speciais, reconheceu que a administração feriu os princípios
da motivação, moralidade razoabilidade, publicidade e isonomia, uma
vez que divulgou a lista dos resultados do concurso e deixou de mencionar
o nome e a classificação da autora, em razão de recurso administrativo
interposto contra seu diploma de pós-graduação.

Verifica-se que embora a sentença, face os documentos
apresentados (folhas 31/35) tenha declarada a autora aprovada não lhe
deferiu o direito à nomeação e posse, não obstante a mesma ter
reconhecido sua aprovação no certame em primeiro lugar. Assim,
antevejo que merece reforma a sentença nesta parte, como será
demostrado.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, II, prevê a
exigência de concurso público de provas ou de provas e títulos como
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meio de acesso aos cargos, funções e empregos públicos, ressalvadas
as situações excepcionais expressamente previstas no texto
constitucional, bem como a nomeação para cargos de provimento em
comissão que assim tenham sido declarados em lei, com livre nomeação
e exoneração. A regra, pois, é a do concurso. Visa-se, com isso, a
prestigiar os princípios da igualdade e da moralidade administrativa.

Nesse panorama, surge a chamada ‘teoria dos motivos
determinantes’ que deve nortear o ato administrativo, instrumento este
necessário para coibir abusividades maquiadas pela discricionariedade,
praticadas sob o manto da oportunidade e da conveniência.

A teoria dos motivos determinantes, também aplicada
aos atos administrativos, reza que a administração pública, ao externar
os motivos justificadores do ato, a eles fica vinculada, devendo, pois,
haver correspondência entre a realidade fática do ato e os motivos que
determinaram sua prática.

Assim, mesmo em sede de poder discricionário, o ato,
uma vez expostos os motivos de sua prática, converte-se em vinculado,
porquanto estará adstrito aos respectivos motivos, sendo imperiosa a
correspondência entre ambos.

Melhor esclarecendo, se a administração pública declara
o motivo que a conduziu à prática de um ato discricionário que, em tese,
prescindiria de motivação expressa, fica vinculada à existência do motivo
exposto.

Observa-se que a recorrente demonstrou (folhas 31/35)
que obteve aprovação em todas as fases do certame, mas seu nome
não constou das listas de resultado final (folhas 31/31) de aprovada ou
reprovada e a administração não demonstrou a ela ou ao público a
motivação da sua eliminação da concursando descumprindo, assim ao
princípio da publicidade (artigo 37, da Constituição Federal).

Percebe-se que a justificava da autoridade
administrativa/apelada somente aconteceu no processo judicial, quando
sustentou que a desclassificação da apelante se dera em razão de
recurso administrativo, mas tal justificava não se coaduna com os
princípios basilares, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, já que a recorrente não foi notificada para promover defesa no
processo administrativo, no qual estava sendo questionado o seu título
de mestrado expedido pela Universidade da La Habana, o que também
configura desrespeito ao princípio da isonomia e razoabilidade.

Assim, como afirmado, pelo douto procurador de justiça,
doutor José Carlos Mendonça em seu abalizado parecer “...
Administração feriu os princípios da motivação, moralidade,
razoabilidade, publicidade e isonomia quando, ao divulgar os resultados
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do concurso, sequer mencionando o nome ou a pontuação obtida pela
autora, a qual apenas teve conhecimento do processo administrativo
interposto contra seu diploma de pós-graduação nos autos do processo
judicial.”

Ensina a doutrina que: “A questão está estritamente
ligada ao princípio da moralidade administrativa e seus desdobramentos
respectivos, que impõe à administração agir com lealdade e boa-fé,
garantindo a confiança dos cidadãos nos seus atos. Daí a doutrina afirmar
que “na preparação, realização e controle dos concursos públicos, deve
a Administração primar pela absoluta boa-fé, respeitando a confiança
que lhe é destinada pelo cidadão, vinculando-se estritamente às regras
legalmente e normativamente regentes do certame. Não se admite,
assim, que desrespeite as regras do jogo, estabeleça uma coisa e faça
outra. A confiança na atuação de acordo com o direito posto é o mínimo
que esperam os cidadãos concorrentes a um cargo ou emprego público.
Na mesma seara, também são vedados comportamentos administrativos
que ofendam os padrões éticos exigidos do poder público” (MOTTA,
Fabrício. Concurso público e a confiança na atuação administrativa:
análise dos princípios da motivação, vinculação ao edital e publicidade.
In Concurso público e constituição. 1ª edição, 2ª tiragem. Belo Horizonte:
Fórum, 2007, página 146).

Em regra todos os atos administrativos, devem ser
motivados, pois o fundamento dessa exigência é o princípio da
transparência da administração pública, derivado do princípio da
publicidade dos atos.

Sobre o assunto, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
“Entendo que a motivação é em regra, necessária, seja
para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz
respeito ao interessado como à própria administração
pública; a motivação é que permite a verificação a
qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo
pelos demais poderes do estado ...” (Direito
administrativo, 4ª edição, São Paulo, Editora Atlas,
página 175).
E ainda, é importante ressaltar que os documentos, de

folha 319 e seguintes, trazem a informação de que pessoas com título
de mestrado semelhante ao da apelante (Universidade da La Haban),
foram nomeados professores da UEG, o que, como ressaltado pelo douto
procurador de justiça, “resulta em desrespeito ao princípio da isonomia
e razoabilidade.

No mesmo raciocínio, eis os seguintes julgados:
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“Duplo grau de jurisdição. Ação de mandado de
segurança. Concurso público para provimento do cargo
de escrivão da polícia de terceira classe. Exame médico
e psicotécnico. Exclusão do certame. Presença de direito
líquido e certo. Segurança concedida.
I - Restando comprovado que o requisito da motivação
não foi observado pela autoridade administrativa, haja
vista que não apresentou, fundamentalmente, critérios
objetivos para eliminar a impetrante do concurso,
comprovada está, a ilegalidade do ato.
II - Desarrazoado e injusto o ato administrativo de
exclusão de candidato por inaptidão, quando resta
comprovado, por especialista em cardiologia, atestando
que apesar da impetrante ser portadora de osteogênese
imperfeita, sua avaliação cardiológica encontra-se dentro
dos limites da normalidade, impondo a concessão da
segurança pleiteada, pois a finalidade descrita no edital
foi satisfeita. Remessa improvida” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Quarta Câmara Cível, relator desembargador
Carlos Escher, Duplo Grau de Jurisdição nº 152145-47).
“Remessa obrigatória. Ação de mandado de segurança.
Concurso público municipal para provimento do cargo
de auxiliar de apoio administrativo. Serviços de higiene
e limpeza. Exame médico. Exclusão do certame. Ato
sem motivação. Ilegalidade.
I - Os atos administrativos, em geral, devem ser
motivados. O fundamento dessa exigência é o princípio
da transparência da administração pública, derivado do
princípio da publicidade dos atos.
II - Deste modo, é ilegal e arbitrário o ato administrativo
realizado pela junta médica municipal, uma vez que
excluiu a candidata/impetrante de tomar posse no cargo
para o qual foi devidamente aprovada por concurso
público, sem, contudo, ter indicado o motivo que
acarretou a sua eliminação, razão pela qual incumbe ao
poder judiciário o dever de rever o ato hostilizado a fim
de conceder a impetrante o direito de ser empossada
no referido cargo, isto se ela contemplar com os demais
requisitos exigidos tanto na lei quanto no edital do
certame. Remessa conhecida, mas improvida” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Cível, DJG 671,
de 29/09/2010, acórdão de 21/09/2010, processo:
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200894144014, Goiânia, relator doutor Gérson Santana
Cintra, proc./rec: 414401-76.2008.8.09.0051 - duplo grau
de jurisdição)
Portanto, ao ser aprovada (em primeiro lugar) dentro do

número de vagas previstas no edital do concurso a recorrente adquiriu
direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu, conforme
determina a Súmula 15, do Supremo Tribunal Federal, prevê que:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato
aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for
preenchido sem observância da classificação.”
E ainda, segundo precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, a aprovação em concurso público, dentro do
número de vagas previsto no edital, mais que a mera
expectativa, confere direito subjetivo ao aprovado a ser
nomeado para o cargo ao qual concorreu e foi
devidamente habilitado, tornando a nomeação um ato
vinculado ao número de vagas previsto no edital,
conforme se extrai: “o candidato aprovado dentro do
número de vagas previsto no edital do certame não tem
mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito
subjetivo à nomeação para o cargo a que concorreu e
foi classificado.
II - Precedentes: Agravo Regimental no Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 30.308/MS,
relator ministro Félix Fischer, quinta turma, DJUe, de
15/3/2010; RMS 30.459/PA, relatora ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJUe 8.2.2010; RMS 27.508/DF, relator
ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJUe,
de 18/5/2009. (...)”. (Embargos de Declaração no
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
31611/SP, relator ministro Humberto Martins, acórdão
de 24/08/2010, DJUe, de 08/09/2010).
Como bem lembrado pela representante ministerial, “A

aprovação em concurso público gera mera expetativa de direito mas,
havendo quebra na ordem classificatória, a expectativa se transforma
em direito líquido e certo, de forma que deve a autora/apelante ser
nomeada e tomar posse no cargo ao qual foi aprovada em primeiro
lugar, através de regular concurso público” (folha 564).

Com essa orientação, eis o julgado dessa Segunda
Câmara Cível, in verbis:

“Mandado de segurança. Concurso público. Candidato
aprovado. Nomeação ao cargo. Ordem classificatória.
Preterimento.
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Fere direito líquido e certo do impetrante que,
devidamente aprovado em concurso público, vê-se
preterido em sua nomeação por candidato com
classificação inferior no certame. Ordem de imediata
nomeação. segurança concedida” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Corte Especial, DJG 716, de 13/12/2010,
acórdão de 24/11/2010, processo 200994781270,
Goiânia, relator desembargador João Waldeck Félix de
Sousa, proc./rec: 478127-46.2009.8.09.0000).
“Duplo grau de jurisdição e apelação cível. Mandado de
segurança. Concurso público. Aprovação dentro do
número de vagas. Direito à nomeação. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. (...).
I - Consoante recente entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital possui
direito à nomeação e não mera expectativa de direito.
(...)” (Duplo Grau de Jurisdição nº 302085-
45.2009.8.09.0000, relator doutor Carlos Alberto França,
acórdão de 03/08/2010, DJG 644, de 19/08/2010).
E ainda, no mesmo sentido:
“Apelação cível. Mandado de segurança. Concurso
público. Aprovação dentro do número de vagas previstas
no edital e dentro do prazo de validade do concurso.
Direito líquido e certo.
O candidato habilitado e aprovado em concurso público,
antes possuidor de mera expectativa de direito, passa a
ter direito líquido, certo e subjetivo à nomeação e posse
no respectivo cargo, dentro do prazo de validade do
certame. A existência de vagas anunciadas vincula o
poder público, de sorte que a omissão deste em não
preenchê-las importa em ofensa aos princípios da boa
fé administrativa, da razoabilidade, da lealdade, da
isonomia e da segurança jurídica, os quais cumpre ao
poder público observar” (Duplo Grau de Jurisdição nº
364088-07.2009.8.09.0139, relator desembargador
Fausto Moreira Diniz, acórdão de 10/08/2010, DJG 662,
de 16/09/2010).
Portanto, agiu com acerto o nobre juiz singular, ao

declarar a apelante aprovada para o cargo de docente público para
provimento de vaga no cargo de docente de ensino superior, classes II,
III e IV, da Universidade Estadual (edital nº 4/2003 - Aganp), mas foi
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omisso quanto a pretensão de nomeação e posse já que a recorrente
demonstrou que foi aprovada em primeiro lugar no certame, e ainda,
que a vaga para o cargo para o qual foi aprovada se encontra disponível,
já que a candidata empossada se desligou da UEG, para ocupar cargo
na Universidade Federal de Goiás.

Assim, sob pena de o concurso público ser algo lírico,
algo que fique a critério de uma das partes a efetividade e a concretude,
a nomeação e posse da apelante para cargo para o qual foi aprovada no
certame há que ser determinada, pois inexistem fundamentos que não
a justifiquem.

Com o acolhimento do recurso promovido pela autora/
apelante fica prejudicada a análise do mérito segundo recurso promovido
pela apelada/UEG, mas é de ser ressalvado que o “... Poder Judiciário
pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza,
sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou
discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade e, agora, pela
Constituição, também sob o aspecto da moralidade, nos termos do inciso
LXXIII do artigo 5º e artigo 37. E os atos discricionários sujeitam-se à
apreciação judicial, desde que não se invadam os aspectos reservados
à apreciação subjetiva da administração pública, conhecidos sob a
denominação de mérito (oportunidade e conveniência)” (in Direito
Administrativo, Editora Atlas, 14ª edição, São Paulo - 2002, página 616).

Ante todo o acima exposto, conheço da remessa e a
provejo parcialmente dos recursos voluntários e dou provimento ao
primeiro apelo promovido pela autora, para reformar a sentença recorrida
e determinar a sua imediata nomeação e posse, mantendo-a quanto
aos demais fundamentos (ação cautelar e declaratória) e improvejo o
recurso interposto pela segunda recorrente/UEG. Ficam mantidos os
ônus da sucumbência fixados na sentença.

É meu voto.
Goiânia, 5 de julho de 2011
Des. Amaral Wilson de Oliveira - Relator

Duplo Grau de Jurisdição nº 463847-14.2009.8.09.0051 (200994638477)
Comarca de Goiânia
Autores: Edna Aparecida Monteiro de Carvalho e outro
Réu: Município de Goiânia
Apelação Cível
Apelante: Município de Goiânia
Apelados: Edna Aparecida Monteiro de Carvalho e outro
Relator: Des. Fausto Moreira Diniz
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO GRAU DE JURIS-
DIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REENQUA-
DRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA
REDE DE ENSINO. PROGRESSÃO HORIZONTAL NA
CARREIRA. DIREITO ADQUIRIDO. ANÁLISE DAS LEIS
MUNICIPAIS Nº 7.399/94, 7.493/95 E 7.977/00.
I - Versando o caso, sobre relação jurídica de trato
sucessivo, em que suposto direito vem sendo lesado
ao longo do tempo, não ocorre a prescrição de fundo de
direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao
quinquênio que precedeu a propositura da ação,
levando-se em consideração a vigência da lei que
efetivamente causou prejuízos à parte.
II - Uma vez preenchidos os pressupostos previstos na
lei de regência, os servidores públicos municipais da
rede de ensino fazem jus à progressão horizontal na
carreira, eis que lei nova (nº 7.997/200) não prejudica
direito adquirido na vigência de lei anterior (nº 7.399/94).
III - Não há que se falar em avaliação de desempenho
para que o professor faça jus à progressão, eis que tal
requisito não é condição sine quo non, posto que não
previsto em lei.
Apelação e remessa obrigatória conhecidas, mas
desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Duplo Grau de Jurisdição nº 463847-14 (200994638477), Comarca de
Goiânia, sendo autores Edna Aparecida Monteiro de Carvalho e outro e,
réu, Município de Goiânia.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Sexta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, à unanimidade de votos, em conhecer e desprover o apelo e a
remessa, nos termos do voto do relator.

Custas, de lei.
Votaram, alem do relator, o doutor Mauricio Porfírio Rosa,

substituto do desembargador Norival Santomé, e o doutor Gerson
Santana Cintra, substituto do desembargador Camargo Neto.

Presidiu o julgamento o desembargador Jeová Sardinha
de Moraes.
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Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Osvaldo
Nascente Borges.

Goiânia, 8 de novembro de 2011.
Des. Fausto Moreira Diniz - Relator

RELATÓRIO E VOTO

O Município de Goiânia interpôs recurso de apelação
contra a sentença (folhas 211/218) proferida pelo meritíssimo juiz de
direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca de
Goiânia, doutor Fabiano Abel de Aragão Fernandes, nos autos da ação
de revisão de enquadramento no plano de carreira cumulado com pedido
de condenação ao pagamento da diferença salarial retroativa aos últimos
5 (cinco) anos ajuizada por Edna Aparecida Monteiro de Carvalho, Lecinei
Garcia de Matos de Araújo, Lídice Brandão Zafred Tomcliches e Rodrigo
Melo e Cunha Santos.

Na petição inicial, os autores asseveram que foram
admitidos pelo Município de Goiânia antes ou na vigência do plano de
carreira dos servidores do magistério público municipal de Goiânia
instituído pela Lei Municipal nº 7.399, de 23/12/1994, modificada e
regulamentada pela Lei Municipal nº 7.493, de 31/10/1995.

Afirmam que essa legislação concedia direito ao
professor de progressão de 1 (uma) letra (progressão horizontal) a cada
12 (doze) meses de efetivo exercício no cargo (artigo 12, da Lei Municipal
nº 7.399/94).

Ressaltam que, todavia, o réu nunca cumpriu essa
determinação legal e aprovou novo plano de carreira em 20/06/2000
(Lei Municipal nº 7.977, regulamentada pelo Decreto nº 1.103/2000) que
modificou a forma de progressão, mantendo a não concessão das
progressões e, ainda, reduziu as referências que existiam, resultando,
assim, em ofensa ao disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal.

Alegam, ainda, que foram retiradas as letras a que os
requerentes tem direito, o que resultou na diminuição de seus salários.

Verberam que a ilegalidade permanece após a
aprovação do plano de carreira do magistério de 2000, o qual enquadrou
os autores em letras inferiores nas guias que deveriam ser enquadrados
por direito.

Chamam a atenção sobre a ilegalidade por parte do
Município de Goiânia em deixar de cumprir com a legislação quando
não concedeu as progressões horizontais devidas aos requerentes.
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Destacam o direito de serem corretamente enquadrados
e requereram o recebimento de toda a diferença salarial retroativa desde
5 (cinco) anos antes da propositura da ação.

A inicial esta instruída com as fotocópias, de folhas 17
usque 58.

Citado, o Município de Goiânia apresentou contestação,
em folhas 64/72, e acostou cópias, de folhas 73/188.

Os autores impugnaram a peça de defesa, folhas
192/206.

O Parquet junto ao primeiro grau de jurisdição, doutora
Cleide Maria Pereira, deixou de manifestar-se nos autos por ausência
de interesse ministerial (folhas 209/210).

Após os tramites legais, o meritíssimo juiz de direito,
doutor Fabiano Abel de Aragão Fernandes, proferiu sentença (folhas
211/218) julgando procedentes os pedidos contidos na peça pórtica, a
fim de reposicionar os requerentes, professores da rede municipal de
ensino, nos padrões corretos da carreira, alterando os respectivos
registros funcionais, condenando a municipalidade ao pagamento das
diferenças de vencimentos existentes em razão da erronia dos
enquadramentos, relativamente aos 5 (cinco) anos anteriores ao
ajuizamento da presente ação, acrescidos de juros de mora de 0,5%
(meio por cento), a partir da citação até a data do efetivo pagamento.

Descontente com a prestação jurisdicional entregue, o
Município de Goiânia interpôs recurso de apelação (folhas 220/231).

Articulou, inicialmente, que o decisum prolatado foi
contrário à tese jurídica exposta na exordial, porquanto o magistrado a
quo deixou de atentar às particularidades do caso e aos ditames
dispostos no Decreto-Lei nº 20.910/32.

Pondera que os apelados, ao contrário do entendimento
esboçado no ato judicial vergastado, foram devidamente enquadrados
no ano de 2000, conforme fichas financeiras colacionadas ao tempo da
apresentação da peça de defesa.

Assegura que a pretensão postulada pelos recorridos
já encontra-se prescrita, ante o transcurso do prazo de 10 (dez) anos do
fato ou ato do qual se originou.

Acrescenta que “(...) como a pretensão da autora
originou do ato administrativo ocorrido no ano de 1994 e, por conseguinte,
no ano de 2000, não há que se falar em aplicação da Súmula 85, do
Superior Tribunal de Justiça. No caso vertente, houve a prescrição do
próprio fundo de direito, eis que somente foi proposta em novembro de
2009, ou seja, após 15 anos da edição da Lei nº 7.399/94 e 09 (sete)
anos do enquadramento ocorrido com a edição da Lei nº 7.977/00 e seu
decreto de enquadramento nº 1.103/00” (sic, folha 226).
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Transcreve repertório jurisprudencial que entende
corroborar sua tese.

Pugna pelo acolhimento da prejudicial de mérito – a
prescrição - a fim de julgar extinto o feito com base no artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil.

Textua que a prescrição é matéria de ordem pública e
pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, ex vi do
artigo 194, do Código Civil, e § 5º, do artigo 219, do Código de Processo
Civil.

Enfatiza que “(...) a pretensão do recorrido implica na
alteração da situação funcional, sendo as diferenças salariais
supostamente devidas mera decorrência do direito substantivo. Não há
que se falar, pois, em relação de trato sucessivo a atrair a incidência da
Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça” (sic, folha 230).

Brada, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo
a fim de reformar a sentença invectivada segundo razões alhures
transcritas.

Em juizo de admissibilidade, em folha 232, o meritíssimo
juiz a quo recebeu o recurso no duplo efeito.

Em ato contínuo, os autores ofertaram recurso adesivo
(folhas 234/251) onde discorrem sobre os princípios da razoabilidade e
da moralidade, por entenderem que não houve prudência do julgador da
instância singela ao arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, valor considerado irrisório, razão pela qual
defendem a alteração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Informação prestada pela coordenadora do protocolo
judicial, folha 238.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos, folhas
239/251, aplaudindo a sentença objurgada.

A representante do Parquet de primeiro grau deixou de
manifestar-se nos autos por ausência de interesse ministerial (folha 252).

Instada a opinar, a douta Procuradoria Geral de Justiça,
na pessoa de sua ilustre representante, doutora Orlandina Brito Pereira,
emitiu parecer no caderno processual pelo conhecimento e
desprovimento do apelo, a fim de manter intacta a sentença invectivada
(folhas 256/265).

É o relatório. Passo ao voto.
Conheco tanto da remessa quanto da apelação, em

razão dos requisitos aqui configurados.
Pretende a ré/apelante a reforma da sentença, de folhas

211/218, que julgou procedente os pedidos expostos na peça pórtica,
cujo dispositivo restou assim redigido:
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“(...) Ao teor do exposto, forte nos argumentos
expendidos, julgo procedentes os pedidos exordiais, para determinar ao
requerido que reposicione os requerentes nos padrões corretos da
sentença, alterando os respectivos registros funcionais.

Por derradeiro, condeno o requerido no pagamento das
diferenças de vencimentos existentes em razão do errôneo
enquadramento, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da presente ação, observada a correção monetária pelos índices oficiais,
contada da época em que os servidores deveriam ter percebido cada
pagamento, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir
da citação e até a data do efetivo pagamento.

Corolário da presente decisão, fica o requerido
condenado, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios de
sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil,
atento a relativa complexidade da causa, ao tempo despendido ao seu
deslinde e, por último, o valor patrimonial almejado.

Submeto a presente ao duplo grau de jurisdição, nos
termos do artigo 475, do Código de Processo Civil, dada a imprecisão
do quantum indenizatório.

Sem custas, porquanto tramitou a ação sob o pálio da
justiça gratuita” (sic, folhas 217/218).

Aprioristicamente, importa ressaltar que, por cediço, o
juiz não está adstrito aos preceitos legais mencionados pela parte autora,
em virtude do princípio iura novit curia, bastando o relatado para que o
julgador, conhecedor do direito, sopese a respeito da melhor medida a
ser aplicada.

Por isso, não prospera a assertiva de que a decisão
prolatada tenha sido contrária aos dispositivos invocados na exordial,
não havendo que se falar em sentença extra ou ultra petita.

Passo ao exame da prejudicial de mérito - a prescrição
– e, de igual sentir, não vejo como vingar tal premissa.

O apelante, em síntese, alegou que a pretensão de
cobranca dos autores encontra-se prescrita, pois “Em situações como a
dos presentes autos o entendimento uníssono do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido que ocorre a prescrição do fundo do direito, e não
caracteriza relação de trato sucessivo (...)” (sic, folha 226).

Todavia, no que pertine à prescrição do direito ao
pagamento das diferenças resultantes do correto posicionamento na
tabela de vencimentos dos servidores, entendo que carece de razão os
argumentos da apelante.
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Isto porque, em se tratando de ação de cobrança de
diferenças salariais contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional é
de 5 (cinco) anos, ex vi do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 20.910/32, verbis:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Em contrapartida, o artigo 3º de referido diploma legal

preceitua que “Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingira progressivamente as prestações à medida que
completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”.

Da leitura de referidos dispositivos, infere-se que a
prescrição incide em duas hipóteses distintas; em uma, a pretensão do
fundo de direito prescreve em 5 (cinco) anos; na outra, a pretensão
renasce a cada vez que a prestação é devida, atingindo a prescrição
progressivamente as prestações.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo,
como no caso em questão, é de se aplicar a Súmula 85, do Superior
Tribunal de Justiça, que determina que “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação”.

A propósito, tal assunto foi bem abordado pelo
magistrado da instância singela, verbis:

“(...) De início, passo a analisar a preliminar de prescrição
suscitada, que inviabilizaria o julgamento do mérito, antecipando, desde
já, que outra sorte não está a merecer referida prejudicial senão o seu
desacolhimento.

Senão vejamos.
A progressão é uma vantagem pessoal que adere ao

padrão de vencimento do servidor com o transcurso do tempo e o
preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, de modo que, se a
Administração não procede à incorporação devida, e nem há
indeferimento expresso a um eventual pedido formulado, renova-se mês
a mês a violação ao direito, conforme entendimento já assentado por
nossa corte infraconstitucional.

“Ao não ser beneficiado o servidor com a progressão
funcional garantida na legislação estadual, tem-se
caracterizada uma omissão da Administração, renovada
mês a mês, na medida em que não houve ato concreto
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negando o direito, mas uma inadimplência em relação
jurídica de trato sucessivo, a atrair a aplicação da Súmula
85 desta Corte” (Superior Tribunal de Justiça, relatora
ministra Laurita Vaz, Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento nº 923507/MG, DJU, de 17/12/2007, página
319).
Nesse diapasão, dada a natureza continuada da relação

jurídica firmada entre as partes, bem assim considerando que não houve
ato administrativo formal negando o direito aqui reclamado, resta claro
que prescritas as diferenças vencimentais anteriores ao quinquênio que
precedeu a propositura da ação (12/11/2009), conforme dispõe os artigos
1º e 3º, do Decreto nº 20.910/32:

“Artigo 1º As dívidas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual fora a natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Destarte, afasto a alegação da prescrição do fundo de
direito.

(....)
Por derradeiro, condeno o requerido no pagamento das

diferenças de vencimentos existentes em razão do errôneo
enquadramento, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da presente ação (...)” (sic, folhas 213/215).

No mesmo sentido, manifestou-se a ilustre procuradora
de justiça, doutora Orlandina Brito Pereira, em seu judicioso parecer
ministerial:

“(...) No caso vertente, cuidando-se sobre reposição de
parcela remuneratória de trato sucessivo, na medida que não houve
nenhum ato negando o direito, natural que a prescrição venha alcançar
somente as parcelas posteriores ao quinquênio que precedeu a
propositura da ação.

Dessarte, comungo da corrente segundo a qual,
tratando-se de prestações periódicas devidas pela fazenda, como são
os vencimentos e vantagens de seus servidores, a prescrição vai incidindo
sucessivamente sobre parcelas em atraso quinquenal e respectivos juros,
mas não sobre o direito.

Superada a proemial, (...)” (sic, folhas 259/260).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem

decidindo, ad litteram:
“Processual. Administrativo. Servidor público municipal.
Vencimentos. Plano de cargos, carreiras e salários
(PCCS) instituído pela Administração. Reenquadramento
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de ativos e inativos. Prescrição do fundo de direito.
Súmula 85, Superior Tribunal de Justiça.
I - O Tribunal a quo concluiu que o litígio versa sobre
pagamento, decorrente de reenquadramento salarial já
realizado, nos termos do plano de cargos e salários (Leis
Municipais nº 162/95 e nº 214/96), e não sobre pleito de
reenquadramento.
II - Nas causas em que se discute obrigação de trato
sucessivo, se não houver a manifestação expressa da
Administração Pública negando o direito pleiteado, não
ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente
das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à
propositura da ação. Inteligência da Súmula 85, Superior
Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação”.
III - Não cabe, na via especial, rever a orientação adotada
pelo aresto recorrido, pois, para verificar se no caso não
se discutem apenas as vantagens pecuniárias
decorrentes de reenquadramento salarial, mas a
necessidade de se promover o próprio reenquadramento
que não teria sido efetuado pela Municipalidade no
exercício de 1996 e, consequentemente, afastar a
aplicação da Súmula 85, Superior Tribunal de Justiça,
seria necessário interpretar lei local, procedimento
obstado pela Súmula 280, Supremo Tribunal Federal:
“Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário”, e reexaminar provas e fatos, o que é
inviável, nos termos da Súmula 7, Superior Tribunal de
Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”.
IV - A ausência de dotação orçamentária para o
cumprimento da condenação, que acarretaria ofensa aos
artigos 21 e seguintes da Lei Complementar nº 101/2000,
e a aplicação do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, no cálculo
de juros de mora, são temas que não foram abordados
pelo aresto impugnado, o que caracteriza a falta de
prequestionamento e impede o exame da matéria nessa
instância especial.
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Inteligência da Súmula 211, Superior Tribunal de Justiça:
“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não
foi apreciada pelo tribunal a quo”.
V - Agravo regimental não provido” (Agravo Regimental
no Agravo de Instrumento nº 4.355/SP, relator ministro
Castro Meira, DJUe, de 01/07/2011).
“Processual. Administrativo. Servidor público municipal.
Vencimentos. Plano de cargos, carreiras e salários
(PCCS) instituído pela Administração. Reenquadramento
de ativos e inativos. Prescrição do fundo de direito.
Súmula 85, Superior Tribunal de Justiça.
I - Nos termos da Súmula 85, Superior Tribunal de
Justiça, em causas nas quais se discute a obrigação de
trato sucessivo, como a dos autos, se não houver a
manifestação expressa da Administração Pública
negando o direito pleiteado, não ocorre a prescrição do
fundo de direito, mas tão somente das parcelas
anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura
da ação.
II - (...) Nesse caso, a natureza é de trato sucessivo,
conforme precedentes desta Corte.
III - Agravo regimental não provido” (Segunda Turma,
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
1300109D SP, relator ministro Castro Meira, DJUe, de
30/08/2010).
“Processual civil. Agravo regimental. Agravo de
instrumento. Administrativo. Servidor público civil.
Recurso especial. Salário família incorporado ao PCCS.
Desvinculação. Lei nº 162/95, do Município de Santos.
Obrigação de trato sucessivo. Súmula 85, Superior
Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido.
I - Na presente hipótese, o servidor busca a implantação,
em folha de pagamento, das cotas relativas ao salário
família, em razão da sua supressão quando da adesão
ao plano de cargos, carreiras e salários (PCCS) instituído
pela LCM nº 162/95.
II - Nas obrigações de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, e desde que o direito
reclamado não tenha sido negado, a prescrição não
atinge o fundo de direito, mas tão-somente as parcelas
anteriores ao quinquênio antecedente à propositura da
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ação. Inteligência da Súmula 85, Superior Tribunal de
Justiça.
III - Agravo regimental desprovido” (Quinta Turma,
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº
1002495D SP, relator ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJUe, de 10/11/2008).
“Direito administrativo. Processual civil. Ato omissivo da
Administração. Prescrição do próprio fundo de direito.
Não ocorrência. Súmula 85, Superior Tribunal de Justiça.
Agravo improvido.
I - Insurgindo-se o servidor público contra ato omissivo
da Administração que, após proceder as avaliações
previstas na legislação local de regência, se omitiu em
realizar seu enquadramento funcional de acordo com o
novo PCCS, não há falar em prescrição do próprio fundo
de direito, mas tão-somente das parcelas vencidas
anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento
da ação. Incidência da Súmula 85, Superior Tribunal de
Justiça.
II - Agravo regimental improvido” (Quinta Turma, Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento nº 1144703D-SP,
relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJUe, de
15/03/2010).
Portanto, com suporte no repertório jurisprudêncial

alhures transcrito, a prescrição atingirá tão somente as prestações
anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

Assim, a alegação de que a prescrição atingiria o próprio
direito à percepção de diferenças não merece prevalecer, devendo ser
considerado para fins de cômputo prescricional, a prestação periódica
individualmente considerada.

Deste modo, repilo a prefacial e passo ao exame do
mérito.

No tocante ao correto enquadramento a que fazem jus
os apelados, faz-se mister examinar a legislação pertinente, à luz do
direito adquirido previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso
XXXVI.

A Lei Municipal nº 7.399, de 23/12/1994, instituiu o plano
de carreira dos servidores do magistério público do Município de Goiânia
e foi modificada pela Lei Municipal nº 7.493, de 31/10/1995.

Essa legislação preconizava que o professor tinha direito
à progressão de 1 (uma) letra (progressão horizontal) a cada 12 (doze)
meses (ou seja, cada letra correspondia a um salário) e efetivo exercício
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no cargo, consoante o previsto nos artigos 20 a 22, da Lei Municipal nº
7.399/94, verbis:

“Artigo 20. O desenvolvimento funcional permitirá ao
servidor público municipal, ocupante de cargo de carreira, a maximização
de suas potencialidades e o reconhecimento imediato do mérito pela
administração.

Artigo 21. O desenvolvimento funcional do servidor se
dará mediante movimentação na carreira, através de:

Progressão, promoção, mobilidade e acesso.
Artigo 22. O movimento de progressão e o avanço do

servidor a cada doze meses de efetivo exercício no cargo, contados da
data de sua posse, para a referência de vencimento subsequente”.

O artigo 50 da mesma lei determina os prazos para os
primeiros movimentos na estrutura da carreira. Confira:

“Artigo 50. Os prazos e procedimentos para que os
servidores já enquadrados participem dos primeiros movimentos na
estrutura da carreira são:

I - Progressão, no ano seguinte ao enquadramento, na
data do ingresso no órgão”.

Todavia, foi sancionada a Lei Municipal nº 7.493/95 que
acrescentou o parágrafo único ao artigo 50, da Lei Municipal nº 7.399/94,
nestes termos:

“Artigo 50. (omissis).
Parágrafo único. Os prazos e procedimentos previstos

neste artigo terão início, para sua aplicação a partir de 1º de fevereiro de
1996”.

Conclui-se, portanto, que, esse direito à progressão teve
início em 1º de fevereiro de 1996, devendo ser concedido a partir de 1º
de fevereiro de 1997, não havendo nenhuma outra condição para que o
servidor usufrua de seu direito, que, pode-se dizer, já adquirido.

Ressalta-se que na época da aprovação da Lei Municipal
nº 7.997/2000, a qual instituiu novo plano de carreira, modificando as
regras de progressão horizontal e desconsiderando as referências
anteriores a que tinham direito os apelados, já possuíam o direito
adquirido estabelecido pela Lei Municipal nºs 7.399/94 e 7.493/95, eis
que já haviam concluído o tempo de serviço no cargo, dando direito à
incorporação das referências horizontais, bem como sendo totalmente
inconstitucional qualquer redução das referências.

É certo que o artigo 31, da Lei Municipal nº 7.399/94,
estabelece que “a avaliação deve medir o desempenho do servidor no
cumprimento das suas atribuições e responsabilidades, permitindo o
seu desenvolvimento profissional na carreira”, levando em consideração
algumas diretrizes ali definidas.
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Entretanto, o artigo 27 da aludida lei é bastante claro
em preconizar em que consiste esta avaliação (folha 18):

“Artigo 27. A avaliação de desempenho do servidor
consiste instrumento essencial à gestão da Administração e à melhoria
dos serviços públicos”.

Diante destas circunstâncias, não se pode afirmar que
a avaliação de desempenho seja uma condição sine quo non para que
o servidor faça jus à progressão na carreira.

Por fim, verificando correta a sentença que julgou
procedente o pedido de reenquadramento dos servidores públicos
municipais da rede de ensino, em perfeita consonância com as leis
municipais de regência e também com a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça, a negativa de provimento à remessa necessária e ao apelo
interposto é medida imperativa.

Ante as razões expostas, já conhecidos a remessa
obrigatória e o recurso interposto, nego provimento tanto ao apelo quanto
ao duplo grau de jurisdição, para manter incólume a sentença alvejada
por seus próprios fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 8 de novembro de 2011.
Des. Fausto Moreira Diniz - Relator

Duplo Grau de Jurisdição nº 501666-53.2007.8.09.0051 (200795016662)
Comarca de Goiânia
Autora: Alaides Pereira da Silva
Réu: Estado de Goiás
Apelação Cível
Apelante: Estado de Goiás
Apelados: Alaides Pereira da Silva
Relator: Des. Norival Santomé

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENI-
ZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE
DE PRESO DENTRO DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA IN
VIGILANDO DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR.
I - A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
XLIX, estabelece como garantia fundamental, o respeito
à integridade física e moral do preso, cabendo ao Estado
resguardar esse direito.
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II - A responsabilidade de reparar os danos decorre da
violação do dever de guarda, uma vez que o Estado
não teria tomado todas as medidas necessárias para
impedir o evento.
III - A dependência econômica dos filhos em casos como
tais é presumida, justamente por força da relação de
parentesco havida entre pais e filhos.
IV - A vinculação ao salário mínimo para fixação do
montante da pensão mensal não ofende ao disposto no
artigo 7º, IV, da Constituição Federal/88, vez que não se
trata, aqui, de índice de correção de dívidas e valores,
mas apenas como forma de manter o padrão monetário
do pensionamento.
V - Nos termos da orientação perfilhada pelo Superior
Tribunal de Justiça (Súmula 54), em se tratando de
indenização por ato ilícito, os juros moratórios são
devidos a partir do evento danoso.
Remessa obrigatória e apelo conhecidos, mas
desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Duplo Grau de Jurisdição nº 501666-53.2007.8.09.0051 (200795016662),
acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Sexta Câmara
Cível, por unanimidade, em conhecer e não prover a remessa e o apelo,
nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o desembargador Jeová Sardinha de
Moraes.

Votaram, com o desembargador Norival Santomé, o
desembargador Jeová Sardinha de Moraes e o desembargador Camargo
Neto.

Esteve presente à sessão a ilustre procuradora de justiça
doutora Maria José Perillo Fleury.

Goiânia, 5 de abril de 2011.
Des. Norival Santomé - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de remessa obrigatória e de apelação cível
interposta pelo Estado de Goiás em ataque à sentença proferida pela
meritíssima juíza de direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual
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da Comarca de Goiânia, doutora Elizabeth Maria da Silva, em sede da
ação de indenização movida em seu desfavor por Alaides Pereira da
Silva.

À guisa de relatório, peço vênia para adotar a exposição
realizada em sede da combatida sentença (folhas 108/133), a qual passo
a transcrever:

“Inicialmente, esclarece a autora ser viúva de Francisco
Aquino, que na data de 14/3/2007 foi vítima de crime de homicídio
perpetrado no interior da casa de prisão provisória da Agência Goiana
do Sistema Prisional, onde encontrava-se preso pela suposta prática de
crime de tortura contra os filhos, no município de Senador Canedo neste
Estado.

Afirma, em seguida, que ela e os seus filhos menores
eram economicamente dependentes da vítima, que mantinha todas as
despesas da família, e que apesar de ser portador de insuficiência renal
crônica terminal, a causa de sua morte foi ‘anemia aguda, hemotórax a
direito, politraumatismo e IRC’ decorrentes das agressões perpetradas
pelos seus companheiros de cela.

Alega, ainda, que o Estado de Goiás é responsável pelo
evento danoso, uma vez que ‘a morte do companheiro (…) ocorreu pela
exclusiva ineficiência, despreparo, desorganização e falta de
coordenação do aparato policial do Estado.

Por fim, sustentando que a Administração Pública é
responsável por suas ações e omissões que causem danos a terceiros,
requer o julgamento procedente do pedido para condenar o Estado de
Goiás ao pagamento de prestação alimentícia para si e os seis filhos
menores havidos na constância do matrimônio, levando-se em conta a
expectativa de vida da vítima, e de indenização por danos morais e
materiais, bem como dos ônus da sucumbência.

A petição inicial, elaborada em oito laudas impressas,
se apresenta instruída com os documentos, de folhas 15 usque 31,
sendo de se observar que, à folha 38, consta a decisão que concedeu à
autora os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a
citação do Estado de Goiás para apresentar resposta no prazo legal.

O Estado de Goiás, é bem de ver, adentrou ao feito com
a peça contestatória de folhas 44/57, na qual rebate de ponta a ponta as
alegações da autora, suscitando que a responsabilidade do Estado em
casos que tais é subjetiva, exigindo, portanto, a comprovação da culpa
na prestação do serviço público, ao requer o julgamento improcedente
do pedido e a condenação da autora nos ônus sucumbenciais.

Réplica da autora juntada nas folhas 60/94.
Proporcionada vista dos autos, a ilustre representante

do Ministério Público, adida a esta vara especializada emitiu
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pronunciamento, de folha 97 verso, apenas para dizer não vislumbrar
interesse público a ser tutelado.

Instadas as partes a se manifestarem acerca da
produção de provas, a autora juntou a petição, de folha 100, e o Estado
de Goiás, a de folha 101, ambos informando não terem mais provas a
produzir.

Na folha 102, consta despacho determinando a
intimação dos advogados subscritores da inicial para juntarem aos autos
o instrumento procuratório outorgado pela autora, na qualidade de
representante legal dos menores, o que foi atendido na folha 105.

(...).”
Acrescento que a meritíssima juíza presidente do feito

na instância singela houve por bem julgar parcialmente procedentes os
pleitos deduzidos na peça proemial, a fim de condenar o Estado de Goiás
ao pagamento de pensão mensal correspondente a 7/8 (sete oitavos)
do salário mínimo, desde a data do falecimento do de cujus, bem como
indenização moral no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em
razão da sucumbência, o requerido foi condenado, ainda, ao pagamento
dos honorários sucumbenciais no montante de 10% sobre o valor da
condenação.

Vejamos o teor do dispositivo do combatido decreto
judicial, in verbis:

“Ao teor do exposto, e considerando todo o mais que
destes autos consta, julgo procedente, em parte, o pedido contido na
inicial para condenar o Estado de Goiás a pagar à autora e seus seis
filhos pensão mensal correspondente a 7/8 (sete oitavos) do salário
mínimo, a partir da data do óbito de Francisco Aquino, ou seja, 14/03/2007
(documento de folha 17), assegurado o direito de acrescer até a data
em que ele completaria sessenta e cinco (65) anos - 20/06/2001 - ou até
o falecimento do último dos beneficiários, o que ocorrer primeiro.

As prestações vencidas desde 14/03/2007 deverão ser
corrigidas, monetariamente, a partir das datas em que forem vencendo,
acrescidas de juros de mora, também contados das referidas datas, à
razão de 1% ao mês, com base no artigo 406, do Código Civil de 2002,
que alude ao percentual previsto no artigo 161, § 1º, do Código Tributário
Nacional - CTN.

Julgo procedente, ainda, o pedido de indenização por
danos morais condito na petição inicial e, de consequência, condeno o
Estado de Goiás a pagar à autora a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), tudo devidamente atualizado pelo índice mais benéfico ao
devedor a partir desta data (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça)
até a data do efetivo pagamento e acrescida de juros de mora, a incidirem
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desde a data do evento danoso (Súmula 54, do Superior Tribunal de
Justiça), que deverão ser calculados à base de 1% ao mês, nos moldes
previstos no artigo 406, do Código Civil de 2002, que alude ao percentual
previsto no artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional - CTN).

Face ao princípio da sucumbência, condeno o Estado
de Goiás ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, arbitrados, desde já, em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação, com base no § 3º do artigo 20, do Código de Processo Civil.

A sentença judicial foi submetida ao reexame necessário
em atendimento à etiqueta legal inserta no artigo 475, I, do Digesto
Processual Civil.

Irresignado, o Estado de Goiás aporta neste Sodalício
goiano, por intermédio do recurso de apelação ora em análise, alegando,
em suas razões, que não pode ser responsabilizado pelo infortúnio
causado à autora/apelada e sua família, vez que, segundo defende, não
contribuiu, culposa ou dolosamente, para a sua ocorrência.

Verbera que em casos como o que ora se estuda, a
responsabilidade do ente público é subjetiva, sendo, de consequência,
imprescindível a prova da suposta omissão, cujo o ônus recai sobre os
ombros daquele que pleiteia a verba indenizatória.

Assevera que “a tese de indenizabilidade da morte de
detento só prospera quando há prova robusta e cabal de alguma conduta
omissiva ou comissiva por parte dos agentes estatais”.

Obtempera que no presente caso a parte autora, ora
apelada, não logrou êxito em comprovar a alegação de que a morte do
senhor Francisco Aquino ocorreu em virtude do despreparo e
desorganização da administração carcerária do Estado de Goiás, não
atendendo, assim, ao comando do artigo 331, I, do Código de Processo
Civil.

Insurge contra a condenação ao pagamento da pensão
mensal aos beneficiários, em razão de que, segundo bate, não restou
comprovada a dependência econômica da apelante nem, tampouco,
que o de cujus contribuía para o sustento da família.

Observa constar dos presentes autos a informação de
que os filhos advindos da relação matrimonial havida entre o falecido e
a apelada encontravam-se sob os cuidados de uma “família acolhedora”,
e que aqueles sequer figuraram no polo ativo da demanda proposta,
razão pela qual alega ser impossível clamar suposto direito indenizatório
em nome dos mesmos.

Aventa ser impossível a vinculação do salário mínimo
para fins de condenação ao pagamento de danos morais e materiais, o
que demonstra o desrespeito ao artigo 7º, IV, da Magna Carta de 1988.
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Alega que a condenação ao pagamento de danos morais
no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é vultosa e fere a
doutrina e jurisprudência acerca do tema, sendo imperiosa, segundo
defende, sua redução.

Defende que nos casos de condenação por danos
morais, o termo a quo para a incidência de juros de mora é a partir da
prolação da sentença, e que o decreto judicial vituperado merece, por
isso, reforma.

Alfim pugna pelo conhecimento e provimento do
presente apelo para reformar a sentença ferreteada, notadamente diante
da alegação de ausência de provas acerca da responsabilidade civil do
ente público.

Requer alternativamente, o afastamento da condenação
ao pagamento de danos materiais, e o reconhecimento do excesso na
quantificação dos danos morais. Por fim, pugna pela exclusão da
condenação ao ônus de sucumbência.

Dispensadas as custas recursais nos termos do artigo
511, § 1º, do digesto processual civil.

Recurso recebido em seu duplo efeito (folha 149).
Intimada para contrarrazoar, a apelada acostou petitório,

às folhas 152/159, onde rebate as teses aduzidas pela apelante e, ao
final, pugna pelo desprovimento do apelo, a fim de manter incólume o
decreto judicial vergastado.

Oportunizada vista do álbum processual à Procuradoria
de Justiça, por meio do ilustre doutor Wellington de Oliveira Costa, opinou
pelo “conhecimento e improvimento da remessa necessária e do recurso
de apelação, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”.

Neste ponto vieram-me conclusos os autos.
É, em síntese, o relatório.
Passo ao voto.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

da remessa obrigatória e do apelo interposto.
Conforme relatado, trata-se de ataque à sentença que

acolheu os pedidos estampados na peça proemial da ação de indenização
e condenou o Estado de Goiás ao pagamento de pensão mensal de 7/8
(sete oitavos) do salário mínimo, além de danos morais no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte de presidiário
ocorrido dentro das dependências do sistema prisional estatal.

Inconformado o Estado de Goiás, ora apelante, alega
em suas razões que no caso em estudo a responsabilidade é subjetiva.
Em continuação aventa a inexistência de comprovação de dependência
econômica, abusividade do valor arbitrado a título de danos morais,
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impossibilidade de vinculação do salário mínimo para arbitramento da
pensão mensal. Por fim aduz que os juros incidentes sobre o dano moral
deve se dar somente a partir da sentença.

Em análise às razões recursais, vislumbro não prosperar
o inconformismo do recorrente/apelante, pois o decreto judicial vituperado
reflete o entendimento firmado por este Tribunal, no sentido de
reconhecer o dever de indenização por parte do Estado pelos danos
decorrentes em caso de morte de preso no interior de estabelecimento
prisional.

Com efeito, por força do artigo 37, § 6º, da Constituição
Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos materiais e morais
oriundos de atos de seus agentes, nessa qualidade, obrigando-se a
reparar os prejuízos causados a terceiros.

A responsabilidade objetiva advinda da teoria do risco
administrativo não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer
caso, porém dispensa a vítima da prova de culpa do agente da
Administração, cabendo a esta a demonstração cabal da culpa total ou
parcial do lesado no evento danoso, para que, assim, fique total ou
parcialmente eximida da indenização.

Não se pode olvidar que a Constituição Federal, nos
termos do seu artigo 5º, XLIX, assegura aos presos o respeito à
integridade física e moral, de modo que o Estado, para tanto, deve manter
a vigilância constante e eficiente, além do tratamento adequado da saúde
física e mental dos mesmos.

Assim, a partir do momento em que o indivíduo é detido,
este é posto sob a guarda, proteção e vigilância das autoridades policiais,
que têm por dever legal tomar medidas que garantam a incolumidade
física daquele, quer por ato do próprio preso (suicídio), quer por ato de
terceiro (agressão perpetrada por outro preso).

O conjunto fático-probatório dos autos evidencia os
seguintes elementos: a conduta omissiva do Estado, por não ter prestado
a devida vigilância sobre o detento recolhido nas dependências de seu
sistema prisional; a ocorrência do dano; e a existência de nexo causal
entre o dano e a omissão administrativa.

Além do mais, o Estado não logrou provar a ocorrência
de qualquer fato a eximi-lo da responsabilidade que lhe é imposta. A
respeito da matéria, José Cretela Júnior assim elucida:

“Cumpre observar, no caso, que a causa da morte é
irrelevante para fins de responsabilidade civil do Estado,
pois, pela teoria objetiva ou teoria do risco integral,
acolhida hoje sem reservas pelo direito brasileiro, quer
o preso tenha sido morto, quer tenha cometido suicídio,
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espontaneamente ou motivado, a pessoa jurídica
responde pela morte, no mínimo pela culpa in vigilando,
(...) (in O Estado e a Obrigação de Indenizar. São Paulo:
Saraiva, 1989, página 251).
Além disso, a Constituição Federal assegura ao indivíduo

sua integridade física, sendo dever do Estado garantir a vida de seus
detentos. Dessa forma, a partir do momento em que Francisco Aquino
foi preso, o Estado assumiu a integral responsabilidade pelos danos
que este viesse a sofrer em decorrência da situação especial a que foi
colocado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
uníssona quanto à responsabilidade do Estado em caso de morte de
preso em estabelecimento prisional:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que,
em caso de morte de detento sob custódia do Estado, é
devida a condenação imposta. A responsabilidade de
reparar os danos decorre da violação do dever de
guarda, dado que o Estado não teria tomado todas as
medidas necessárias para impedir o evento. (...)”
(Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº
161422/SP, relator ministro Joaquim Barboza, DJUe, de
18/03/2009).
Por certo, restam configurados nos autos que o ente

estatal foi omisso e faltou com o dever de vigilância e de adoção de
medidas voltadas à proteção do prisioneiro, estando sua conduta
omissiva, portanto, direta e imediatamente relacionada com o dano
causado.

Este Tribunal de Justiça tem demonstrado entendimento
nesse sentido:

“Duplo grau de jurisdição. Apelação cível. Indenização.
Morte de detento. Responsabilidade objetiva do Estado.
Pensão mensal. Salário mínimo. Dano moral. Juros de
mora. Evento danoso. Honorários advocatícios. Artigo
20, § 3º, Código de Processo Civil. Sentença mantida.
I - O Estado é responsável pelos danos que causar aos
particulares quando do exercício (comissivo ou omissivo)
de suas atividades, havendo ou não culpa de seus
agentes, uma vez demonstrado o dano e o nexo causal
com aquela atividade (ativa ou omissiva).
II - O detento que encontra-se em estabelecimento
prisional, com óbvia custódia e proteção direta do poder
público, e este, responsável por sua integridade física.
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Ocorrendo sua morte, responde integralmente o Estado,
em face da teoria do risco administrativo, por culpa in
vigilando (artigo 37, § 6º, Constituição Federal).
(Tribunal de Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível,
Duplo Grau de Jurisdição nº 20246-0/195, relator
desembargador Walter Carlos Lemes, DJ 538, de
15/03/2010)”.
“Apelação cível. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Morte de preso em estabelecimento
prisional. Responsabilidade objetiva do Estado. (...)
I - A responsabilidade civil do Estado rege-se pela teoria
objetiva ou do risco administrativo, consoante o que
determina o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - Nos termos do artigo 5º, XLIX, da Carta Magna, é
dever do Estado zelar pela integridade física e moral do
preso, mantendo para isso vigilância eficiente do presídio
enquanto a vítima estiver sob sua custódia, cabendo a
seus agentes o dever de garantir segurança ao detento.
III - Deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano
moral, se a quantificação foi fixada de modo moderado
que não importe em enriquecimento sem causa e nem
insignificante pela circunstância ocorrida. (...)” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Terceira Câmara Cível, Apelação
Cível nº 125050-4/188, relator doutor Carlos Magno
Rocha da Silva, DJ nº 180, de 22/09/2009)”.
“Duplo grau de jurisdição. Ação de indenização. Suicídio
de detento. (...)
I - A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º,
XLIX, estabeleceu como garantia fundamental o respeito
à integridade física e moral do preso, cabendo ao Estado
resguardar esse direito.
II - Estando o falecido sob a guarda de agentes públicos
estatais, os quais, de forma omissiva, viabilizaram que
o encarcerado obtivesse acesso à arma de fogo, utilizada
por ele para retirada da própria vida, exsurge a obrigação
do Estado em indenizar os danos deste fato decorrentes.
(...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara
Cível, Duplo Grau de Jurisdição nº 19765-0/195, relator
doutor Carlos Alberto França, DJ nº 449, de 29/10/2009)”.
Atento às circunstâncias concretas e, ainda, aos

objetivos maiores a que busca o instituto da indenização por danos
morais, entendo que deve ser mantido os valores fixados no voto
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prevalecente, porquanto proporcional e razoável para conferir uma
compensação aos lesados, atenuando a dor sofrida com a perda do
ente familiar, e em atenção à função punitiva e pedagógica que se espera
da condenação.

Quanto a alegação de inexistência de comprovação de
dependência econômica, melhor sorte não assiste ao apelante. Isso
porque a dependência econômica em casos como tais é presumida,
justamente por força da relação de parentesco (pai, filhos e esposa).

Doutro norte, a vinculação ao salário mínimo para fixação
do montante da pensão mensal não ofende ao disposto no artigo 7º, IV,
da Constituição Federal/88, vez que não se trata, aqui, de índice de
correção de dívidas e valores, mas apenas como forma de manter o
padrão monetário do pensionamento.

No que tange à insurgência manifestada no que diz
respeito ao termo inicial da incidência de juros sobre o valor arbitrado a
título de danos morais, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em se tratando de indenização por ato ilícito, os juros moratórios
são devidos a partir do evento danoso.

Eis a Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”.
Nestes termos, portanto, imerece acolhida a apelação

interposta.
Ao teor do exposto, conheço da remessa obrigatória e

da apelação interposta, e, acolhendo parecer ministerial, nego-lhes
provimento, mantendo incólume a sentença vituperada.

É o meu o voto.
Goiânia, 5 de abril de 2011.
Des. Norival Santomé - Relator

Duplo Grau de Jurisdição nº 512090-65.2008.8.09.0134 (200895120909)
Comarca de Cachoeira Dourada
Autor: Antônio Marcelo Tavares e Cia Ltda
Réu: Município de Inaciolândia
Apelação Cível
Apelante: Município de Inaciolândia
Apelado: Antônio Marcelo Tavares e Cia Ltda
Relator: Des. Francisco Vildon J. Valente

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONDE-
NAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INFERIOR
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A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 475, § 2º, CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. REMESSA NÃO CONHECIDA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
DANOS MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL POR
MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO SUPERVENI-
ENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
MULTA CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA PARIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
I - Não se conhece da remessa oficial quando o valor da
condenação da Fazenda Pública é inferior a 60
(sessenta) salários mínimos, consoante artigo 475, §
2º, do Código de Processo Civil.
II - A rescisão unilateral dos contratos administrativos
nas hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78, da Lei nº 8.666/93 não dispensa a motivação
do ato, e, ainda, a instauração de processo
administrativo, a fim de assegurar ao contratado o
contraditório e a ampla defesa, para fins de apuração
da ocorrência de uma das mencionadas hipóteses,
conforme estabelecido no parágrafo único do mesmo
dispositivo legal, sob pena de ilegalidade.
III - A supremacia do interesse público que autoriza a
existência de cláusula exorbitante como a da rescisão
unilateral, fundada no interesse público, não obsta a
aplicação de multa rescisória à administração, ante a
necessária observância da paridade entre os
contratantes, naquilo em que se refere aos aspectos
econômicos-financeiros.
IV - Constatada, nos autos, a ocorrência de sucumbência
recíproca, os honorários de advogado e demais
despesas processuais devem ser distribuídos conforme
o disposto no artigo 21, caput, do Código de Processo
Civil. Precedentes.
V - Remessa obrigatória não conhecida. Apelação
conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Duplo Grau
de Jurisdição nº 512090-65.2008.8.09.0134 (200895120909), da comarca
de Cachoeira Dourada.
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Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quinta Câmara
Cível, à unanimidade de votos, em não conhecer da remessa obrigatória
e conhecer da apelação e provê-la em parte, nos termos do voto do
relator.

Votaram, com o relator, o desembargador Alan Sebastião
de Sena Conceição e o juiz Roberto Horácio de Rezende (substituto do
desembargador Geraldo Gonçalves da Costa).

Presidiu a sessão o desembargador Alan Sebastião de
Sena Conceição.

Representou a Procuradoria-Geral de Justiça a doutora
Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Des. Francisco Vildon J. Valente - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de remessa obrigatória e apelação cível, esta
interposta contra a sentença (folhas 135/143), proferida pelo meritíssimo
juiz de direito da comarca de Quirinópolis, doutor Péricles Di Montezuma,
nos autos da ação de cobrança c/c danos morais, promovida por Antônio
Marcelo Tavares e Cia em desfavor do Município de Inaciolândia, visando
a cobrança de multa contratual e indenização por danos morais, em
razão da rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes para
fornecimento de combustível sem o devido procedimento administrativo.

Sentenciado o feito, o douto juiz singular julgou
parcialmente procedente o pedido, condenando o Município requerido
ao pagamento da multa contratual constante na cláusula décima, item 1
do contrato em discussão, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal, e artigo 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/93. E tendo
em vista a sucumbência, condenou o Município ao pagamento dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.

Inconformado, o Município interpõe o presente recurso
(folhas 145/152), alegando em suas razões recursais, resumidamente,
o seguinte:

a) o contrato foi celebrado sem licitação, ante sua
inexigibilidade (havia apenas um posto de combustíveis funcionando
naquele município), sendo que a rescisão unilateral ocorreu em razão
do interesse público (artigo 78, XII, c/c artigo 79, I, da Lei nº 8.666/93),
pois além da cobrança de preços abusivos, outro posto de combustível
foi inaugurado, impondo a realização de licitação, sob pena de incorrer o
agente público em improbidade administrativa;
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b) a rescisão unilateral não depende de processo
administrativo;

c) a sucumbência recíproca impunha a condenação de
ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso,
a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando improcedente
o pleito autoral, invertendo o ônus sucumbencial, ou, alternativamente,
seja reconhecida a sucumbência recíproca das partes.

Preparo realizado, à folha 153.
Não houve contrarrazões, conforme certificado à folha

159.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça

apresentou o parecer, de folhas 164/171, opinando pelo não
conhecimento da remessa obrigatória, em virtude do disposto no artigo
475, § 2º, do Código de Processo Civil, e pelo conhecimento e provimento
parcial da apelação, a fim de determinar que ambas as partes arquem
com o pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório. Decido.
De início, impende ressaltar que à luz do que estabelece

o artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil, o caso vertente não
comporta reexame necessário, porquanto a condenação imposta ao
Município no valor de R$ 13.194,20 (treze mil, cento e noventa e quatro
reais e vinte centavos), acrescida dos honorários advocatícios, não é
superior a 60 (sessenta) salários mínimos,

Neste sentido, eis a orientação esposada por este
Tribunal de Justiça:

“Duplo grau de jurisdição. Condenação da fazenda
pública municipal inferior a 60 salários mínimos. Artigo
475, § 2º, Código de Processo Civil. Remessa não
conhecida. Apelação cível. Acidente de trânsito.(...)
I - Não se conhece da remessa oficial quando o valor da
condenação da Fazenda Pública é inferior a 60
(sessenta) salários mínimos, consoante artigo 475, §
2º, do Código de Processo Civil. (...)” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Quarta Câmara Cível, Duplo Grau de
Jurisdição nº 20397-4/195, Santa Helena de Goiás,
acórdão de 25/02/2010, relator desembargador Almeida
Branco, publicado no DJG 539, de 16/03/2010);
“Duplo grau de jurisdição e apelação cível. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Valor inferior
a 60 (sessenta) salários mínimos. Artigo 475, § 2º, do
Código de Processo Civil.
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(...)
I - Não se submete a sentença singular ao duplo grau
de jurisdição quando a condenação ou o direito
controvertido em face do ente público não exceder o
valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Inteligência do
parágrafo 2º do artigo 475, do Código de Processo Civil.
(...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara
Cível, Duplo Grau de Jurisdição nº 19949-0/195,
Anápolis, acórdão de 15/12/2009, relator desembargador
João Ubaldo Ferreira, publicado no DJG 551, de
19/01/2010).
Assim sendo, deixo de conhecer da remessa obrigatória.
Presentes os pressupostos de admissibilidade do

recurso de apelação interposto, dele conheço.
Conforme visto, cinge-se o inconformismo do apelante

à parte da sentença, que o condenou ao pagamento da multa contratual,
ante a rescisão unilateral do contrato sem oportunizar o devido processo
administrativo, bem assim quanto à condenação exclusiva da
municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, a despeito
da sucumbência parcial.

Com relação à aplicação da multa pela rescisão unilateral
em inobservância ao processo administrativo, entendo que desmerece
reparos a sentença recorrida, pois muito embora a rescisão unilateral
por parte da administração em razão do interesse público superveniente
(artigo 78, inciso XII e parágrafo único, c/c artigo 79, da Lei nº 8.666/93)
configure prerrogativa da administração, tal fato não dispensa a
observância constitucional do devido processo administrativo,
oportunizando ao contratado a ampla defesa e o contraditório. Vejamos:

“Artigo 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
XII - razões de interesse público, de alta relevância e

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da

administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
anterior;”

Ao contrário disso, o que se extrai dos autos é que a
rescisão unilateral se amparou exclusivamente no ofício nº 016/2008
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(folha 17), encaminhado ao autor/contratado pelo secretário de controle
interno do município, em 29/08/2008, após quase oito meses da vigência
do contrato, a qual se motivou no interesse público de se realizar novo
processo licitatório, sob a modalidade tomada de preços.

Acrescento, ainda, que o parágrafo 2º, do artigo 79, da
referida lei, estabelece que “quando a rescisão ocorrer com base nos
incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado,
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até

a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.”
Em exame ao contrato, constata-se que foi estipulada

cláusula penal (cláusula 10, item 1, do contrato nº 031/2008 - folhas 13/16)
em caso de descumprimento pelo contratado, a qual, conforme cediço
constitui-se em pré-avaliação das perdas e danos e em punição do
devedor inadimplente, independentemente de comprovação dos danos
sofridos. Entendo que tal cláusula também deve ser estendida à
municipalidade, pelo princípio da paridade, em razão de a rescisão
unilateral ter se operado de forma arbitrária, sem a instauração de
qualquer procedimento administrativo prévio, tendo em vista que a
municipalidade se limitou a comunicar sua decisão através do referido
ofício. Transcrevo:

“I - Por inadimplência ou descumprimento a qualquer
das cláusulas deste contrato, responde o contratado à pena de multa
correspondente a 2% (dois por cento) do valor contratual, sujeitando-se,
ainda, às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93.”

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:
“Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato
administrativo de prestação de serviços. Extinção
unilateral por interesse público. Artigo 78, parágrafo
único, da Lei Federal nº 8.666/93. Ausência de processo
administrativo. Irregularidade do ato. Danos materiais
devidos.
Ainda que autorizada a rescisão unilateral dos contratos
administrativos nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII e XVII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, tem-se como
indispensável a necessidade de motivação do ato, e,
ainda, da instauração de processo administrativo, em
que se assegure ao contratado o contraditório e a ampla
defesa, para fins de apuração da ocorrência de uma



554

das mencionadas hipóteses, conforme estabelecido no
parágrafo único do mesmo dispositivo legal, sob pena
de ilegalidade.
Diante da declaração judicial de irregularidade do ato
administrativo, tem-se como consequência lógica a
recomposição integral de tudo aquilo que a contratada
faria jus se não tivesse sido rescindido o contrato de
prestação de serviços antes de seu término previsto
contratualmente” (1.0261.08.065214-0/001(1);
numeração única: 0652140-40.2008.8.13.0261;
precisão: 10; relator desembargador Elias Camilo; data
do julgamento: 11/11/2010; data da publicação:
03/12/2010).
“Apelação cível. Administrativo. Rescisão unilateral de
contrato pelo RES-SP. Ação das empresas contratadas
almejando indenização por: a) perdas e danos; b) lucros
cessantes e; c) multa rescisória prevista em contrato.
Sentença de procedência parcial condenando apenas
em perdas e danos. Reexame necessário suscitado e
recursos voluntários pelo DER-SP e pela empresa.
Provimento parcial de rigor. (…).
III - Multa rescisória. Admissibilidade. Oponibilidade
também à administração pública. Respeito aos direitos
adquiridos emergentes do contrato bem como ao
equilíbrio contratual. Supremacia do interesse público
que autoriza a existência de cláusula exorbitante como
a da rescisão unilateral fundado no interesse público
porém, não constitui óbice à imposição de multa
rescisória à administração, mormente em razão da
necessária observância da paridade entre os
contratantes naquilo que se refere aos aspectos
econômicos-financeiros. Precedentes da corte. (…).
Sentença reformada em parte. Recurso do DER não
conhecido. Reexame necessário desprovido e, por fim,
apelação da empresa provida em parte” (Tribunal de
Justiça de São Paulo, Sexta Câmara de Direito Público,
Apelação Cível nº 1565926820068260000, relator
Sidney Romano dos Reis, julgado de 02/05/2011)
De outro lado, no que pertine aos ônus sucumbenciais,

entendo que assiste razão ao apelante em pretender a reforma da
sentença, pois, consoante dispõe o artigo 21, do Código de Processo
Civil, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca
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e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários
e as despesas”, ressalvada a hipótese do respectivo parágrafo único
que dispõe que “se um litigante decair de parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

Examinando os autos, extrai-se que a pretensão do autor
era obter o recebimento da multa contratual do município/contratante,
bem assim sua condenação ao pagamento dos danos morais decorrentes
da rescisão unilateral arbitrária. Assim, tendo em vista que foi julgado
improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento dos danos
morais, convenço-me pela ocorrência de sucumbência recíproca,
impondo a distribuição pro rata do pagamento das custas e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos dos artigos 20, § 3º, e 21, do Código
de Processo Civil.

Sobre a matéria, já decidiu o r. Superior Tribunal de
Justiça:

“Recurso especial. Civil e processual civil. Ação de
indenização. Responsabilidade civil do médico
comprovada. Lucros cessantes, danos materiais e
morais. Reconhecimento do direito à verba referente aos
danos morais. Decaimento de parte dos pedidos
formulados na inicial. Sucumbência recíproca.
Constatação. Honorários e despesas processuais a
serem distribuídos conforme o artigo 21, caput, do
Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula 306
deste Superior Tribunal.
I - Uma vez constatada nos autos a ocorrência de
sucumbência recíproca, os honorários de advogado e
demais despesas processuais devem ser distribuídos
conforme o disposto no artigo 21, caput, do Código de
Processo Civil. Precedentes.
II - No mesmo sentido, dispõe a Súmula 306, Superior
Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios devem ser compensados
quando houver sucumbência recíproca, assegurando o
direito autônomo do advogado à execução do saldo sem
excluir a legitimidade da própria parte.”
III - Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa
parte, provido” (Recurso Especial nº 661023/ES, relator
ministro Paulo Furtado (desembargador convocado do
TJBA), terceira turma, julgado em 18/02/2010, DJUe,
de 03/03/2010)
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“Ação revisional. Contrato de mútuo bancário garantido
por alienação fiduciária. Sucumbência recíproca.
Ocorrência. Descaracterização da mora. Pressuposto
não evidenciado.
I - Configurada a sucumbência recíproca, aplicável o
artigo 21, do Código de Processo Civil, que prevê a
distribuição proporcional das despesas e honorários
advocatícios.
II - Não evidenciada a abusividade das cláusulas
contratuais do período da normalidade, não há por que
cogitar do afastamento da mora do devedor.
III - Agravo regimental desprovido” (Agravo Regimental
no Recurso Especial nº 962715/RS, relator ministro João
Otávio de Noronha, quarta turma, julgado em
01/10/2009, DJUe, de 13/10/2009)
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, nego

conhecimento à remessa obrigatória e conheço e dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo município, tão-somente para reconhecer a
sucumbência recíproca na demanda e condenar ambas as partes, pro
rata, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo, de
resto, inalterada a sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Des. Francisco Vildon J. Valente - Relator

Mandado de Segurança nº 5848-93 (201090058489)
Comarca de Goiânia
Impetrante: Oracle do Brasil Ltda.
Impetrado: Secretário da Fazenda do Estado de Goiás
Relator: Des. Jeová Sardinha de Moraes

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA
FORNECEDORA DE PROGRAMAS (SOFTWARES)
QUE PERMITE A EMISSÃO DE DOCUMENTOS FIS-
CAIS. DECLARAÇÃO CONJUNTA. RESPONSABILI-
DADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO.
I - Os programas aplicativos criados para a emissão de
documentos fiscais, assim como outro sistema utilizado
em computador, são suscetíveis de alteração,
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independentemente de autorização dos seus criadores
ou fabricantes. Desse modo, fere o princípio da
razoabilidade exigir que a empresa fornecedora do
programa de processamento de dados criado para esta
finalidade assine declaração conjunta com o contribuinte,
garantindo, indefinidamente, que o sistema não dispõe
de mecanismos paralelos de controle de caixa, estoque
e outros que possibilitem sonegação fiscal, bem como
assumindo responsabilidade por sua utilização.
II - A declaração de responsabilidade da empresa
fornecedora deve ficar limitada à ausência de meios de
sonegação fiscal em relação ao sistema original, ficando
a cargo exclusivo do contribuinte a responsabilidade por
eventual lançamento de dados incorretos, bem como a
manipulação indevida de dados.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado
de Segurança nº 5848-93.2010.8.09.0000 (201090058489), acordam os
componentes da Segunda Turma Julgadora da Sexta Câmara Cível do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de votos,
em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, o desembargador Fausto Moreira
Diniz e o desembargador Norival de Castro Santomé.

Presidiu a sessão o desembargador Jeová Sardinha de
Moraes.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, a doutora Ana Cristina Ribeiro Peternella França.

Goiânia, 31 de maio de 2011.
Des. Jeová Sardinha de Moraes - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Versam os presentes autos sobre mandado de
segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por Oracle do
Brasil Ltda. contra ato supostamente ilegal praticado pelo secretário da
Fazenda do Estado de Goiás, em virtude da exigência perante a
Secretaria da Fazenda deste Estado da assinatura de declaração redigida
nos termos do Decreto nº 4.852/97, alterado pelo Decreto nº 6.234/05,
apêndice IV.
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Aduz o impetrante que atua no desenvolvimento de
programas de computadores (softwares) para fins empresariais.

Explica que apenas desenvolve os softwares e
comercializa as licenças, mas não realiza a instalação dos programas
bem como não os “alimenta”.

Argumenta que dentre os programas produzidos pela
impetrante, destaca-se um aplicativo que permite a emissão de
documentos fiscais e escrituração de livros fiscais.

Esclarece que esses programas possuem campos
específicos para a empresa colocar os valores dos produtos, da alíquota,
dos tributos e todos os demais dados necessários para que seja emitida
a nota fiscal pertinente à operação realizada.

Acresce que cada empresa usuária/licenciada do
software lança nos campos próprios as informações como, valor dos
preços de vendas de seus produtos, a quantidade de mercadorias
vendidas, a alíquota, o valor dos tributos e todos os demais dados
necessários para a emissão de nota fiscal.

Assevera que recentemente várias empresas
licenciadas tentaram efetuar o cadastro perante a Secretaria de Estado
da Fazenda para que pudessem passar a emitir notas fiscais através do
software comercializado pela impetrante. Todavia, a autoridade apontada
como coatora, por meio dos artigos 97, § 1º, e 133, inciso I, do Decreto
nº 4.852/1997, impôs às empresas licenciadas que o responsável técnico
pelo programa aplicativo firmasse declaração, de que o referido programa
não dispõe de mecanismo de controle paralelo que possibilite a
sonegação fiscal, assumindo, para tanto, total responsabilidade por
utilização.

Assevera que a referida medida é ilegal, uma vez que
não pode avalizar as empresas licenciadas que, porventura, dolosamente
desenvolverem contabilidade paralela àquela apresentada pelo Fisco.

Forte em tais argumentos, ressalta que é necessário a
obtenção da medida liminar em face do abuso apontado, que consiste
na assinatura da declaração referenciada e, quanto ao perigo da demora
dos seus clientes ficarem impedidos de se cadastrarem perante a
Secretaria de Estado da Fazenda e, assim, só poderão emitir documentos
fiscais e escriturar seus livros fiscais manualmente, fugindo à celeridade
e economia de custos próprios da eficiência empresarial atual. Razão
pela qual as empresas deixarão de adquirir os softwares acarretando-lhe
prejuízos irreparáveis.

Com a inicial vieram os documentos de folhas 21/157.
Preparo, à folha 156.
A feito foi, originariamente, distribuída para a Corte

Especial, sendo deferida a medida liminar pleiteada (folhas 160/161),
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bem como foi ordenado a notificação da autoridade inquinada coatora e
a cientificação da Procuradoria-Geral do Estado.

O Estado de Goiás apresentou contestação, às folhas
169/176, suscitando, inicialmente, a inadequação da via eleita, tendo
em vista que para o devido esclarecimento do objeto da presente
impetração mister a dilação probatória. Quanto ao mérito, afirmou que o
ato acoimado de coator “encontra-se previsto em disposição normativa
...”. Noutra seara defende que a exigência posta “não é a responsabilidade
pelos dados alimentado no sistema, mas sim a responsabilidade pela
permissibilidade, ou seja, o programa comercializado pela autora não
pode possibilitar a manipulação das informações pelo contribuinte” (folha
175).

Conclui, requerendo, alternativamente, seja acolhida a
preliminar de inadequação da via eleita ou a denegação da segurança.

Inconformado com a concessão da medida liminar, o
Estado de Goiás propôs agravo regimental, sendo este conhecido, porém
desprovido (folhas 214/216).

O chefe do Poder Executivo prestou informações
defendendo sua ilegitimidade ad causam.

Em seu turno, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
declínio da competência da Corte Especial a uma das Câmaras Cíveis
deste Tribunal sem a extinção do processo.

Do despacho, de folhas 230/231, o relator
desembargador Vítor Barboza Lenza, expurgando erro material, retificou
a polaridade passiva da demanda, restringindo a autoridade coatora
apenas ao secretário da Fazenda, excluindo o governador do Estado de
Goiás, e, de consequência, determinou a redistribuição dos autos a uma
das Câmaras Cíveis, silenciando sobre a manutenção ou não da
concessão da medida liminar.

Os autos foram redistribuídos e conclusos a este relator.
O pedido liminar restou deferido na decisão, de folhas

234/240.
Irresignado com a decisão que deferiu o pedido liminar,

o Estado de Goiás, às folhas 246/248, interpôs novo agravo regimental,
que foi conhecido e desprovido (folhas 252/257).

Notificada, a autoridade acoimada de coatora, secretário
da Fazenda do Estado de Goiás, prestou informações, às folhas 259/262,
aduzindo que a matéria questionada nos autos, tem sua fundamentação
legal originada no Convênio ICMS 85/01.

Esclarece, ainda, que o impetrante ao subscrever a
declaração conjunta, não assumirá automaticamente a responsabilidade
solidária, pois o fato determinante para que se configure a situação de
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responsabilidade é a participação ou colaboração nos atos da sonegação
fiscal.

Junta os documentos de folhas 263/270.
Com vista dos autos, a procuradora de justiça, doutora

Ruth Pereira Gomes, opinou pela concessão da segurança pleiteada, a
fim de que a impetrante não seja obrigada a firmar declaração exigida
pelo Fisco.

É o relatório.
Passo ao voto.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, dele

conheço.
Conforme relatado, o presente writ foi ajuizado em face

o secretário da Fazenda do Estado de Goiás, em razão da exigência
perpetrada pelo decreto estadual nº 4.852/97, alterado pelo decreto nº
6.234/05, que instituiu a obrigatoriedade de ser firmada declaração na
qual a empresa que desenvolve software para processamento de dados
com finalidade fiscal assume solidariamente a responsabilidade,
juntamente com o contribuinte, pela evasão fiscal decorrente da utilização
do aplicativo de informática desenvolvido.

A empresa impetrante sustenta que não pode ser
responsável pelo uso incorreto do sistema de informática que produz,
pois a inserção dos dados que irão resultar no cálculo do imposto devido
é tarefa atribuída ao contribuinte.

Pois bem, antes de adentrar ao mérito da lide posta em
discussão, mister apreciar a preliminar levantada de inadequação da via
eleita, haja vista que o mandado de segurança não questiona, em tese,
a validade do diploma normativo, mas apenas os efeitos concretos da
exigência instituída pelo referido decreto estadual sobre a atividade
econômica desempenhada pela impetrante. Portanto, é cabível a ação
mandamental.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
No que tange ao mérito, o parecer da douta procuradoria

de justiça bem elucidou a questão, motivo por que adoto como
fundamentação parte de sua judiciosa manifestação, cujos fundamentos
por ela expendidos, conjuga-se ao mesmo entendimento deste relator
como razão de decidir, na forma autorizada pelo artigo 210, parágrafo
único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás, in verbis:

“Com efeito, há que ser feita a devida distinção entre a
responsabilidade tributária, que apenas pode ser estatuída por lei em
sentido estrito, e as obrigações tributárias acessórias, passíveis de serem
fixadas por normas infralegais.

Conforme é cediço, o responsável pelo pagamento de
um tributo integra a relação jurídico-tributária como devedor de um tributo,
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sem que tenha praticado direta e pessoalmente o respectivo fato gerador
da obrigação.

Cuida-se, portanto, de situação na qual a lei
expressamente atribui a responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro
que possua algum vínculo com o fato gerador do tributo (artigo 128, do
Código Tributário Nacional).

O artigo 124, II, do Código Tributário Nacional, por seu
turno, estabelece que a lei poderá instituir como devedores solidários as
pessoas nela expressamente consignadas.

Sendo assim, o terceiro responsável deve sempre
guardar uma relação com o fato gerador do tributo.

A cláusula segunda do Convênio ICMS 57/95, ao
regulamentar uso do sistema eletrônico de processamento de dados
para emissão de documentos fiscais, estabeleceu que o requerimento
formulado pelo contribuinte para a utilização do software deverá ser
instruído, dentre outros documentos, com uma declaração conjunta do
contribuinte e do responsável pelos programas aplicativos, garantindo a
conformidade destes à legislação vigente.

Todavia, a disposição normativa contida no aludido
convênio refere-se à adequação do programa aos padrões fixados pelo
Fisco, ao instituir o sistema de escrituração fiscal digital. A aludida norma,
portanto, não autoriza o alargamento do conteúdo da declaração conjunta,
de modo a possibilitar a imputação de verdadeira responsabilidade
tributária em desconformidade com o Código Tributário Nacional.

Desta forma, a declaração exigida da empresa
impetrante pelo Estado de Goiás extrapola a função de meramente
facilitar o cumprimento da obrigação tributária ou de fiscalizar o
pagamento do tributo.

Assim, ao exigir da empresa fornecedora do software
uma declaração assumindo total responsabilidade pela utilização do
programa, o fisco goiano está, na verdade, atribuindo responsabilidade
tributária por meio de ato infralegal, contrariando, portanto os artigos
124, I, e 128, do Código Tributário Nacional, que reservam à lei a
regulação integral da aludida matéria”.

Neste sentido é a jurisprudência Pátria:
“Direito administrativo. Empresa fornecedora de sistema
de processamento de dados. Emissão de documentos
fiscais. Declaração conjunta. Responsabilidade
incondicionada. Princípio da razoabilidade. Limitação.
Os sistemas de processamento de dados criados para
a emissão de documentos fiscais, assim como qualquer
sistema utilizado em computador, são suscetíveis de
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alteração, independentemente de autorização dos seus
criadores/fabricantes. Sendo assim, fere o princípio da
razoabilidade exigir que a empresa fornecedora do
sistema (software) criado para a emissão de documentos
fiscais assine declaração em conjunto com o
contribuinte, garantindo, indefinidamente, que o sistema
não dispõe de mecanismos paralelos de controle de
caixa, estoque e outros que possibilitem sonegação
fiscal, bem como assumindo responsabilidade por sua
utilização. Assim, a declaração de responsabilidade da
empresa fornecedora deve ficar limitada à ausência de
meios de sonegação fiscal em relação ao sistema
original, ficando a cargo exclusivo do contribuinte a
responsabilidade por alterações ou manipulação
indevida de dados” (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, Mandado de Segurança nº
2009.00.2.008263-4, Apelação Cível nº 383,462, relator
desembargador Natanael Caetano).
“Mandado de segurança. Empresa fornecedora de
software. Responsabilidade solidária. Impossibilidade.
Responsabilidade restrita aos atos relacionados à
criação do software.
I - Depois de realizada a venda, não há como
responsabilizar solidariamente a empresa que apenas
desenvolveu e forneceu o software, pela má utilização
por parte do contribuinte, notadamente porque a
empresa não mais possui controle sobre os dados e
informações lançados pela usuária.
II - Logo, apesar da previsão legal, o conteúdo da
declaração deve observar a exclusão da responsabili-
dade da empresa fabricante/desenvolvedora nos casos
de alteração do software sem o seu consentimento, bom
como nas hipóteses de manipulação indevida de dados
por parte da usuária/contribuinte” (Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, Mandado de Segurança nº
100080019555, relator desembargador Alemer Ferraz
Moulin, DJ, de 15/09/2009).
“Embargos de declaração em mandado de segurança.
Omissão. Fundamentação central do acórdão.
Impossibilidade da empresa impetrante ser
responsabilizada solidariamente por qualquer ato
pertinente ao preenchimento do programa de softwares.
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Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Efeitos
infringentes. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e
improvido.
I - Depreende-se que o acórdão embargado apreciou
de forma ampla e devida os elementos trazidos para os
autos, descabendo se falar em omissão, obscuridade
ou contradição ao longo do julgado.
II - “É pacífico nesta Corte o entendimento de que o
órgão julgador não está obrigado a responder uma a
uma as alegações da parte, como se fosse um órgão
consultivo, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar sua decisão” (Superior Tribunal de
Justiça, Recurso Especial nº 813430D-SC, Recurso
Especial nº 2006D 0020520-0, relator ministro Massami
Uyeda; órgão julgador Quarta Turma; data do
julgamento: 19/06/2007; data da publicação: Fonte DJU,
de 20/08/2007, página 288).
III - Extrai-se o respeito, no v. acórdão embargado, da
motivação necessária e apta a dar fundamento de
validade quando da concessão parcial da ordem em
mandado de segurança, nos termos do artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal.
IV - Recurso conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça
do Espírito Santo, Embargos de Declaração em
Mandado de Segurança nº 100080019555, relator
desembargador Alemer Ferraz Moulin; data da
publicação: 10/12/2009).
Neste mesmo raciocínio, trago a colação trecho do voto

proferido pelo relator ministro Castro Meira, no julgamento do Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 30.138-MS (2009/0152900-0),
publicado em 08/03/2010, do Superior Tribunal de Justiça, em situação
similar, vejamos:

“No atinente ao mérito, a solução da controvérsia requer
a distinção entre a responsabilidade tributária, que
apenas pode ser estatuída por lei em sentido estrito, e
as obrigações tributárias acessórias, passíveis de serem
fixadas por normas infralegais.
Quanto à responsabilidade, tem-se que o responsável
integra a relação jurídico-tributária como devedor de um
tributo, sem que tenha praticado direta e pessoalmente
o respectivo fato gerador da obrigação. Trata-se,
portanto, de situação na qual a lei expressamente atribui
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a responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro que
possua algum vínculo com o fato gerador do tributo”
(artigo 128, do Código Tributário Nacional).
O artigo 124, II, do Código Tributário Nacional, por seu

turno, estabelece que a lei poderá instituir como devedores solidários as
pessoas nela expressamente consignadas. No entanto, esse mesmo
dispositivo não atribui ao legislador ordinário liberdade total para conferir
responsabilidade tributária. O terceiro responsável deve sempre guardar
uma relação com o fato gerador do tributo.

Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Leandro
Paulsen:

“Na verdade, as seguintes ideias precisam ser
apreendidas para que se compreenda em que casos é
possível atribuir responsabilidade tributária a alguém:
a) o contribuinte é quem deve suportar o ônus pelo
pagamento do tributo, já que é este quem revela
capacidade contributiva ao praticar o respectivo ‘fato
gerador’; b) o terceiro apenas pode ser responsabilizado
quando tenha alguma relação com o fato gerador, ou
porque, de algum modo, participou na sua realização,
ou para que seja juridicamente possível o ressarcimento
pelo ônus do tributo que teve de suportar no lugar do
contribuinte. A não ser assim, a injustiça tributária e a
insegurança reinarão. Com efeito, que garantia ter-se-á
de que a lei ordinária não estabelecerá como
responsável pessoa sem qualquer relação com o fato
gerador e sem qualquer possibilidade e ressarcimento
do ônus do tributo apenas porque para o Fisco será mais
cômodo recolher dessa pessoa do que do contribuinte?
(...) a invalidade da interpretação genérica que se
pretende atribuir ao artigo 124, I, pode ser percebida
logo em face do artigo 128, do Código Tributário
Nacional: (...) referida norma afirma expressamente que
a lei ordinária poderá atribuir responsabilidades distintas
das contidas no Código, mas apenas se aquele por ela
indicado como responsável possuir relação com o fato
gerador” (Direito Tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e jurisprudência. 10ª edição,
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, página 911).
No tocante à atividade de desenvolvimento de aplicativos

de informática destinados a emitir documentos com finalidade fiscal, o
Código Tributário do Estado do Mato Grosso do Sul estabelece a
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responsabilidade solidária do fabricante do software, apenas nos casos
em que esse concorre para a omissão total e parcial de informações
fiscais utilizadas para o cálculo do imposto devido, isto é, quando
compactua com a prática da evasão fiscal.

Observe-se a redação do artigo 46, XVII, do aludido
normativo:

Artigo 46. São responsáveis pelo pagamento do ICMS,
solidariamente com o contribuinte ou com a pessoa que o substitua:

(...)
XVII - o fabricante do equipamento ou o credenciado

que prestem assistência técnica em máquinas, aparelhos e equipamentos
destinados a emissão, escrituração e controle de documentos fiscais,
bem como o fabricante do software, quando a irregularidade por eles
cometida concorrer para a omissão total ou parcial de valores fiscais e,
consequentemente, para a falta ou diminuição do valor do imposto devido.
As obrigações tributárias acessórias consistem em prestações, positivas
ou negativas exigidas pelo Fisco, com o objetivo de facilitar o cumprimento
da obrigação tributária principal e a correspondente atividade
fiscalizatória.

São deveres instrumentais, tais como
“o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas
fiscais, fazer declarações, promover levantamentos
físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e
documentos à disposição das autoridades
administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas
atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que
tributa a verificação do adequado cumprimento da
obrigação tributária” (Paulo de Barros Carvalho. Curso
de Direito Tributário, 16ª edição, São Paulo: Saraiva,
2004, páginas 288/289).
Com a adoção da escrituração fiscal digital, novas

obrigações acessórias foram instituídas com o objetivo de otimizar a
fiscalização tributária. É inegável, portanto, que a modernização dos
instrumentos fiscalizatórios é medida salutar, que deve ser valorada de
forma positiva, pois contribui para o aprimoramento da função
arrecadatória estatal. No entanto, esses novos mecanismos devem
sempre obediência às normas gerais de direito tributário, previstas no
Código Tributário Nacional e no texto constitucional.

A cláusula segunda do Convênio ICMS 57/95, ao
regulamentar uso do sistema eletrônico de processamento de dados
para emissão de documentos fiscais, estabeleceu que o requerimento
formulado pelo contribuinte para a utilização do software deverá ser
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instruído, dentre outros documentos, com uma declaração conjunta do
contribuinte e do responsável pelos programas aplicativos, garantindo a
conformidade destes à legislação vigente.

Todavia, a disposição normativa contida no aludido
convênio refere-se à adequação do programa aos padrões fixados pelo
Fisco, ao instituir o sistema de escrituração fiscal digital. A aludida norma,
portanto, não autoriza o alargamento do conteúdo da declaração conjunta,
de modo a possibilitar a imputação de verdadeira responsabilidade
tributária em desconformi-dade com Código Tributário Nacional.

A meu sentir, a declaração exigida da empresa
impetrante pelo Estado do Mato Grosso do Sul extrapola a função de
meramente facilitar o cumprimento da obrigação tributária ou de fiscalizar
o pagamento do tributo. Quando a Fazenda Estadual exige da empresa
fornecedora do software uma declaração assumindo total
responsabilidade pela utilização do programa, está, na verdade, atribuindo
responsabilidade tributária por meio de ato infralegal, contrariando,
portanto, os artigos 124, I, e 128, do Código Tributário Nacional, que
reservam à lei a regulação integral da aludida matéria.

Dessarte, como as situações que ensejam a
responsabilidade solidária devem estar exaustivamente descritas na lei,
não há porque exigir do administrado qualquer documento para ratificar
essa responsabili-dade, ou sequer acrescentar hipótese não elencada
no diploma legal.

Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
“Tributário. Imposto de importação. Mercadoria a granel.
Transporte marítimo. Quebra. Responsabilidade
tributária do agente marítimo. Inocorrência. Súmula 192,
do ex Tribunal Regional Federal. Termo de responsabili-
dade. Princípio da reserva legal. Código Tributário
Nacional, 121, II.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
“O agente marítimo não é considerado responsável pelos
tributos devidos pelo transportador, nos termos da
Súmula 192, do ex Tribunal Federal de Recurso. O termo
de compromisso firmado por agente marítimo não tem
o condão de atribuir-lhe responsabilidade tributária, em
face do princípio da reserva legal previsto no artigo 121,
II, do Código Tributário Nacional. Recurso especial não
conhecido” (Recurso Especial nº 252457/RS, relator
ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 04/06/2002, DJU, de 09/09/2002, página 188).
“Tributário. Agente marítimo. Responsabilidade tributária.
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Assinatura do termo de compromisso. Aplicabilidade da
Súmula 192, do Tribunal Federal de Recursos.
I - A assinatura de termo de compromisso ou outro
instrumento análogo não acarreta responsabilidade
tributária do agente marítimo firmatário. Incidência da
Súmula 192, Tribunal Federal de Recursos: “o agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições
próprias, não é considerado responsável tributário, nem
se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei
nº 37 de 1966”.
II - Recurso especial não provido” (Recurso Especial nº
1121612/SP, relatora ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 18/08/2009, DJUe, de 08/09/2009).
“Tributário. Agente marítimo. Responsabilidade tributária
por mercadoria faltante. Assinatura de termo de
compromisso. Aplicabilidade da Súmula 192, TFR.
I - A assinatura de termo de compromisso ou outro
instrumento análogo não acarreta responsabilidade
tributária do agente marítimo firmatário. Incidência da
Súmula 192, TFR: “o agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao
transportador para efeitos do Decreto-Lei nº 37 de 1966”.
II - Recurso especial a que se dá provimento” (Recurso
Especial nº 1040657/RJ, relator ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/04/2008,
DJUe, de 12/05/2008).
Destaco, ainda, o seguinte trecho extraído do voto

vencido proferido pelo desembargador federal Luiz Carlos Santini, o qual
demonstra, acertadamente, a ilegalidade da declaração exigida pelo
Fisco:

Ora, a impetrante, para exercer o seu comércio, venda
de programa de computadores para escrita comercial informatizada no
estado de Mato Grosso do Sul, é obrigada a assinar a declaração conjunta
acima (folha 264), declarando-se responsável pela utilização do sistema
de processamento de dados utilizados pelos contribuintes, até se
tornando responsável pelo tributo oriundo do fato gerador do usuário do
sistema de escrita informatizada. Tal imposição de responsabilidade ao
impetrante, na qualidade de construtor do programa, impede o livre
comércio de seu produto, pois em caso de inexistência da aceitação de
responsabilidade irrestrita não poderá o contribuinte do imposto estadual
utilizar essa ferramenta.
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É fato de que o sistema de finanças do Estado deve
manter um controle, como efetivamente mantém, relativo à elaboração
pelos comerciantes dos talonários fiscais, bem como dos livros de
lançamento das atividades comerciais, mas daí exigir que a
responsabilidade pelo imposto seja atribuída a quem faz o livro ou a
quem imprime o talonário a distância é enorme.

Percebe-se que a declaração referida responsabiliza
solidariamente a impetrante pela utilização do sistema, a qual, todavia,
tão somente fornece o software, tal qual a gráfica fornece o talonário
fiscal e os livros de lançamento dos atos de comércio, de sorte que
imputar ao impetrante possível responsabilidade tributária ofende o
disposto nos artigos 128 e 135, do Código Tributário Nacional, Lei nº
5.172/66.

Assim, torna-se incongruente impor à impetrante
responsabilidades pelas quais não tem nenhuma participação, já que
após a venda do software ao usuário/contribuinte, a Oracle do Brasil
Ltda. não tem controle sobre o que será alimentado/preenchido no
aplicativo (folha 340).

Alega o Fisco, em contrarrazões, que o artigo 10, da Lei
nº 9.609/98 (Lei do Software) reputa nula qualquer tentativa de isenção
de responsabilidade por parte do produtor do aplicativo de informática.
Todavia, esse argumento não se coaduna com a situação enfrentada na
presente demanda.

Examinemos os artigos 9º e 10, da Lei nº 9.609/98 (Lei
do Software):

Capítulo IV
Dos contratos de licença de uso, de comercialização e

de transferência de tecnologia
Artigo 9º O uso de programa de computador no País

será objeto de contrato de licença.
Parágrafo único. Na hipótese de eventual inexistência

do contrato referido no caput deste artigo, o documento fiscal relativo à
aquisição ou licenciamento de cópia servirá para comprovação da
regularidade do seu uso.

Artigo 10. Os atos e contratos de licença de direitos de
comercialização referentes a programas de computador de origem
externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos exigíveis, a
responsabilidade pelos respectivos pagamentos e estabelecerão a
remuneração do titular dos direitos de programa de computador residente
ou domiciliado no exterior.

§ 1º Serão nulas as cláusulas que:
I - limitem a produção, a distribuição ou a comercia-

lização, em violação às disposições normativas em vigor;
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II - eximam qualquer dos contratantes das responsabili-
dades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos
ou violação de direitos de autor.

Como se observa, esses preceitos legais disciplinam
os contratos de licença para comercialização de programas de
computador de origem estrangeira, autorizando que o instrumento
contratual atribua, na esfera cível, quem deverá arcar com o pagamento
dos tributos incidentes sobre a aludida operação.

O § 1º, do citado artigo 10, por sua vez, prevê a nulidade
da cláusula contratual que exima a responsabilidade civil, seja do
licenciado, seja do proprietário do programa, sobre danos ocasionados
a terceiros decorrentes de vício do produto comercializado ou de violação
a direitos autorais. Isso significa que qualquer prejudicado poderá buscar
perante o licenciado ou o autor do software comercializado a reparação
pelos danos ocasionados, em razão de vícios de qualidade ou de violação
a direitos relacionados com a proteção da propriedade intelectual.

Logo, o dispositivo legal suscitado pelo ente público
versa sobre matéria inteiramente distinta da apreciada nos presentes
autos, não se confundindo com o instituto da responsabilidade tributária
regrada na legislação própria.

Por outro lado, estando a responsabilidade tributária
submetida estritamente à lei, não é possível acolher o pleito do impetrante
para acrescentar a cláusula isentiva da responsabilidade na declaração
exigida pelo Fisco. Basta, portanto, para restabelecer a situação de
legalidade e o direito líquido e certo da impetrante, que se considere
abusiva a exigência perpetrada pelo ato impugnado no mandamus.

Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao recurso
ordinário em mandado de segurança, para que a impetrante não seja
obrigada a firmar a declaração exigida pelo Fisco.”

Por essas razões, e com suporte no parecer da
Procuradoria de Justiça, rejeito a preliminar suscitada e concedo a
segurança requestada, para que a empresa impetrante, Oracle do Brasil
Ltda., não seja obrigada a firmar declaração conjunta com o contribuinte
exigida pelo Fisco.

É o voto.
Goiânia, 31 de maio de 2011.
Des. Jeová Sardinha de Moraes - Relator

Mandado de Segurança nº 208535-59.2010.8.09.0000 (201092085351)
Comarca de Goiânia
Impetrante: Fábio Aparecido Rodrigues de Queiroz
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Impetrado: Secretário da Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás e
outro
Relator: Des. Kisleu Dias Maciel Filho

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO
OBJETO INOCORRENTE. CONCURSO PÚBLICO.
SOLDADO BOMBEIRO DA POLÍCIA MILITAR. TESTE
DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ILEGALIDADES
INEXISTENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I - Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
quando na impetração do mandamus se impugna fase
de concurso público, mesmo que o certame tenha se
encerrado, não ocorre a perda do objeto da referida ação
constitucional, uma vez que permanece no mundo
jurídico o ato que, de forma alegadamente ilegal, excluiu
o candidato do concurso, cuja exclusão é o ponto nodal
da controvérsia e como tal deve ser apreciado.
II - Previsto em lei estadual e no edital do concurso a
exigência do teste de aptidão física para o ingresso na
carreira de soldado bombeiro, não há que se falar na
ilegalidade de tal exigência, nem mesmo quanto a sua
forma de execução, tendo em vista que foram
claramente delimitados os critérios objetivos de
execução da aludida avaliação, assim como, não cabe
ao Poder Judiciário imiscuir-se nas funções da banca
examinadora.
III - Por conseguinte, de acordo com as exigências
estabelecidas no edital do concurso, compatíveis com
o exercício do cargo que o impetrante pretende ocupar,
não é ilegal a sua reprovação, tendo em vista que não
conseguiu executar a prova física no limite exigido.
IV - Não se discute em sede de mandado de segurança,
questões que demandam dilação probatória, uma vez
que o rito processual estabelecido para a referida ação
constitucional, por ser célere, não admite tal providência.
V - Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança nº 208535-59.2010.8.09.0000 (201092085351)
da Comarca de Goiânia.
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Acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
à unanimidade de votos, em denegar a segurança, nos termos do voto
do relator.

Votaram, além do relator, os desembargadores Almeida
Branco e Carlos Escher.

Presidiu a sessão o desembargador Carlos Escher.
Presente o ilustre procurador de justiça, doutor José

Eduardo Veiga Braga.
Custas, de lei.
Goiânia, 13 de janeiro de 2011.
Des. Kisleu Dias Maciel Filho - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por Fábio Aparecido Rodrigues de Queiroz contra ato do
secretário de Ciência e Tecnologia e Secretário da Segurança Pública
do Estado de Goiás, consistente no rigor e ilegalidades inerentes à
realização do teste de capacidade física, exigido no edital nº 003/2010,
do concurso público para formação do cadastro de reserva para cadetes
e soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, cujos
atos acarretaram a sua exclusão do certame, por ter sido declarado
inapto na referida avaliação.

Inicialmente, esclarece o impetrante que se inscreveu
para participar do referido concurso público, visando ser lotado na cidade
de Cristalina, tendo sido aprovado nas primeiras fases, inclusive, entre
os primeiros colocados.

Aduz que, não obstante a sua aprovação nas fases
anteriores, todavia, em razão das exigências descabidas no teste de
aptidão física, foi excluído do concurso ante a declaração de sua inaptidão
física.

Assegura que não tem como prevalecer a avaliação
respectiva, uma vez que as exigências abusivas constantes do referido
edital, configuram ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sobretudo, considerando que desempenhou bem o
que lhe fora exigido, cujo desempenho, todavia, não foi o suficiente para
sua aprovação.

Alega por outro lado, que além de haver sido realizada
a aludida prova em caráter sigiloso, não foi estabelecido um diferencial
de exigência de acordo com a faixa etária dos candidatos, o que configura,
também, ofensa aos referidos princípios constitucionais, pois, certamente,
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que o candidato com 20 anos de idade terá um desempenho melhor
que aquele com mais de 30 anos.

Alega, ainda, que não houve objetividade na divulgação
de sua reprovação, uma vez que não restou declinado o motivo
respectivo, bem como, não foi permitido tomar conhecimento da
avaliação logo após a sua execução.

Por conseguinte, assevera que não foram cumpridas
as normas do edital do concurso, inclusive, porque não foi observada a
ordem de sequência dos exercícios a serem executados, conforme
estabelecida no edital.

Diante de tais irregularidades, sustenta que foram feridos
os princípios constitucionais já mencionados, circunstância que autoriza
a concessão da ordem impetrada.

Ao final, além de liminar, pugnou pela concessão da
ordem em definitivo, a fim de que sejam declaradas as ilegalidades,
bem como consubstanciado o seu direito de prosseguir no certame.

Acompanham a petição inicial os documentos, de folhas
12/41, sendo que nesta última está comprovado o pagamento das custas
processuais.

A liminar pleiteada foi indeferida, às folhas 44/47.
Interposto agravo regimental, não houve qualquer

modificação no decisum retro mencionado.
Ao prestar as informações solicitadas, o secretário de

Segurança Pública, inicialmente, suscitou a ausência de direito líquido e
certo do impetrante, uma vez que o teste de aptidão física está previsto
no edital do concurso, ao qual o certame se vincula, cuja exigência não
foge aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque inerente
ao cargo que o impetrante concorre.

Assevera que não cabe ao Judiciário decidir sobre a
forma de aplicação dos exercícios e métodos de avaliação, cujas
providências competem, exclusivamente, à banca examinadora.

Aduz que os pontos impugnados na exordial,
especificamente no que diz respeito ao desempenho físico do candidato,
demandam a elaboração de prova pericial e testemunhal, que é
inadmissível em sede de mandado de segurança.

Afirma que são legais as exigências estabelecidas no
edital do concurso, sobretudo, considerando que todos os candidatos
“devem possuir capacidade mínima necessária para suportar, física e
organicamente, as exigências resultantes das atribuições dos cargos
de soldado.”, bem como, tinham plena ciência das exigências com a
publicação do edital do concurso.

Concluindo, pugnou pela denegação da ordem.
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Em contestação, o Estado de Goiás reafirma os
argumentos anteriormente despendidos, requerendo a denegação da
segurança pleiteada, ante a inequívoca ausência de direito líquido e certo
a ser resguardado nesta via mandamental.

Outrossim, à folha 103, comparece novamente aos
autos, noticiando a homologação do referido concurso público, bem como
o seu encerramento, opinando, em decorrência, pela extinção do
mandamus, sem julgamento do mérito, pela perda superveniente de
seu objeto.

O douto procurador de justiça, na mesma esteira de
entendimento, opinou pela extinção do processo.

É o relatório.
Passo ao voto.
Como visto, trata-se de mandado de segurança, em sede

do qual busca o impetrante obter ordem judicial, para poder participar
das demais fases do concurso em referência, subsequentes ao teste de
aptidão física, no qual foi declarado inapto.

Em síntese, alega que sua reprovação está coberta por
inúmeras ilegalidades, especificamente, no que diz respeito aos termos
de exigência e forma de execução da avaliação respectiva.

Antes, porém, de qualquer debate a respeito do referido
ponto, impende observar que não houve a perda do objeto do
mandamus, pelo fato do concurso público haver se encerrado, uma vez
que tal circunstância não exclui a garantia de direito líquido e certo do
impetrante se por ventura vier a ser detectado.

Esta é a orientação da Superior Corte de Justiça, como
se constata nos termos das ementas abaixo transcritas:

“Administrativo e processual civil. Concurso público.
Perda do objeto. Inexistência. Precedentes.
I - Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade
de uma das etapas do concurso, o início do curso de
formação ou até mesmo a homologação final do
concurso não conduz à perda de objeto do mandamus.
II - Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido
para determinar o retorno dos autos à origem para que
se prossiga no julgamento do mando de segurança”
(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
321101/DF, relatora ministra Eliana Calmon, julgado em
10/08/2010).
“Processual civil. Recurso ordinário em mandado de
segurança. Concurso público. Exame psicotécnico.
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Exclusão. Alegada ilegalidade. Curso de formação.
Encerramento. Perda de objeto. Inocorrência.
I - (...)
II - A inicial do mandado de segurança veicula o seguinte
pedido (folha 26, Superior Tribunal de Justiça): “e) Que
seja julgado procedente o pedido, para conceder a
segurança postulada, de modo que, confirmando-se a
liminar, seja declarada a nulidade do ato administrativo
que excluiu a impetrante do certame e, por conseguinte,
declarar sua aprovação, eis que o concurso público se
utilizou de critérios subjetivos para avaliá-lo;”.
III - Vê-se, portanto, que, embora encerrado o curso de
formação, permanece o interesse de agir na presente
demanda, uma vez que permanece no mundo jurídico o
ato que, de forma alegadamente ilegal, excluiu a
impetrante do certame na fase de exame psicotécnico
– o qual veio a ser submetido ao crivo do Judiciário.
IV - O encerramento desta via mandamental por pura e
simples falta de interesse de agir terá, por consequência,
a exclusão da candidata do certame, justamente o ponto
nodal da controvérsia sobre o qual se requer a
manifestação judicial. Precedentes.
V - Recurso ordinário em mandado de segurança
provido. Pedido de benefício de justiça gratuita deferido”
(Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
32100/DF, relator ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 04/11/2010).
“Administrativo. Mandado de segurança. Concurso
público. Curso de formação. Perda de objeto. Não
ocorrência.
I - Segundo entendimento desta Corte, é descabida a
alegação de perda do objeto do writ onde se discute a
ocorrência de ilegalidade em etapa anterior do curso de
formação, quando se verifica o seu término ou até
mesmo a homologação final do concurso.
II - Agravo regimental desprovido” (Agravo Regimental
no Recurso Especial nº 1003623/AL, relatora ministra
Laurita Vaz, julgado em 18/09/2008).
Destarte, fica afastado o pedido de extinção do processo

pela perda do objeto.
Por conseguinte, retornando ao tema central, sabe-se

que o mandado de segurança, na condição peculiar de ação
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constitucional, se destina a proteger direito líquido e certo não amparado
por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, de qualquer
categoria.

Entrementes, no presente caso, não vislumbro a
presença de violação de direito líquido e certo do impetrante, a ser
amparado por esta via mandamental, decorrente da sua reprovação no
teste de aptidão física.

Em princípio, relativamente à exigência do referido teste
de aptidão física, no tocante aos seus termos, não vejo qualquer ofensa
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Primeiro, porque a Lei Estadual nº 15.704/96, que
regulamenta a carreira dos policiais militares, dentre eles os bombeiros,
em seu artigo 2º, prevê que o ingresso no cargo inicial da carreira será
feito mediante aprovação em concurso público, que compreenderá
provas objetiva, discursiva e de aptidão física, esta última, mediante a
realização de testes físicos, na forma prevista no edital.

Por outro lado, as exigências do edital quanto à avaliação
física do candidato foram perfeitamente delimitadas, conforme se
comprova às folhas 34/36, cujos critérios respectivos foram definidos
com clareza e objetividade, de tal forma que, ao se inscrever, o
concorrente tinha plena ciência das dificuldades que enfrentaria, assim
como, de que as regras ali impostas eram vinculadas à realização do
concurso.

A propósito, como se constata, às folhas 16 e 35 dos
autos, comparando-se o resultado e as normas do edital, conclui-se que
o impetrante obteve nota zero no teste de corrida porque percorreu
distância menor que 2100 metros em doze minutos.

Outrossim, não há que se falar em abuso quanto a
exigibilidade do mesmo teste para candidato entre 20 e 30 anos, aliás,
no presente caso, entre 20 e 26 anos, que é a faixa etária do impetrante,
pois o mínimo que se espera de um soldado bombeiro é a capacidade
física condizente com o cargo que irá exercer, que, inclusive, está prevista
em lei, a exemplo da ementa abaixo transcrita, oriunda de julgamento
proferido no Superior Tribunal de Justiça:

“Recurso ordinário em mandado de segurança.
Concurso público para o cargo de soldado da polícia
militar. Prova de aptidão física. Pertinência com as
funções a serem exercidas. Motivação do ato de
reprovação. Legalidade. Recurso desprovido.
I - Admite-se a exigência de aprovação em exame físico
para preenchimento de cargo público, desde que
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claramente previsto em lei, guarde pertinência com a
função a ser exercida e seja pautado em critérios
objetivos, possibilitando ao candidato o conhecimento
da fundamentação do resultado. Precedentes.
II - Todos os critérios utilizados para avaliar a aptidão
física do candidato para o cargo foram expressa e
previamente especificados no edital regente do certame,
que trouxe, inclusive, tabelas explicativas da correlação
entre o tempo despendido para a realização do exercício
da forma exigida e sua pontuação.
III - Além disso, a Administração juntou documento
assinado pela própria impetrante, informando-a os
motivos que ensejaram sua reprovação, com a descrição
do tempo/número de exercícios praticados pela
candidata e correspondente pontuação, sendo certo que
a soma não atinge o mínimo exigido para a habilitação.
IV - Recurso desprovido, em consonância com o parecer
ministerial” (Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança nº 25.703/MS, relator ministro Napoleão Maia
Filho, Quinta Turma, julgado em 02/06/2009).
Ademais, seguindo a orientação jurisprudencial da

referida Corte de Justiça, não cabe ao Judiciário interferir e modificar os
critérios adotados para elaboração e avaliação do teste de aptidão física,
cuja função compete, exclusivamente, à banca examinadora, a exemplo
das ementas abaixo transcritas:

“Recurso ordinário. Mandado de segurança. Concurso
público. Direito líquido e certo não caracterizado. Exame
de capacidade física. Exigência amparada em lei. Modo
de execução dos exercícios e critérios de avaliação
objetivamente estabelecidos no edital. Previsão de
interposição de recurso administrativo. Não ocorrência
de violação a direito líquido e certo.
I - A previsão em edital de realização do teste de aptidão
física, além de cumprir a disposição legal expressa no
artigo 11, da Lei nº 6.218, que instituiu o Estatuto dos
Policiais Militares do Estado de Santa Catarina,
harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da
eficiência.
II - Sobre a capacidade física para o exercício do cargo
de policial militar, tendo o recorrente sido considerado
inapto, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à
banca examinadora do concurso, mormente porque a
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revisão da prova demanda dilação probatória,
sabidamente vedada em sede mandado de segurança.
Recurso ordinário a que se nega provimento” (Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança nº 22629/SC,
relator ministro Carlos Fernando Mathias, julgado em
27/09/2007).
“Recurso ordinário em mandado de segurança.
Concurso público. Exame de aptidão física. Cargo de
técnico penitenciário. Exigência. Legalidade. Respeito
aos princípios da eficiência e razoabilidade. Revisão de
prova realizada em concurso. Impossibilidade. Recurso
desprovido.
I - Havendo previsão em edital, a exigência de realização
de teste de aptidão física, além de legal, atende aos
princípios da razoabilidade e da eficiência, pois, o
exercício das atribuições atinentes ao cargo técnico
penitenciário exigirá do servidor habilidades físicas
relacionadas à destreza, agilidade, flexibilidade, força e
capacidade respiratória.
II - Sobre a capacidade física para o exercício do cargo
de técnico penitenciário, tendo a recorrente sido
considerada inapta, não cabe ao Poder Judiciário
substituir-se à banca examinadora do concurso,
mormente porque a revisão da prova demanda dilação
probatória. Precedente.
III - Recurso ordinário desprovido” (Recurso Ordinário
em Mandado de Segurança nº 2005/0052228, relator
ministro Paulo Medina, julgado em 09/12/2005).
Por fim, relativamente ao modo de execução do aludido

teste, ou seja, se foi realizada a prova de forma sigilosa, se não houve
observância na sequência dos exercícios, bem como, se houve
cerceamento de defesa quanto ao direito de reclamação, observo que
se tratam de questões que demandam dilação probatória e por tal razão
não podem ser debatidas nesta esfera mandamental, em razão do seu
rito processual célere, que exige, já de plano, a prova plena e inconteste
do direito líquido e certo dito por violado.

Por conseguinte, no tocante aos pontos que podem ser
analisados em sede desta ação mandamental, impende observar que
as exigências relativas ao teste de aptidão física, além de serem
embasadas em lei e estarem previstas no edital do concurso, são
necessárias para aferir a capacidade física do candidato, indispensável
às atividades desenvolvidas no cargo ao qual ele pretende ocupar, qual
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seja, soldado bombeiro, sobretudo, considerando a possibilidade de
enfrentamento de eventuais e inesperadas situações que exigirão do
servidor grande esforço físico.

A propósito, em caso semelhante, este egrégio Tribunal
de Justiça se manifestou no sentido de denegar a segurança pleiteada,
como se comprova na ementa abaixo transcrita:

“Mandado de segurança. Concurso da polícia militar.
Tratamento igualitário dos candidatos. Teste de aptidão
física. Previsão legal e necessária ao exercício do cargo.
(...).
II - A Lei nº 15.704/96 estabelece, em seu artigo 2º, que
o ingresso no cargo inicial da carreira de praça será
feito mediante aprovação em concurso público, e que
este compreenderá provas objetiva, discursiva e de
aptidão física, esta mediante a realização de testes
físicos na forma prevista no edital. A exigência quanto
ao teste físico, além de ser embasada em lei, ocorre
em razão das atividades que serão desenvolvidas no
cargo de policial militar. Segurança denegada” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Mandado de Segurança nº
204427-84, relator desembargador Camargo Neto,
julgado em 14/09/2010).
Portanto, diante dos fundamentos despendidos e do que

me é permitido apreciar nesta via mandamental, não vislumbro a
presença de violação de direito líquido e certo do impetrante, em
decorrência da sua reprovação no teste de aptidão física, que se deu
nos estritos limites da legalidade, frente ao contexto probatório
apresentado nos autos.

Ao teor do exposto, denego a segurança pleiteada.
É o meu voto.
Goiânia, 13 de janeiro de 2011.
Des. Kisleu Dias Maciel Filho - Relator

Mandado de Segurança nº 334545-51.2010.8.09.0000 (201093345454)
Comarca de Goiânia
Impetrante: José Dionísio Barbosa
Impetrado: Secretário da Fazenda do Estado de Goiás
Relator: Des. Floriano Gomes

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REENQUA-
DRAMENTO FUNCIONAL. SEFAZ. TEMPO DE
SERVIÇO EFETIVAMENTE CUMPRIDO NO FISCO.
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ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉCONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM
TESE.
I - A autoridade coatora, no mandado de segurança, é
aquela que ordena, omite ou prática o ato impugnado,
respondendo pelas suas consequências administrativas;
II - A delegação de competência de gestão de pessoal à
Secretaria da Fazenda enseja a atribuição de autoridade
coatora capaz de rever o ato acoimado de ilegal;
III - A Lei Estadual nº 17.032/10, em seu artigo 3º,
prescreve que para contagem de tempo de serviço
computa-se apenas o que fora efetivamente cumprido
na carreira do Fisco;
IV - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese,
inteligência da Súmula 266, do Supremo Tribunal
Federal.
Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acordam os integrantes da Primeira Turma Julgadora
em sessão da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em julgar
extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, os desembargadores Rogério
Arédio Ferreira e Walter Carlos Lemes, que também presidiu a sessão.

Presente a ilustre procuradora de justiça doutora Yara
Alves Ferreira e Silva.

Fez sustentação oral o doutor Claudionor Zampieri,
quando iniciado o julgamento.

Goiânia, 18 de janeiro de 2011.
Des. Floriano Gomes - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de
concessão de liminar impetrado por José Dionísio Barbosa em face do
secretário da Fazenda do Estado de Goiás, ao qual é atribuída violação
de direito líquido e certo àquele pertencente.
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No bojo das razões expendidas na prefacial (folhas 2/12),
o impetrante informa ter ingressado na carreira pública em 1974, no
Estado de São Paulo, e que posteriormente, foi aprovado no concurso
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás para provimento do cargo
de fiscal arrecadador, e no ano de 1998 foi promovido para exercer a
função de auditor fiscal da Receita Estadual III (AFRE III).

Afirma que os adicionais por tempo de serviço, de acordo
com o despacho nº 761/96, foram concedidos conforme os quinquênios
de serviço público efetivamente prestado, incorporando-se ao todo 7
lustros, completados em 13/01/2009, através da Lei nº 12.831/95.

Alega o impetrante que o servidor público não tem direito
adquirido a regime jurídico-funcional quanto à composição de seus
vencimentos, podendo o ente estatal extinguir vantagens salariais por
alterações legislativas, desde que não se reduza sua remuneração.

Assevera que não pode lei nova excluir para cálculo de
adicional por tempo de serviço, período que anteriormente fora
considerado para fins remuneratórios, e que em virtude de novo regime
jurídico, pode ser calculado o adicional de forma diversa, sem que isso
represente ofensa a direito adquirido.

Aduz que no Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei
Estadual nº 10.460/88) considera-se tempo de serviço público aquele
prestado à pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Municípios
e Distrito Federal e suas autarquias), e às sociedades de economia mista,
empresa pública ou fundação instituída pelo Estado de Goiás.

Sustenta que a Lei nº 17.032/10 estabeleceu o regime
de remuneração por subsídio e criou o benefício escalonado
progressivamente em decorrência do tempo de serviço, extinguindo
assim a gratificação adicional por tal época.

Consigna que a questão aqui entabulada é quanto à
forma de considerar o prazo de préstimo público prestado antes da
publicação da lei que modificou a remuneração para subsídio, pois, para
fins de mensuração salarial não existia diferenciação entre o tempo de
efetivo serviço público e o exercício na carreira do Fisco da Sefaz, este
conceito criado pela lei supra citada.

Salienta estar sendo prejudicado pela modificação
introduzida com o advento da Lei nº 17.032/10, visto que possuía sete
quinquênios, equivalente a 35 (trinta e cinco) anos, decorrentes do tempo
de serviço prestado, e agora, para fins de enquadramento remuneratório
em subsídio, consideram-se apenas 15 anos, pois é o tempo de atividade
exercida na Secretaria da Fazenda.

Dessarte, por ter sido criado novo critério e utilizado de
forma retroativa, a seu ver, está sendo prejudicado, pois seu direito
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adquirido de sete acréscimos salariais foram extintos e convertidos em
nível 4 (subsídio de 85%, com base no teto da respectiva classe e após
9 anos de serviço).

Menciona a presença da fumaça do bom direito e do
perigo de demora, aquela consubstanciada nas razões acima delineadas
e este por se tratar de parcela remuneratória necessária ao sustento
familiar, o que, a seu sentir, lhe acarretará dano de difícil reparação.

Pleiteia assim a concessão da segurança em caráter
liminar a fim de que seja determinada a adequação de sua remuneração
ao novo patamar estipulado por lei, enquadrando-o no nível de subsídio
7 do cargo de AFRE III. Pede ao final procedência do pedido, com a
concessão em definitivo da segurança vindicada.

Preparo regular, à folha 13.
A inicial veio instruída com os documentos, de folhas

15/29.
Às folhas 33/37, proferi decisão pela qual indeferi a

liminar pleiteada.
O Estado de Goiás apresenta contestação, às folhas

51/69, na qual alega, em preliminar, a extinção do processo sem
resolução de mérito por: a) ilegitimidade da autoridade apontada como
coatora; b) inadequação da via eleita; c) ausência de direito líquido e
certo; e d) inexistência de prova pré-constituída.

No mérito, pugna pela denegação da ordem porquanto
inexistente ato arbitrário ou ilegal praticado a ensejar a postulação de
proteção de direito líquido e certo ao recebimento dos proventos na forma
requerida.

Informações prestadas pelo impetrado, às folhas 70/75,
nas quais pleiteia a extinção do feito sem resolução de mérito em razão
da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do mandamus.

Às folhas 78/94, parecer da Procuradoria de Justiça, da
lavra da doutora Eliete Sousa Fonseca Suavinha, pela denegação da
segurança.

É o relatório. Passo ao voto.
Como relatado, trata-se de mandado de segurança com

pedido de liminar impetrado por José Dionísio Barbosa contra ato tido
como ilegal e abusivo do Secretário da Fazenda do Estado de Goiás,
senhor Célio Campos Júnior, a quem é atribuída violação de direito líquido
e certo do qual aquele se diz titular.

De plano, constato que o feito deve ser extinto, sem
resolução de mérito, tendo em conta a evidência de não ser esta a via
adequada para questionar a lei em apreço.

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar de
ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo impetrado em suas
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informações (folhas 70/75), ao argumento de que não praticou nenhuma
ilegalidade e que não é o responsável por eventual correção do ato
acoimado de ilegal e arbitrário, sendo esta atribuição exclusiva do
governador do Estado de Goiás.

Vale lembrar que a autoridade coatora, no mandado de
segurança, é aquela que ordena, omite ou prática o ato impugnado,
respondendo pelas suas consequências administrativas. Na lição de Hely
Lopes Meirelles, ela deve ser entendida como a “pessoa física investida
de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída
pela norma legal” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança,
ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data,
ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucio-
nalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, 23ª
edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2001, página 32).

Ainda a respeito do tema, o ilustre administrativista
pondera:

“(...) Coator é a autoridade superior que prática ou ordena
concreta e especificamente a execução ou inexecução
do ato impugnado e responde pelas suas consequências
administrativas; executor é o agente subordinado que
cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se
responsabilizar por ela. (...).
Incabível é a segurança contra autoridade que não
disponha de competência para corrigir a ilegalidade
impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida
contra a autoridade que tenha poderes e meios para
praticar o ato ordenado pelo Judiciário; tratando-se,
porém, de simples ordem proibitiva (não fazer), é
admissível o writ contra o funcionário que está
realizando o ato ilegal, a ser impedido pelo mandado”
(idem, páginas 56/57).
Sob esse prisma, no presente caso, vejo que o

impetrante busca a concessão de segurança para que o tempo de serviço
público por ele prestado fora da Secretaria da Fazenda seja computado
a fim de enquadramento no nível de subsídio 7 do cargo AFRE - III e,
consequentemente, receba o adicional por tempo de serviço
correspondente.

Entretanto, necessário verificar a Lei Estadual nº
16.272/08, que regula a organização da administração direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo do Estado. Mencionado diploma legal,
em seu artigo 6º estabelece que:
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“Artigo 6º As competências básicas dos órgãos e
entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo são as seguintes:

(...)
VII - à Secretaria da Fazenda competem a formulação

e execução da política fiscal do Estado, a administração tributária,
financeira, orçamentária, previdenciária e patrimonial, bem como o
controle interno, a administração de liquidações de empresas estatais,
a organização administrativa e a gestão de pessoal de serviços públicos,
de tecnologia da informação e comunicação e de compras, do Poder
Executivo Estadual;

(...)
De fato, além das competências específicas de

fiscalização tributária, financeira, orçamentária, previdenciária e
patrimonial, referida lei atribuiu à Secretaria da Fazenda a gestão de
pessoal de todas as entidades sob seu jurisdicionamento.

Assim, o fato de ter sido delegada a competência de
gestão de pessoal à Secretaria da Fazenda atribui a esta a qualidade de
autoridade coatora capaz de rever o ato acoimado de ilegal.

Em situação semelhante à destes autos, destacando a
competência do secretário da Fazenda, este Tribunal já decidiu:

“Processual. Apelação. Mandado de segurança.
Autoridade acoimada de coatora. Lei estadual nº
16.272/2008. Reestruturamento organizacional da
administração direta, autárquica e fundacional do poder
executivo estadual. Organização administrativa e gestão
de pessoal a cargo da Secretaria da Fazenda.
Ilegitimidade passiva ad causam. Sentença confirmada.
I - A organização administrativa e a gestão de pessoal
da Junta Comercial do Estado de Goiás, criada pela Lei
nº 213, de 12/07/1900, com base no Decreto Federal nº
916, de 24/10/1890, e transformada em entidade da
administração autárquica pela Lei nº 7.351, de
30/06/1971, subordinam-se a Secretária da Fazenda do
Estado de Goiás, a teor do artigo 9º II, b, da Lei nº
16.272/2008, que redefiniu a estrutura organizacional
básica e complementar da administração direta,
autárquica e fundacional do poder executivo estadual.
II - Estando a  Junta Comercial do Estado de Goiás sob
jurisdicionamento da Secretaria da Fazenda, no que
concerne a organização administrativa e gestão de
pessoal, a autoridade com poder para executar ou
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desfazer o ato impugnado, legitima, portanto, para figurar
no polo passivo da segurança, e o secretário
respondente pela pasta. Apelo conhecido e desprovido.
Sentença confirmada”  (Tribunal de Justiça de Goiás,
Sexta Câmara Cível. Apelação Cível em Mandado de
Segurança nº 151963-0/189, relator desembargador
Camargo Neto, DJ nº 536, de 11/03/2010).
Quanto à alegação de ausência de prova preconstituída,

no mandado de segurança, é consabido que o impetrante deve
demonstrá-la de plano, no ato do ajuizamento da ação.

A respeito do tema, eis a lição de Hely Lopes Meirelles:
“Por se exigir situações e fatos comprovados de plano
é que não há instrução probatória no mandado de
segurança. Há apenas, uma dilação para informações
do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas
pelo impetrante, com subsequente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante.
Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença
considerando unicamente o direito e os fatos
comprovados com a inicial e as informações. As provas
tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito
podem ser de todas as modalidades admitidas em lei,
desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de
documentos em poder do impetrado (artigo 6º, parágrafo
único) ou supervenientes às informações. Admite-se,
também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer
jurídico pelas partes, o que não se confunde com
documento. O que se exige é prova pré-constituída das
situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de
Segurança. 23ª edição atualizada por Arnoldo Wald e
Gilmar Ferreira Mendes. São Paulo: Malheiros Editores,
2001, página 36).
Consoante parecer exarado pelo representante da

Procuradoria-Geral de Justiça e da leitura da legislação que rege o tema,
a conclusão que se extrai é que “tal análise será realizada em momento
oportuno, eis que se confunde com o próprio mérito do mandamus”.

Sobre o pedido de extinção do feito sem apreciação do
mérito por inadequação da via eleita, entendo que a insurgência merece
prosperar. Isso porque o impetrante impugna ato normativo abstrato por
meio do presente mandado, que em regra não é o caminho adequado a
ser seguido para tal fim, conforme preceitua o enunciado sumular nº
266, do Supremo Tribunal Federal.
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“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
Portanto, não se trata de questão a ser decidida pela

via do mandado de segurança que, possuindo regras procedimentais
próprias, tem sua admissibilidade limitada pelo artigo 5º, da Lei nº
12.016/09.

Assim também caminha a jurisprudência desta Corte:
“Mandado de segurança. Instituição financeira. Limitação
do tempo para atendimento de clientes. Decadência não
caracterizada. Lei em sentido formal e material.
Inadequabilidade da via eleita. Não cabimento do
mandamus. Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal.
Lei municipal. (...)
A Lei Municipal nº 2306/98, que “determina limites
máximos de tempo para atendimento nas agências
bancárias e dá outras providências” não é lei de efeitos
concretos, já que dotada tanto do requisito da
generalidade quanto da abstração bem como
dependente de ato administrativo posterior para surtir
efeitos no caso concreto. Inadequabilidade da via eleita.
Descabimento do mandamus contra lei em tese.
Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal. É
constitucional a lei municipal que estipula tempo máximo
de espera para atendimento em agência bancária
situada dentro dos limites do Município, desde que
obedecido o princípio da razoabilidade. Inteligência dos
artigos 24, V e VIII, e 30, I e II, da Constituição Federal”

(Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Primeira Câmara
Cível, Apelação Cível nº 000.225.435-7/00, relator
desembargador Páris Peixoto, DJ, de 18/12/2001).
“Mandado de segurança. Lei em tese. Não cabimento.
Inexistência de ato de efeito concreto. Inadequação da
via e leita. Carência de ação. Extinção do processo.
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não
é cabível o manejo de mandado de segurança contra
lei ou ato normativo em tese (Súmula 266). Portanto,
mostrando-se que a impetração foi dirigida com o único
propósito de atacar as normas em si, sem demonstrar a
existência de ato administrativo concreto com base nelas
praticado, é inviável a impetração, sendo incorreta a
sentença que adentrou no mérito, quando o caso é de
carência de ação, com a extinção do processo, sem
resolução do mérito por inadequação da via e leita”
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
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Primeira Turma Cível, Apelação Cível nº 2008011-
1627649, relator desem-bargador Natanael Caetano, DJ,
de 23/11/2010).
“Mandado de segurança. Direito constitucional,
administrativo e processual civil. Servidor público. (…)
preliminar. Impossibilidade de discussão de lei em tese.
Acolhimento. Inadequação da via eleita. Carência de
ação. Ausência de interesse de agir. Extinção da ação
sem resolução do mérito.
A irresignação se volta contra lei em tese quando os
impetrantes não demonstram os efeitos concretos e
individualizados da norma jurídica atacada em suas
esferas jurídicas. (...) Reconhece-se, por tanto, a
inviabilidade do instrumento processual eleito, bem como
a ausência de interesse de agir em seu viés utilidade,
uma vez que a tutela jurisdicional esperada não poderá
ser deferida pela via do mandado de segurança”
(Tribunal de Justiça da Bahia, Seção Cível de Direito
Público, Mandado de Segurança nº 0001408-
02.2009.805.0000-0, relator desembargador Carlos
Alberto Dultra Cintra, DJ, de 23/09/2010).
Portanto, o acolhimento da preliminar de inadequação

da via eleita é medida que se impõe diante da demonstração de que a
impetração do presente mandamus deu-se com o intuito de atacar a
norma em si, pretensão que não pode ser apreciada na via em questão.

Face ao exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria
de Justiça e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, dada a
inadequação da via eleita.

É o voto.
Goiânia, 18 de janeiro de 2011.
Des. Floriano Gomes - Relator

Mandado de Segurançanº 394111-91.2011.8.09.0000  (201193941113)
Comarca de Goiânia
Impetrante: Sindjustiça Sindicato dos Servidores e Serventuários da
Justiça do Estado de Goiás
Impetrado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Relator: Des. Alan Sebastião de Sena Conceição

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. GREVE DOS SERVIDORES DO JUDI-
CIÁRIO. PEDIDO LIMINAR. DEFERIDO.



587

Em se observando a presença do fumus boni iuris,
ante a orientação do Superior Tribunal de Justiça a
respeito do tema; e o periculum in mora, vez que o
corte no vencimento dos dias paralisados, em se
tratando de verba alimentar, redundaria, sem dúvida
alguma, em prejuízo ao sustento do servidor e de seus
dependentes, em notória represália a este legítimo direito
consagrado na Constituição Federal, comportável se
apresenta a concessão do pleito liminar, a fim de obstar
a autoridade coatora que promova qualquer ato
normativo no sentido de descontar os dias parados, com
a ressalva de que 50% dos servidores, de cada unidade
de lotação, sejam mantidos no trabalho (ex vi dos termos
do artigo 11, da Lei nº 7.783/1989), além dos exercentes
de cargos e funções de confiança, até que seja apreciado
o mérito da demanda.
Agravo regimental conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são
partes as retro indicadas.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Corte Especial, à unanimidade de votos,
conhecer do agravo e lhe negar provimento, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, os desembargadores Leandro
Crispim, Amélia Martins de Araújo, José Lenar de Melo Bandeira, Paulo
Teles, Beatriz Figueiredo Franco, Luiz Cláudio Veiga Braga (convocado)
Floriano Gomes, Ney Teles de Paula, Rogério Arédio Ferreira, Gilberto
Marques Filho, Itaney Francisco Campos (convocado) João Waldeck
Felix de Sousa, Walter Carlos Lemes, Kisleu Dias Maciel Filho, Zacarias
Neves Coelho, Luiz Eduardo de Sousa. Não votou por estar impedido, o
desembargador Vítor Barboza Lenza.

Presidiu a sessão o desembargador Leobino Valente
Chaves.

Representou a Procuradoria Geral de Justiça o doutor
Abrão Amisy Neto.

Goiânia, 9 de novembro de 2011.
Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Relator

RELATÓRIO E VOTO

O Estado de Goiás vem, às folhas 182/187, opor agravo
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regimental da decisão (folhas 71/79) proferida em sede de mandado de
segurança coletivo – no qual é alvo de análise a legalidade do movimento
grevista dos servidores do judiciário goiano -, em razão de ter sido
concedido o pleito liminar, a fim de “... obstar a autoridade impetrada
que promova qualquer ato normativo no sentido de descontar os dias
parados, ressalvado o direito do vencimento integral de todos os
servidores, inclusive, daqueles que até o momento aderiram ao
movimento.”

Em suas razões, após historiar o processado, sustenta
que “... o caso dos autos não versa sobre greve fundada em situação
excepcional que justifique afastar a premissa de suspensão do contrato
de trabalho.”, trazendo julgados da Corte Suprema, com efeito de
respaldar suas alegações.

Na sequência, defende a legalidade de desconto dos
valores dos dias paralisados.

Outrossim, ressalta: “... o interesse econômico dos
servidores põem-se em choque com garantias fundamentais dos
cidadãos, tal qual se dá com o acesso à justiça (artigo 5º, XXXV,
Constituição Federal) e a prestação eficiente de serviço público essencial,
bem como a proteção permanente contra lesões ou ameaças a direito.”

Nesses termos, requer seja provido o presente para o
fim de revogar a decisão objeto de discussão.

Decido.
A meu ver, o inconformismo do ora agravante não

merece acolhida.
Assim considerando, valho-me, na oportunidade, do

conteúdo decisório objurgado, a fim de expor o meu entendimento acerca
da questão, senão vejamos:

“Antes de mais nada, importante registrar que o egrégio
Supremo Tribunal Federal - ao apreciar os Mandados de Injunção nºs
670/ES, 708/DF e 712/PA - fixou a competência desta Corte para decidir
as ações ajuizadas visando o exercício de greve pelos servidores
públicos, ao destacar que os ‘Tribunais, nos âmbitos de sua jurisdição,
serão competentes para decidir acerca do mérito do pagamento, ou não,
dos dias de paralisação em consonância com a excepcionalidade de
que esse juízo se reveste.’; tendo, ainda, estabelecido como aplicável,
nesta circunstância, os ditames da Lei nº 7.783/89 – que ‘Dispõe sobre
o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras
providências.’ -, uma vez que inexiste regramento legal específico para
referida categoria.
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Visto esse aspecto, na oportunidade, limito-me à
apreciação do pleito liminar, lembrando que, consoante o disposto no
artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, é possível sua concessão
‘quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar
a ineficácia da medida.’ E, ainda, que, ao contrário da insurgência da
Procuradoria do Estado, possível é a satisfação da pretensão liminar
nos termos aqui  propostos, já que plenamente reversível.

Eis a jurisprudência:
‘Agravo Regimental. Decisão concessiva de liminar em
mandado de segurança. Medida reversível. Recurso
desprovido.
I - Os argumentos do impetrante neste agravo regimental
não abalam meu convencimento quanto ao acerto da
decisão acima transcrita. Com efeito, todas as razões
invocadas devem ser objeto de análise quando do
julgamento de mérito do mandado de segurança. A
liminar apenas suspendeu a efetivação dos descontos
porque a medida é reversível e não trará prejuízo à
administração na medida em que, ao final, em caso de
denegação da ordem, os referidos descontos passarão
a ser efetivados normalmente.
II - Recurso desprovido. Unânime’ (Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, Mandado de Segurança
147217820068070000, relator Romeu Gonzaga Neiva,
julgamento 27/02/2007).
Pois bem, após uma cognição sumária do feito, análise

comportável por hora, sem me ater, pois, as razões do movimento
paredista, já que tal haverá de ser analisado quando do julgamento do
presente, vislumbro a relevância dos fundamentos da pretensão
liminarmente deduzida e a ineficácia da medida caso postergada. Explico.

Inicialmente, há de se ponderar que, de acordo com o
artigo 7º, da Lei nº 7.783/1989, a deflagração da greve, em princípio,
caracterizaria a suspensão do contrato de trabalho. Assim, como regra
geral, os salários dos dias de paralisação não haveriam de ser pagos,
contudo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, permite-se
o pagamento da remuneração dos servidores, nos casos ‘em que a greve
tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento ou por outras
situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da
suspensão do contrato de trabalho.’ (MI 708).

Dito isso, partindo do pressuposto de que a
excepcionalidade do caso concreto se verifica, tenho por presente o
fumus boni iuris.  Assim o faço, com vista a orientação expendida pela
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Corte Superior, via do Agravo Regimental na MC nº 16.774/DF, relator
ministro Hamilton Carvalhido, senão vejamos:

‘Agravo regimental em medida cautelar preparatória.
Dissídio de greve. Desconto dos dias parados.
I - Esta Corte de Justiça tem admitido o deferimento de
medida cautelar preparatória em se evidenciando a
satisfação cumulativa dos requisitos de perigo de lesão
grave e de difícil reparação ao direito da parte e de
relevância da alegação, que devem ser afirmados na
espécie.
II - O direito de greve, também deferido ao servidor
público, ainda hoje se ressente de lei que discipline o
seu exercício, a determinar que o excelso Supremo
Tribunal Federal suprisse a mora legislativa,
estabelecendo regras de competência e do processo
de dissídio de greve, adotando solução normativa com
vistas à efetiva concreção do preceito constitucional.
III - Não se ajusta ao regramento do Supremo Tribunal
Federal o obrigatório corte do pagamento dos servidores
em greve, muito ao contrário, estabelecendo a Corte
Suprema competir aos Tribunais decidir acerca de tanto.
IV - Enquanto não instituído e implementado fundo para
o custeio dos movimentos grevistas, o corte do
pagamento significa suprimir o sustento do servidor e
da sua família, o que constitui situação excepcional que
justifica o afastamento da premissa da suspensão do
contrato de trabalho, prevista no artigo 7º, da Lei nº
7.783/89.
V - Agravo regimental improvido” (DJe 25/06/2010).
Daí também se verifica o periculum in mora, vez que o

corte de vencimentos, na espécie, em se tratando de verba alimentar,
redundaria, sem dúvida alguma, em prejuízo ao sustento do servidor e
de seus dependentes, em notória represália a este legítimo direito
consagrado na Constituição Federal.

Assim considerando, e também atento aos princípios
da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços
públicos, de modo a garantir as necessidades da coletividade, entendo
por bem determinar – servindo-me de parâmetro o julgado do Superior
Tribunal de Justiça, lançado via da petição nº 7.884  (em 22/09/2010), –
que 50% dos servidores, de cada unidade de lotação, sejam mantidos
no trabalho (com a observância dos termos do artigo 11, da Lei nº
7.783/1989), além dos exercentes de cargos e funções de confiança,
até que seja apreciado o mérito da demanda.
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Ao teor do exposto, observada a presença do fumus
boni iuris e do periculum in mora, defiro a liminar pleiteada no presente
mandamus, na forma supra assinalada, a fim de obstar a autoridade
impetrada que promova qualquer ato normativo no sentido de descontar
os dias parados, ressalvado  o direito do vencimento integral de todos
os servidores, inclusive, daqueles que até o momento aderiram ao
movimento.

Diante disso, servindo-me, na ocasião, desse mesmo
fundamento, tenho por desnecessárias outras divagações a respeito da
matéria em debate.

Ao teor do exposto, conheço do presente e lhe nego
provimento.

É o voto.
Goiânia, 9 de novembro de 2011.
Des. Alan Sebastião de Sena Conceição - Relator

Mandado de Segurança nº 407875-81.2010.8.09.0000 (201094078751)
Comarca de Goiânia
Impetrante: Cleber de Oliveira Arrates e outro
Impetrado: Governador do Estado de Goiás
Relator: Des. Gilberto Marques Filho

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSIBILI-
DADE. DECADÊNCIA.
I - De acordo com o disposto no artigo 37, III, da
Constituição da República, o prazo de validade de
concurso é de até dois anos, prorrogável uma vez, por
igual período, sendo inadmissível interpretação extensiva
para ampliar esse prazo, em manifesta violação da
norma constitucional.
II - Tratando-se de preterição na ordem de nomeação, o
prazo decadencial previsto no artigo 23, da Lei nº
12.016/2009, conta-se do término da validade do
concurso.
Segurança denegada pelo implemento da decadência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado



592

de Segurança nº 407875-81.2010.8.09.0000 (201094078751), da Comarca
de Goiânia.

Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em
sessão pelos integrantes da Corte Especial, por maioria de votos,
denegou a segurança, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, o desembargador João Waldeck
Felix de Sousa, o desembargador Zacarias Neves Coelho, o
desembargador Luiz Eduardo de Sousa, o desembargador Alan
Sebastião  de Sena Conceição, a desembargadora Amélia Martins de
Araújo, o desembargador José Lenar de Melo Bandeira, o
desembargador Paulo Teles, o desembargador Camargo Neto
(convocado) desembargador Rogério Arédio Ferreira. Divergente o
desembargador Leobino Valente Chaves.

Ausentes ocasionais desembargador Walter Carlos
Lemes e o desembargador Kisleu Dias Maciel Filho.

Ausentes justificados o desembargador Carlos Escher
(convocado) desembargador Leandro Crispim, o desembargador Floriano
Gomes e o desembargador Ney Teles de Paula. Ausente no início a
desembargadora Beatriz Figueiredo Franco.

Presidiu a sessão o desembargador Vítor Barboza
Lenza.

Presente o doutor Abrão Amisy Neto, procurador de
justiça.

Goiânia, 25 de janeiro de 2012.
Des. Gilberto Marques Filho - Relator

RELATÓRIO

Cleber de Oliveira Arrates, Taciana Aparecida Santana
Lima e Dartagnan Meirelles Barbosa, já qualificados, impetram mandado
de segurança, com pedido liminar, contra ato do governador do Estado
de Goiás.

Adoto o relatório delineado às folhas 914/918,
acrescentando que o Ministério Público opina pela concessão da
segurança.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face
de alegado ato abusivo e ilegal, consubstanciado na preterição dos
impetrantes na ordem de nomeação aos cargos de “assistente de gestão



593

administrativa - área de atuação geral” e “assistente de gestão
administrativa – técnico em segurança do trabalho”, todos da extinta
Aganp, para os quais lograram aprovação no concurso público
correspondente.

Pois bem, em que pese o entendimento que vem sendo
perfilhado, nesta egrégia Corte Especial, no sentido de se conceber
admissível mandado de segurança versando a respeito dos concursos
da extinta Aganp, sobre o fundamento de que houvera prorrogação por
tempo indeterminado da validade desses certames, em face da
concessão de liminar na ação civil pública proposta pelo Ministério
Público, sob o nº 135601-52.2007.8.09.0051 (200701356019),
entendimento esse acompanhado, inclusive, por este relator noutros
julgados, observa-se, por agora, em análise mais acurada da matéria,
que operara a decadência do direito de requerer ordem mandamental
na espécie.

Embora os impetrantes não tenham instruído o mandado
de segurança com cópia da decisão que deferiu referida liminar, mas
somente com a do ato judicial que a manteve (folhas 84/85), o fato é
que, em pesquisa no site deste egrégio Tribunal de Justiça, foi possível
obter o teor da parte dispositiva daquela decisão liminar, fragmentado
na transcrição que segue:

“(...) Posto isso, defiro a medida liminar nos moldes
pleiteado na exordial. (...)”

Na ação civil pública precitada, o pedido liminar fora
postulado nos seguintes termos:

“(...) 2. A concessão de medida liminar inaudita altera
pars determinando-se à Aganp que proceda à imediata prorrogação do
prazo de validade dos concursos públicos regidos pelos editais nºs 1, 2
e 3/2006, excepcionalmente sem observar o estatuído no artigo 2º, da
Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, forte nas razões expendidas
alhures.”

Veja-se que não consta desse pedido liminar a indicação
do período pelo qual se deveria operar a prorrogação, e nem podia ser
diferente, dado o disposto a esse respeito na Constituição da República.

De fato, dispõe a Constituição da República, em seu
inciso III do artigo 37, que:

“III - o prazo de validade do concurso público será de
até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;”

Do exame dessa norma constitucional se dá conta de
que se não afigura possível a prorrogação do prazo de validade de
concurso público por tempo superior ao previsto no regulamento
pertinente, ou seja, no edital, observado o limite de dois anos.
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Como o prazo de validade do concurso para o qual os
impetrantes lograram aprovação é de 1 (um) ano (folha 147), segue-se
que, por força do disposto na Constituição da República, se afigura
inadmissível dar interpretação extensiva ao pedido liminar formulado na
referida ação civil pública para conceber que a prorrogação dos certames
se dera por prazo indeterminado, e não de apenas 1 (um) ano, em
observância à norma constitucional, sobretudo porque, repita-se, em
nenhum momento se cogitara, nesse mesmo pleito liminar, de uma
prorrogação por prazo indeterminado; postulou-se, no ponto, tão somente
a prorrogação, nada mais além disso.

Nem se diga que a “decisão”, cuja cópia se vê às folhas
84/85, desautoriza o entendimento expendido, antes o confirma,
porquanto esse ato judicial, sobre o fundamento de que operada a
preclusão, manteve os termos da decisão anteriormente proferida.

Assim, o fato de constar daquele ato judicial que se
deixaria de fixar o prazo final de prorrogação dos certames, em nada
modifica o comando da decisão que concedera o pedido liminar - não
sendo demais repetir -, nos exatos termos em que postulado na petição
inicial da ação civil pública.

Interpretação diversa, com certeza, implicaria inversão
na escala da pirâmide normativa, reconhecidamente existente no
ordenamento jurídico pátrio, desaguando em manifesta
inconstitucionalidade.

Nesse passo, uma vez verificado que o prazo de validade
do concurso em que os impetrantes lograram aprovação ficou
estabelecido de 1 (um) ano e, tendo em vista também que a homologação
de seu resultado final se dera em 24/04/2006, sua validade estendeu
até 24/04/2007, de tal modo que, com a prorrogação, por igual período,
a validade desse mesmo certame expirou em 24/04/2008.

De acordo com o disposto no artigo 23, da Lei nº
12.016/2009, o prazo para requerer mandado de segurança expira em
120 (cento e vinte) dias da ciência inequívoca do ato impugnado.

Na especifidade do caso, em que o objeto do mandado
de segurança é a nomeação dos impetrantes, sobre fundamento de
preterição na ordem de classificação no concurso público em que
lograram aprovação, a contagem do prazo decadencial começa a correr
do término do prazo de validade do certame, conforme se pode ver pela
orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Em se tratando de impetração contra a ausência de
nomeação de aprovados em concurso público, a
contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias
deve ser iniciada com o término do prazo de validade
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do certame” (Agravo Regimental no Recurso em
Mandado de Segurança nº 21.764/ES, relatora ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJUe, de
3/11/09).
II - Agravo regimental não provido” (Superior Tribunal
de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Mandado
de Segurança nº 32663/BA, Agravo Regimental do
Recurso em Mandado de Segurança nº 2010/0138699-1,
relator ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJUe, de 17/03/2011).
Constatado, pois, que o mandado de segurança, em

referência, somente foi impetrado no ano de 2010, resulta extinto o direito
ao seu manejo, em face da decadência.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 23, da Lei nº
12.016/2009, denego a segurança postulada, pelo implemento da
decadência.

É o voto.
Goiânia, 25 de janeiro de 2012.
Des. Gilberto Marques Filho - Relator

Mandado de Segurança nº 449639-47.2010.8.09.0000 (201094496391)
Comarca de Firminópolis
Impetrante: Cláudio Batista Vieira
Impetrado: Juiz de Direito da Comarca de Firminópolis
Relator: Des. Amaral Wilson de Oliveira

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO
JUDICIAL QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE
CARTA PRECATÓRIA DE IMISSÃO DE POSSE DE
ESPÓLIO EM IMÓVEL RURAL OBJETO DE CESSÃO
DE DIREITOS CONFERIDA AO IMPETRANTE.
TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGALIDADE
NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DO WRIT.
I - O terceiro interessado e prejudicado constitui parte
legítima para impetrar mandado de segurança contra
ato judicial, porquanto o writ, em casos tais, não se
condiciona à interposição de recurso, ao teor do
enunciado da Súmula 202, do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes desta Corte.
II - Em sede de mandado de segurança cabe a
comprovação, ab initio litis, da existência de direito
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líquido e certo, bem assim de ato ilegal, proferido por
autoridade.
III - No caso, não se evidencia ilegalidade na decisão
judicial, objeto da impetração, de modo que a denegação
da segurança é medida que se impõe, notadamente em
face de informação da autoridade impetrada de que fora
designada audiência, a pedido do inventariante, a fim
de regularizar o negócio firmado entre o impetrante e o
meeiro, que não se realizou pela ausência do impetrante,
portanto, a vexata quaestio pende de apreciação no
juízo da causa (inventário).
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança nº 449639-47.2010.8.09.0000 (201094496391),
Comarca de Firminópolis, sendo impetrante Cláudio Batista Vieira e,
impetrado, juiz de direito da Comarca de Firminópolis.

Acordam os componentes da Primeira Seção Cível do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade, em
denegar a segurança, nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, os desembargadores Floriano
Gomes, Rogério Arédio Ferreira, Leobino Valente Chaves, Walter Carlos
Lemes, Luiz Eduardo de Sousa, Amélia Martins de Araújo e Carlos Alberto
França.

Ausentes, ocasionais, a doutora Maria das Graças
Carneiro Requi (em substituição ao desembargador Huygens Bandeira
de Melo) e o doutor Gerson Santana Cintra (em substituição ao
desembargador Zacarias Neves Coêlho).

Ausentes justificados os desembargadores João
Waldeck Felix de Sousa e Stenka Isaac Neto.

O julgamento foi presidido pelo desembargador Floriano
Gomes.

Presente a doutora Eliane Ferreira Fávaro, procuradora
de justiça.

Goiânia, 1º de junho de 2011.
Des. Amaral Wilson de Oliveira - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de
liminar, impetrado por Cláudio Batista Vieira, devidamente qualificado e
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representado, com fundamento nos artigos 5º, inciso LXIX, da
Constituição Federal, 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, em face de ato
proferido pelo juiz de direito da comarca de Firminópolis.

Relata, em suma, que a autoridade impetrada proferiu
decisão, nos autos de inventário em curso (processo 200302767520),
determinando a expedição de carta precatória de imissão de posse em
favor do espólio, e que o impetrante não interpôs agravo de instrumento
em razão de não figurar como parte na referida ação.

Acrescenta que não opôs embargos de terceiro em face
da referida decisão, porque já haviam sido opostos anteriormente,
inclusive com decisão transitada e em julgado. Assim, não lhe restou
outra via senão a presente ação mandamental, tendo em vista que a
situação não se enquadra nas vedações previstas no artigo 5º da citada
Lei nº 12.016/09.

Discorre sobre os fatos pertinentes, enfatizando que
adquiriu de boa-fé, mediante instrumento particular de cessão de direitos
conferida por Adelino Ferreira de Souza, imóvel rural situado no Município
de Confresa (MT), pelo valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais), sendo que a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) fora entregue no ato da assinatura do contrato, e o restante,
duas mil arrobas de boi gordo correspondentes à quantia de R$
100.000,00 (cem mil reais), a ser paga em 31/01/2005. Entretanto, fora
surpreendido com a noticiada precatória de imissão de posse expedida
em favor do espólio.

Prossegue, esclarecendo que para não ser desapossado
do imóvel, emitiu dois cheques para pagamento do restante do valor
avençado, ocasião em que o inventariante e demais herdeiros validaram
o negócio, dando-lhe quitação total da dívida.

Na sequência, anota que opôs embargos de terceiro,
cujos autos foram apensados aos do inventário, e julgados
improcedentes, por falta de requisito previsto no artigo 927, inciso II, do
Código de Processo Civil, qual seja, turbação ou esbulho na sua posse;
no entanto, fora reconhecida, na sentença, a validade do negócio
realizado, a qual restou confirmada por este Tribunal, que desproveu a
apelação interposta, explicitando que o acordo firmado entre as partes
implica óbice a eventual constrição sobre o respectivo imóvel.

Apresenta os fundamentos da impetração, alegando que
a decisão impugnada não pode prevalecer, porque o juiz a quo
equivocou-se ao ignorar o negócio realizado, bem assim a sentença e
acórdãos proferidos, e determinar a imissão do espólio na posse da
área, expedindo-se a referida carta precatória, em afronta aos preceitos
dos artigos 468, 471 e 474, do Código de Processo Civil, bem assim ao
artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal/88.
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Após destacar a manifesta ilegalidade do ato impugnado
e a presença dos pressupostos para a concessão da liminar, finaliza,
requerendo o deferimento da ordem in limine, determinando-se a
suspensão do cumprimento da carta precatória de imissão de posse
expedida em favor do espólio, e que seja concedido, em definitivo, o
writ, nos termos postulados.

Instruiu a impetração com os documentos de folhas
20/84.

O pleito liminar foi indeferido pelo desembargador Norival
Santomé, em decisão proferida no plantão de segundo grau (folhas
85/90).

Nas informações prestadas (folhas 204/205), a
autoridade judicial impetrada noticiou que tramita, naquele juízo, ação
de inventário do espólio de Maria Terezinha da Silva; que foi deferido
pedido do inventariante de designação de audiência de conciliação, “a
fim de concretizar o negócio feito entre o impetrante Cláudio Batista
Vieira com Adelino Ferreira da Fonseca”, meeiro, entretanto, referida
audiência não se realizou em razão da ausência do impetrante e de seu
procurador.

Em parecer, às folhas 108/114, a representante da
Procuradoria-Geral de Justiça, procuradora Eliane Ferreira Fávaro,
manifestou-se pela extinção da ação mandamental, sem resolução do
mérito, na forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, porque
o ato judicial é impugnável via recurso de agravo.

É o relatório.
Passo ao voto.
Como visto, pretende o impetrante, via do presente

mandamus, que seja obstado o cumprimento da decisão proferida pelo
juiz de direito da comarca de Firminópolis, nos autos da ação de inventário
do espólio de Maria Terezinha da Silva, na qual fora determinada a
expedição de carta precatória de imissão de posse do espólio no imóvel
rural por ele adquirido do meeiro Adelino Ferreira de Souza, mediante
instrumento particular de cessão de direitos.

Pois bem. No caso vertente, o impetrante, na condição
de terceiro interessado, insurge-se contra decisão judicial passível de
impugnação por meio de recurso próprio, conforme assinalou a
procuradora de justiça oficiante.

Nada obstante, sobreleva a conclusão de ser admissível
a impetração da segurança, em casos tais, por terceiro interessado, um
vez que ele não integrou o processo no qual fora proferida a decisão
causadora de eventual gravame a seu direito seu.

A esse respeito, o enunciado da Súmula 202, do Superior
Tribunal de Justiça:
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“A impetração de segurança por terceiro, contra ato
judicial, não se condiciona à interposição de recurso”.
Nesse contexto, é de se concluir que não se aplica, ao

terceiro interessado e prejudicado, a exceção prevista no artigo 5º, da
Lei nº 12.016/2009, que, em seu inciso II, exclui o cabimento do mandado
de segurança contra atos judiciais passíveis de impugnação via recurso
com efeito suspensivo.

Nessa esteira de entendimento, decidiu esta colenda
Corte de Justiça:

“Constitucional e processual civil. Ação declaratória de
nulidade de atos da curadoria de fundações do Ministério
Público. Sentença. Ausência de citação do Ministério
Público na qualidade de litisconsorte passivo necessário.
Terceiro interessado e prejudicado. Impetração de
mandado de segurança. Possibilidade. Não
condicionamento à interposição de recurso. Súmula 202,
do Superior Tribunal de Justiça. Segurança concedida.
Sentença nula.
(...)
II - O Ministério Público, na qualidade de terceiro
interessado e prejudicado, é parte legítima para impetrar
mandado de segurança contra ato judicial, cuja
impetração não se condiciona à interposição de recurso,
nos termos da Súmula 202, do Superior Tribunal de
Justiça, (a impetração de segurança por terceiro contra
ato judicial não se condiciona à interposição de recurso).
(...)” (Mandado de Segurança nº 15739-6/101, DJG 38,
de 27/02/2008, relatora desembargadora Beatriz
Figueiredo Franco).
A par dessas premissas, não há falar em impropriedade

da via eleita, ante a condição de terceiro interessado, demonstrada pelo
impetrante.

Todavia, atento as especificidades da situação posta,
forçoso reconhecer que não há como ser concedida a segurança
vindicada, à míngua de ilegalidade no ato judicial impugnado.

Cediço é que, o mandado de segurança constitui via
adequada à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, na hipótese de ameaça ou lesão, decorrente
de ato ilegal ou abusivo de autoridade (Constituição Federal, artigo 5º,
LXIX).

Segundo consta, o impetrante exerce posse sobre o
imóvel rural pertente ao espólio de Maria Terezinha da Silva, em razão
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de cessão de direitos que lhe fora conferida pelo meeiro Adelino Ferreira
de Souza (folhas 22/23), tendo os demais herdeiros, inclusive o
inventariante, ratificado os termos do negócio entabulado, visando à
conclusão do respectivo processo de inventário.

Veja-se que nas informações prestadas pela autoridade
impetrada, restou esclarecido que o inventariante, os herdeiros e o
meeiro, Adelino Ferreira de Souza, celebraram acordo, no qual ficou
estabelecido que “a posse do imóvel adquirida pelo impetrante seria
restituída ao espólio para a devida partilha, ante o reconhecimento de
que a posse do imóvel era do espólio e foi indevidamente cedida ao
impetrante pelo meeiro, que não tinha legitimidade para tanto, além de
que até aquela data, não tinha havido o pagamento integral da cessão
de posse”.

Acrescentou o dirigente processual que: “Posteriormente
ao acordo, o inventariante comparece, à folha 395, requerendo a
designação de audiência de conciliação, a fim de concretizar o negócio
feito entre o impetrante Cláudio Batista Vieira com Adelino Ferreira da
Fonseca.” Entretanto, a audiência não se realizou “pela ausência do
impetrante e de seu procurador” (folhas 104/105).

Portanto, a regularização da situação do impetrante
pende de apreciação no juízo do inventário.

Não é demasiado acrescentar que os noticiados
embargos de terceiro, opostos pelo impetrante, foram rejeitados
justamente porque ausente esbulho ou turbação na sua posse. Ademais,
a carta precatória de imissão de posse fora entregue ao procurador do
espólio, o qual requereu a noticiada audiência, visando a regularizar o
negócio em questão.

Nesse contexto, não se verifica direito líquido e certo e
ilegalidade do ato judicial a ensejar a concessão da segurança, na forma
pretendida pelo impetrante. Ao revés, compete a ele utilizar meios
adequados à regularização de seu alegado direito perante o juízo do
inventário.

Ante ao exposto, desacolhido o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, com fulcro nas disposições conjugadas dos artigos 5º,
LXIX, e 1º, da Lei nº 12.016/09, denego a segurança vindicada, nos
termos acima explicitados.

É como voto.
Goiânia, 1º de junho de 2011.
Des. Amaral Wilson de Oliveira - Relator
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Agravo em Execução Penal nº 278758-60.2011.8.09.0175 (201192787587)
Comarca de Goiânia
Agravante: Sérgio Guimarães Fernandes de Almeida
Agravado: Ministério Público
Relator: Des. Ney Teles de Paula

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETI-
MENTO DE FALTA GRAVE EM REGIME FECHADO.
I - O reeducando que comete falta grave ou fato definido
como crime doloso, nos termos do que dispõe o artigo
118, inciso I, da Lei de Execução Penal, fica sujeito a
forma regressiva, com a transferência para qualquer dos
regimes mais gravosos.
II - Em se tratando de fechado, o regime de cumprimento
de pena a que submetido o recorrente, é entendimento
dominante, nos tribunais superiores e neste egrégio
Tribunal de Justiça, que deverá ser-lhe imposta a
interrupção do prazo para a progressão de regime, que
começará a fluir, portanto, a partir da data em que
cometeu a falta grave ou o crime doloso, isto em razão
de que, ainda que ausente previsão legal expressa neste
sentido, tal medida decorre de interpretação sistemática
e lógica de regras legais existentes.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
agravo em execução penal, acordam os componentes da Segunda
Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à
unanimidade de votos, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento,
de conformidade com o voto do relator.

Custas, de lei.
Votaram, além do relator, desembargador Leandro

Crispim, que presidiu a sessão, e o doutor Fábio Cristóvão de Campos
Faria, substituto da desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, o doutor Edson Miguel da Silva Júnior.

Goiânia, 10 de novembro de 2011.
Des. Ney Teles de Paula - Relator
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RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Sérgio Guimarães Fernandes de Almeida, em face da decisão,
reproduzida às folhas 16/26, que homologou parcialmente falta grave
cometida pelo agravante, em 19 de abril de 2011, enquanto recluso da
Penitenciária Odenir Guimarães, e determinou a alteração da data base
para fins de progressão, unicamente, no cálculo de liquidação de penas.

Sustenta o agravante, em suma, que o Ministério Público
foi favorável apenas à homologação da falta grave, mas sem qualquer
alteração da data base para fins de progressão; ausência de previsão
legal para a pena imposta; e que a novel Lei nº 12.433, de 29 de junho
de 2011 teve a oportunidade de regulamentar o regime das punições
por falta grave e não o fez.

Requer, pois, seja reformada a decisão atacada a fim
de que mantida a anterior data base para fins de progressão.

Contrarrazões, às folhas 41/43, pela “reforma da decisão
agravada e consequente correção do cálculo da liquidação de penas,
mantida a anterior data base para fins de progressão prisional”.

No juízo de retratação restou mantida a decisão
agravada (folha 44).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, por seu representante doutor Alciomar Aguinaldo Leão, opina
pelo conhecimento e improvimento do agravo (folhas 49/51).

É, em síntese, o relatório. Passo ao voto.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso.
Como relatado, o inconformismo do agravante cinge-se

ao fato de ter-lhe sido alterada a data base para fins de progressão,
conforme decisão proferida pelo juízo das execuções penais, pelo que
pugna pela reforma em face da ausência de previsão legal.

Pois bem.
Pelo que se extrai dos autos, durante o cumprimento da

pena em regime fechado, o reeducando deixou de observar o artigo 39,
inciso I e IV, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e cometeu
transgressão disciplinar grave, descrita no artigo 50, incisos I e III, da Lei
de Execução Penal, consubstanciada em agressão a outro recluso,
utilizando-se para tanto de faca artesanal, pelo que foi-lhe aplicada sanção
disciplinar descrita no artigo 53, incisos II, III e IV de referido diploma.

Desta forma, impende considerar que, cometendo o
reeducando falta grave ou fato definido como crime doloso, nos termos
do que dispõe o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, deverá
ser-lhe regredido o regime para outro mais gravoso.
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Ocorre que, em estando o agravante em regime fechado,
tal como in casu, é entendimento dominante, nos tribunais superiores e
neste egrégio Tribunal de Justiça, que deverá ser-lhe imposta a
interrupção do prazo para a progressão de regime, que começará a fluir,
portanto, a partir da data em que cometeu a falta ou o crime doloso, isto
em razão de que, ainda que ausente previsão legal expressa neste
sentido, tal medida decorre de interpretação sistemática e lógica de regras
legais existentes, principalmente da norma alhures mencionada.

Isto porque se considerarmos que o condenado que
cumpre pena em regime aberto ou semiaberto terá, com a regressão,
de cumprir nova fração da pena remanescente para fins de progressão
(v.g. de 1/6, 2/5 ou 3/5, a depender do caso), forçoso é convir que o
sentenciado que cumpre pena em regime fechado, não podendo ser
transferido para outro mais gravoso, deve, do mesmo modo, ter que
interrompido o prazo exigido à progressão e cumprir nova fração do
remanescente da pena para fins de progressão, sem prejuízo da análise
dos demais requisitos, além de sujeição às sanções previstas no artigo
53, da Lei de Execução Penal, sob pena de se conferir tratamento
desigual e, assim, premiar os condenados do regime fechado que
incorrem em falta grave, o que não se pode admitir.

Nesta esteira de raciocínio, por oportuno, vejamos
julgados do excelso Supremo Tribunal Federal, que deste sentido não
destoam:

“Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus.
(...)
II - A prática de falta grave acarreta a interrupção da
contagem do prazo para a progressão do regime de
cumprimento de pena. Inobstante a ausência de previsão
legal expressa nesse sentido, não há que se falar em
violação do princípio da legalidade. Isso porque a
interrupção do prazo decorre de uma interpretação
sistemática das regras legais existentes (Precedentes:
Habeas Corpus nº 97.135/SP, relatora a ministra Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJU, de 24/5/11; Habeas
Corpus nº 106.685/SP, relator o ministro Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJU, de 15/3/11;
Recurso Ordinário em de Habeas Corpus nº
106.481/MS, relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJU, de 3/3/11; Habeas Corpus nº 104.743/SP,
relator o ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJU, de
29/11/10; Habeas Corpus nº 102.353/SP, relator o
ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJU, de
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04/11/10; Habeas Corpus nº 103.941/SP, relator o
ministro Dias Toffoli, DJU, de 23/11/10).
III - O réu que cumpre pena privativa de liberdade em
regime menos severo, ao praticar falta grave, pode ser
transferido para regime mais gravoso; todavia, ao réu
que já cumpre pena no regime mais gravoso (regime
fechado) não pode ser aplicado o instituto da regressão,
sendo permitido, portanto, o reinício da contagem do
prazo para a progressão, levando-se em conta o tempo
de pena remanescente.
(…)
VI - Ordem denegada” (Supremo Tribunal Federal,
Primeira Turma, Habeas Corpus nº 102365/SP, julgado
de 14/06/2011, relator ministro Luiz Fux, DJUe 146,
divulgado em 29/07/2011, publicado em 01/08/2011).
E, ainda:
“Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Execução da
pena. (…)
I - O tema em debate neste habeas corpus se relaciona
à possibilidade de recontagem do requisito temporal para
obtenção de benefícios previstos na Lei de Execução
Penal, quando houver a prática de falta grave pelo
apenado.
II - Orientação predominante no Supremo Tribunal
Federal no sentido de que o cometimento de falta grave,
durante a execução da pena privativa de liberdade,
implica a regressão de regime e a necessidade de
reinício da contagem do prazo para obtenção da
progressão no regime de cumprimento da pena (Recurso
de Habeas Corpus nº 85.605, relator ministro Gilmar
Mendes, DJU, de14/10/2005).
III - Em tese, se o réu que cumpre pena privativa de
liberdade em regime menos severo, ao praticar falta
grave, pode ser transferido para regime prisional mais
gravoso (regressão prisional), logicamente é do sistema
jurídico que o réu que cumpre pena corporal em regime
fechado (o mais gravoso) deve ter reiniciada a contagem
do prazo de 1/6, levando-se em conta o tempo ainda
remanescente de cumprimento da pena.
IV - O cômputo do novo período aquisitivo do direito à
progressão de regime, considerando-se o lapso temporal
remanescente de pena, terá início na data do
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cometimento da última falta grave pelo apenado ou, no
caso de fuga do estabelecimento prisional, de sua
recaptura.
V - A recontagem e o novo termo inicial da contagem do
prazo para a concessão de benefícios, tal como na
progressão de regime, decorrem de interpretação
sistemática das regras legais existentes, não havendo
violação ao princípio da legalidade. Precedente.
VI - Habeas corpus denegado” (Supremo Tribunal
Federal, Segunda Turma, Habeas Corpus nº 101915/RS,
julgado de 04/05/2010, relatora ministra Ellen Gracie,
DJUe 91, divulgado em 20/05/2010, publicado em
21/05/2010)
No mesmo sentido, o posicionamento do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás:
Ementa: “Agravo em execução. Falta grave. Regime
fechado. Alteração da data-base para progressão.
Por decorrência lógica do sistema (Lei de Execução
Penal, artigo 118, I), se o condenado que cumpre pena
em regime aberto ou semiaberto, ao cometer falta grave,
fica suscetível a regime gravoso acompanhado de
interrupção da fração para fins de promoção prisional, o
réu que a resgata em regime fechado, à míngua de outro
mais penoso, também deve ter reiniciada a contagem
do lapso remanescente da pena, a partir do fato de
indisciplina. Recurso desprovido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Agravo em
Execução Penal nº 4353-37.2011.8.09.0175, julgado de
29/03/2011, relator desembargador José Lenar de Melo
Bandeira, DJ 797, de 11/04/2011)
Assim, evidenciado que o reeducando Sérgio Guimarães

Fernandes Lima Queiroz cometeu transgressão disciplinar grave, quando
do cumprimento de pena em regime fechado, mister se faz, nos termos
do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, seja mantida a decisão
agravada que determinou a alteração da data base para fins de
progressão, unicamente, no cálculo de liquidação de penas, sendo o
marco inicial para a nova contagem aquele do cometimento da falta,
qual seja 17 de abril de 2011.

Por fim, é de se consignar, ainda, que o fato de não
haver a novel Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, regulamentado o
regime das punições por falta grave, não gera a conclusão de que o
entendimento jurisprudencial dominante deva ser desconsiderado.
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Ao teor do exposto, acolhido o parecer ministerial de
cúpula, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.
Goiânia, 10 de novembro de 2011.
Des. Ney Teles de Paula - Relator

Apelação Criminal nº 312-85.1986.8.09.0051 (860003121)
Comarca de Goiânia
Apelantes: Joaquim Pedro Vieira e outro
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Ivo Favaro

EMENTA: HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
PRONÚNCIA. FALTA DE PROVAS. NÃO DECLARA-
DA. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI Nº 9.271/96.
CITAÇÃO FICTA. CONTINUIDADE DO PROCESSO.
PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE.
I - As supostas nulidades da decisão de pronúncia devem
ser questionadas por meio de recurso próprio, qual seja,
recurso em sentido estrito.
II - A Lei nº 11.698/08 viabilizou a intimação, por edital,
da decisão de pronúncia, do réu solto que não fora
encontrado (artigo 420, parágrafo único, do Código de
Processo Penal). Entretanto, tal alteração não pode
alcançar os processos em curso antes de 1996, quando,
efetivada citação ficta, prosseguia o feito (artigo 366, do
Código de Processo Penal), sob pena de que, ocorrendo
eventual condenação pelo tribunal do júri, sem ter o réu
conhecimento da ação penal contra ele instaurada,
configura patente afronta aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa.
III - Assim, impõe-se anular o processo, a partir da
intimação por edital da pronúncia,  devendo ficar
sobrestado até que o réu seja pessoalmente intimado
de tal decisão, nos termos dos antigos artigos 413 e
414, do Código de Processo Penal.
Nulidade declarada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora
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de sua Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, acolhendo parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, declarar nulo o processo, a partir da
intimação por edital da pronúncia, nos termos do voto do relator e da ata
de julgamentos.

Participaram do julgamento, votando com o relator, os
desembargadores  José Paganucci Jr. e Avelirdes Almeida Pinheiro de
Lemos.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador
Itaney Francisco Campos.

Presente, representando o órgão de cúpula do Ministério
Público, a procuradora de justiça, doutora Maria da Conceição Rodrigues
dos Santos.

Goiânia, 30 de junho de 2011.
Des. Ivo Favaro - Relator

RELATÓRIO

Nesta Capital, o representante do Ministério Público
denunciou os irmãos Pedro Dias Vieira e Joaquim Dias Vieira,
qualificados, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, IV (última
figura), c/c o 29, do Código Penal, por haverem matado, utilizando-se de
faca e revólver, José Jacó de Lima Cardoso, fato ocorrido em 18/11/1985,
por volta de 23h, na Rua 217, próximo ao nº 58, Setor Vila Nova.

Consta da denúncia que após discussão entre os
denunciados e a vítima num bar, esta saiu de lá e foi perseguida por
aqueles, que a espancaram barbaramente.

Ato contínuo, a vítima conseguiu escapar e correr rumo
a sua residência, mas foi novamente alcançada pelos irmãos, momento
em que Pedro desferiu 4 (quatro) tiros de revólver em suas costas,
levando-a ao chão, e Joaquim ainda esfaqueou-a na garganta por
diversas vezes.

Decretou-se a revelia dos réus, nomeando-se-lhes
defensor dativo, porque, citados por edital (folha 62), deixaram de
comparecer em juízo (folha 63).

Por decisão, de folhas 240/243, foram eles
pronunciados, nos termos da denúncia, em 06/12/2001.

Com base no artigo 420, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, alterado pela Lei nº 11.689/08, determinou-se a
intimação editalícia dos acusados, da decisão de pronúncia (folha 253).

Submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, os
acusados foram condenados por infringência ao artigo 121, § 2º, IV
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(recurso que dificultou a defesa da vítima), às penas individuais de 13
(treze) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente
fechado (folhas 296/300).

Inconformados, por intermédio de defensor nomeado,
eles interpuseram apelação (Código de Processo Penal, artigo 593, III e
alíneas), em plenário (folha 303), alegando, em sede de
prequestionamento, que o processo merece ser anulado, eis que
inobservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo
sido a decisão de pronúncia proferida com base apenas em dados do
inquérito policial, e que houve afronta aos artigos 366 (redação da Lei nº
9.271/96) e 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

No mérito, buscam anulação do julgamento, por
contrariedade à prova dos autos ou exclusão da qualificadora do artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal (folhas 306/325).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento da apelação (folhas 326/337).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu representante,
doutor Leônidas Bueno Brito, opina pelo conhecimento do recurso e
pela anulação, de ofício, da intimação por edital da decisão de pronúncia,
devendo o feito ficar suspenso até o cumprimento das ordens de prisão
e, consequentemente, da intimação pessoal dos apelantes, postergando,
assim, a análise do mérito (folhas 345/357).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Conforme relatado, os apelantes aduzem, em sede de
prequestionamento, que o processo deve ser anulado, em face da
inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo
sido a decisão de pronúncia proferida com base apenas em dados do
inquérito policial, e que houve afronta aos artigos 366 (redação da Lei nº
9.271/96) e 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

No mérito, buscam anulação do julgamento, por
contrariedade à prova dos autos ou exclusão da qualificadora do artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal.

Inicialmente, constata-se que a pronúncia não foi editada
com base apenas em provas produzidas no inquérito, haja vista que o
perito Roberto Pedrosa e o policial Deusleomar Antônio Correia
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Mendanha foram ouvidos, na fase judicial, o primeiro a requerimento do
Ministério Público, a título de substituição, e o segundo como testemunha
do juízo (folhas 208 e 220).

Ademais, as supostas nulidades da decisão de pronúncia
devem ser questionadas por meio de recurso próprio, nos termos do
artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, o qual reza que
“caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
que pronunciar o réu”. Contudo, verifica-se que não foi interposto nenhum
recurso contra a decisão, que transitou em julgado em 25/03/2009 (folha
258).

Registre-se, ainda, que o feito transcorreu normalmente,
antes e depois da edição da Lei nº 9.271/96, que alterou o artigo 366, do
Código de Processo Penal, e que constitui nulidade relativa a falta de
intimação da defesa da expedição e oitiva de testemunha por carta
precatória, tendo sido nomeado defensor para o ato (Súmula 155, do
Supremo Tribunal Federal), inexistindo prejuízo para os apelantes.

Por outro lado, tenho que o julgamento perante o tribunal
do júri merece ser anulado, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, verifica-se que o fato descrito na denúncia
ocorreu em 18/11/1985, tendo sido decretada a revelia dos recorrentes
em 11/11/1986 (folha 63), eis que citados por edital, deixaram de
comparecer em juízo, nos termos da redação do artigo 366, do Código
de Processo Penal, anterior à Lei nº 9.271/96, que permitia a continuidade
do processo.

Pronunciados os apelantes nas sanções do artigo 121,
§ 2º, IV, do Código Penal (folhas 240/243), o feito restou sobrestado,
haja vista que eles não foram encontrados para intimação pessoal,
conforme determinavam os artigos 413 e 414, do Código de Processo
Penal.

Com o advento da Lei nº 11.689/08, procedeu-se à
intimação editalícia dos recorrentes da pronúncia, que transitou em
julgado em 25/03/2009 (folha 258), viabilizando a retomada do curso
processual.

Submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, foram eles
condenados às penas individuais de 13 (treze) anos de reclusão.

Na hipótese, tem-se instaurada questão relevante quanto
à incidência da lei processual penal a fatos já iniciados, haja vista que o
artigo 2º, do Código de Processo Penal, determina sua aplicação
imediata, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência de lei anterior.

Isso significa que encontrando a lei nova processo em
curso, há que se respeitar a eficácia dos atos processuais constituídos,
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incidindo apenas quanto àqueles praticados a partir de sua vigência, em
homenagem ao princípio tempus regit actum.

Entretanto, a intimação da pronúncia por edital dos réus
soltos que não foram encontrados (artigo 420, parágrafo único, do Código
de Processo Penal) não pode alcançar os processos antigos, em que
efetivada citação ficta, sob pena de, ocorrendo eventual condenação
pelo tribunal do júri, como no caso aqui tratado, sem a oitiva deles em
nenhum momento processual, configurar patente afronta aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, eis a lição de Luiz Flávio Gomes, Rogério
Sanches e Ronaldo Batista Pinto:

“Conclusão: o artigo 420 terá aplicação imediata, nos
termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal. Todos
os processos paralisados, em razão da não intimação
pessoal dos réus, terão agora andamento. Todos esses
réus serão intimados da pronúncia por edital (caso
estejam soltos). Se não comparecerem em juízo, irão a
julgamento mesmo sendo revéis. A presença do réu no
plenário do júri já não é mais imprescindível. O
fundamental é saber o seguinte: se o réu tomou ou não
ciência da acusação no princípio do processo. Se está
ciente dela, nada impede que o processo tenha
andamento normal. Exceção: caso o acusado tenha sido
citado por edital, antes de 1996 (época da reforma do
artigo 366, do Código de Processo Penal, viabilizada
pela Lei nº 9.271/06), e não tenha sido cientificado da
peça acusatória, nesse caso, se o processo estava
parado em razão de ele não ter sido encontrado, não
pode o feito ter andamento, porque o réu não tomou
ciência (lá no início) da acusação. Este é o direito
fundamental que deve ser respeitado: ciência do inteiro
teor da acusação (nos termos do que está garantido
pelo artigo 8º, 2, b, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos). Sem isso nada pode andar. Nos
crimes ocorridos depois de 1996 já tem incidência o
artigo 366, do Código de Processo Penal: o processo
está suspenso. Nos crimes anteriores os processos
tiveram andamento, mas muitos deles encontraram o
obstáculo da intimação pessoal da pronúncia (que já
era obrigatória, antes, em relação aos crimes
inafiançáveis). É justamente nesses casos específicos
que devemos respeitar a exceção: a eles não podemos
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aplicar a nova regra da intimação (da pronúncia) por
edital, porque esses réus não tomaram ciência da peça
acusatória” (Comentários às reformas do Código de
Processo Penal e da Lei de Trânsito, São Paulo, Editora
RT, 2008, página 91).
Perfilhando tal posicionamento, este Tribunal de Justiça

decidiu:
“Recurso em sentido estrito. Homicídio. Crime cometido
anteriormente à Lei nº 9.271/1996. Intimação por edital
da decisão de pronúncia. Nulidade reconhecida.
A Lei nº 11.698/2008, ao permitir a intimação por edital
do réu solto que não for encontrado (parágrafo único do
artigo 420), comprometeu a garantia do cidadão de ser
cientificado das acusações que o levarão a julgamento
perante seus pares, pois suprimiu a referência outrora
existente acerca da intimação pessoal da decisão de
pronúncia. Contudo, referida lei não pode alcançar os
atos processuais válidos realizados sob a égide da lei
anterior, que garantia ao acusado o direito de ser
intimado pessoalmente da decisão de pronúncia,
precisamente quando foi citado fictamente. Inteligência
do artigo 8º, § 2, b, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).
Assim, se o fato crime é anterior à Lei nº 9.271/1996,
pronunciado o acusado, mas estando ainda em local
incerto, deve o processo ficar paralisado, em crise de
instância, até que aquele seja intimado pessoalmente
da decisão de pronúncia, com base no disposto nos
antigos artigos 413 e 414, do Código de Processo Penal.
Recurso conhecido, porém, de ofício, decretada nulidade
no feito” (Tribunal de Justiça de Goiás, Recurso em
Sentido Estrito nº 200503324609, relator desembargador
Leandro Crispim, Primeira Câmara Criminal, DJ 632,
de 03/08/2010).
Ante o exposto, acolhendo parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar
nula a intimação por edital da decisão de pronúncia, e os atos
subsequentes, inclusive do tribunal do júri, devendo o processo ficar
suspenso até que as intimações pessoais dos recorridos se aperfeiçoem.

É o voto.
Goiânia, 30 de junho de 2011.
Des. Ivo Favaro - Relator
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Apelação Criminal nº 20292-75.2010.8.09.0051 (201090202920)
Comarca de Goiânia
Apelante: Dione Araújo Gomes
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. José Paganucci Jr.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRE-
LIMINARES.  VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊN-
CIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E
SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A
SENTENÇA.
I - Não há vício na fundamentação da sentença, quando
nela foram analisadas todas as teses defensivas
levantadas pelo denunciado, o que se deu numa
caminhada minuciosa no sentido de se reconhecer as
elementares que compõem o crime imputado (latrocínio),
dirimindo, mesmo que implicitamente, qualquer questão
relativa a pretendida desclassificação (homicídio).
II - Salvo certas circunstâncias surgidas ou modificadas
em razão do processo de depuração decorrente da
instrução criminal, a conclusão inserta na sentença
seguiu a narrativa delineada pela exordial acusatória,
não surgindo no contexto probatório qualquer elementar,
que dela pudesse destoar.
III - A juntada de documentos após a sentença, além de
possuir permissivo legal (artigo 231, do Código de
Processo Penal), não trouxe qualquer prejuízo para a
defesa, vez que o juiz sentenciante já havia firmado seu
convencimento com as provas produzidas durante a fase
instrutória, ainda mais, porque estas sequer foram
requeridas pela defesa.
IV - Preliminares rejeitadas.
MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA.
V - Não há como acolher a tese de legítima defesa,
quando inexiste nos autos qualquer elemento que
demonstre anterior agressão injusta da vítima a qual o
acusado visasse repelir.
VI - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a
materialidade, a autoria e a culpabilidade do crime de
latrocínio, máxime, quando a conduta do agente é volta
à subtração de bens da vítima.
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VII - Não há que se falar em redução da pena aplicada,
porquanto, verifica-se que foi fixada no mínimo legal.
VIII - Recurso conhecido mas improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, os componentes
do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora
da Primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, acolhido o
parecer ministerial, conheceu do apelo, mas negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator, proferido na assentada do julgamento.

Votaram, além do relator, o desembargadores Paulo
Teles e o desembargador Itaney Franscisco Campos, que presidiu a
sessão.

Presente ao julgamento a doutora Luzia Vilela Ribeiro,
digna procuradora de justiça.

Goiânia, 18 de abril de 2011.
Des. José Paganucci Jr. - Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Dione
Araújo Gomes, como incurso nas sanções do artigo 157, § 3º, parte
final, do Código Penal, porque no dia 19 de agosto de 2009, na Rua
Manaus, Residencial Jardim Petrópolis, no Município de Goiânia, teria
subtraído para si, diversos objetos pertencentes à Wilton Silva Ferreira,
sendo que, em ato contínuo, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes
na vítima, que causaram o seu óbito.

Segundo a denúncia, o acusado mantinha um
relacionamento amoroso com a vítima e, no dia dos fatos, estava sozinho
no local em que esta residia, oportunidade em que passou a subtrair
vários objetos, tendo, ainda, combinado serviço de frete para retirar e
apossar-se dos móveis que guarneciam a residência.

Consta que a vítima chegou em casa, quando então, o
denunciado, tomando em punho uma faca, lhe aplicou vários golpes,
ocasionando-lhe lesões corporais, que foram a causa de sua morte.

Informa que alguns vizinhos ouviram os gritos da vítima
e perceberam a presença do acusado no local e, assim, acionaram a
Polícia Militar que ali  compareceu e o avistou no interior da casa com
uma mochila nas costas.

Relata que, percebendo a presença dos policiais o
imputado tentou evadir-se do local, mediante escalada, jogando, ainda,
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os objetos roubados em um lote baldio vizinho. Logo após, foi detido
pelos militares e levado em situação de flagrante delito.

Recebida a denúncia em 8 de fevereiro de 2010, o
procedimento judicial se efetivou regularmente, de acordo com a Lei nº
11.719/08 (folhas 113/114, folhas 130/135, folha 154, folha 155, folhas
275/292).

Nas alegações finais, postulou o órgão ministerial a
condenação do acusado nos termos da peça acusatória (folhas 299/311).

A defesa, em seus memoriais, pede a desclassificação
do delito de latrocínio para homicídio, com o consequente deslocamento
da competência para o tribunal do júri (folhas 320/332).

Proferida a sentença, em 18 de junho de 2010, o
acusado foi condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 3º, parte
final, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, mais 100
(cem) dias multa, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Após o édito condenatório, novo documentos foram
colacionados nos autos  (folhas 358/397).

A defesa interpôs embargos de declaração alegando que
a  sentença não apontou exatidão e foi omissa.

Após a manifestação do Ministério Público, os
aclaratórios foram conhecidos e rejeitados pelo magistrado condutor do
feito.

Inconformado, o denunciado interpôs apelação
almejando, preliminarmente, nulidade absoluta do processo em razão:
da não apreciação de todas as teses apresentadas pela defesa; ausência
de correlação entre a acusação e a sentença; e juntada extemporânea
de laudos técnicos, que “Somente após a entrega da prestação
jurisdicional finda (folhas 334/357), surgiram para a descoberta plena
da verdade real, documentos de extremo interesse às partes (folha 524).

No mérito, pede pelo reconhecimento da excludente de
ilicitude da legítima defesa e a desclassificação do delito de latrocínio
para homicídio simples, ou, alternativamente, a redução da pena em
face da sua primariedade e da circunstância atenuante da confissão
espontânea.

Em contrarrazões, foram refutadas todas as questões
suscitadas no apelo, pugnando o Parquet pelo conhecimento e
improvimento do recurso (folhas 535/552).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, a fim de manter
integralmente a sentença (folhas 560/565).

É o relatório que submeto à revisão.
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VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e
subjetivos, admito o recurso, passando a seguir a delibação do mesmo.

1 - Das preliminares
1.1 Vício na fundamentação da sentença.
O vício na fundamentação da sentença apontado pelo

apelante (artigo 381, do Código de Processo Penal) somente tem lugar
quando se refira a casos em que a decisão não alcance todas as questões
suscitadas pelas partes. “Diferente o caso de fundamentação sucinta
mas em que há análise dos elementos de prova, bem como valoração e
solução das questões de fato e de direito suscitadas no processo”
(GRINOVER et al, Ada Pellegrini. As nulidades no processo penal. 11ª
edição, revisada, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2009, página 200)

No caso presente, não pode ser atribuída tal nulidade à
sentença, porquanto dela se infere que foram analisadas todas as teses
defensivas levantadas pelo acusado, o que se deu numa caminhada
minuciosa no sentido de se reconhecer as elementares que compõem o
crime imputado ao acusado (latrocínio), dirimindo, mesmo que
implicitamente, qualquer questão relativa a pretendida desclassificação
para outro delito (homicídio).

Neste sentido colhe-se da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:

“Habeas corpus. Sentença. Tese defensiva. Pretensão
implicitamente afastada pelo édito repressivo.
Fundamentação suficiente. Eiva rechaçada.
I - Não carece de nulidade a decisão condenatória que,
mesmo de forma sucinta, fundamenta as razões por que
concluiu pelo édito repressivo, sendo despiciendo
rebater minuciosamente todas as questões levantadas
pela defesa, especialmente se a tese é implicitamente
afastada pelo entendimento adotado. (...)” (Habeas
Corpus nº 91.855/MG, relator ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJU, de
02/02/09).
1.2 Da ausência de correlação entre acusação e

sentença.
Da mesma sorte, não há qualquer desobediência ao

princípio da correlação entre denúncia e sentença, pois que presente a
estreita harmonia entre o objeto do pedido (acusação) e o objeto da
sentença (condenação).
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Salvo certas circunstâncias surgidas ou modificadas em
razão do processo de depuração decorrente da instrução processual, a
conclusão inserta na sentença seguiu a narrativa delineada pela exordial
acusatória, não surgindo no contexto probatório qualquer elementar que
dela pudesse destoar.

À propósito:
“Habeas corpus. Constitucional. Processual penal.
Peculato em concurso de pessoas. Alegação de ofensa
ao princípio da correlação e de denúncia alternativa.
Improcedência. Ordem denegada.
I - Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato
pelo qual o réu foi condenado.
II - A circunstância de não ter a denúncia mencionado o
artigo 13, § 2º, a, do Código Penal é irrelevante, já que o
acusado se defende dos fatos narrados e não da
capitulação dada pelo Ministério Público.
III - O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na
inicial acusatória a classificação legal que entender mais
adequada, procedendo à emenda na acusação
(emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a
defesa.
IV - A peça inicial acusatória, na forma redigida,
possibilitou ao paciente saber exatamente os fatos que
lhe eram imputados, não havendo que se falar em
acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado
o exercício da defesa.
V - Ordem denegada” (Habeas Corpus nº 102375/RJ,
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, relatora
ministra Carmen Lúcia, julgado de 29/06/2010, unânime,
DJUe 154, de 19/08/2010).
1.3 Das provas periciais colacionadas após a sentença.
As provas periciais foram colacionadas nos autos de

forma fragmentada (folhas 122/126, folhas 148/150, folhas 157/161,
folhas 200/202, folhas 203/205 e folhas 295/298), sendo que após a
prolação da sentença, novas delas foram introduzidas no processo (folhas
366/387, folhas 424/446, folhas 447/491).

Ocorre que essa juntada tardia não trouxe qualquer
prejuízo para a prolação da sentença, vez que o juiz sentenciante já
havia firmado seu convencimento com as provas produzidas durante a
fase instrutória.

De outra banda, valho-me do parecer do douto
procurador de justiça, para consignar que estas provas juntadas
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posteriormente “sequer foram objetos de requerimento da defesa técnica
(artigo 402, do Código de Processo Penal)”, não havendo que se falar,
portanto, em nulidade, na medida em que no processo penal não se
pronuncia qualquer nulidade que não houver causado prejuízo às partes
(pas de nullité san grief ).

Ademais, os documentos vieram aos autos antes do
oferecimento das razões, de forma que as partes deles tomaram
conhecimento e o meio impugnativo, ora proposto, tem o efeito de
devolver à apreciação do colegiado o objeto da prova (thema
probandum), o que possibilita a apreciação das provas extemporâneas.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, assim
se pronunciou:

“Penal. Processual penal. Apropriação indébita.
Contribuições previdenciárias. Juntada de documentos
às vésperas do julgamento da apelação. Indeferimento.
Causa supralegal. Inexigibilidade de conduta diversa.
Súmula 7, Superior Tribunal de Justiça.
 A jurisprudência desta Corte admite a juntada de
documentos em qualquer fase do processo, até mesmo
na fase recursal, deste que ouvida a parte contrária e
inexistente o espírito de ocultação premeditada e o
propósito de surpreender o juízo. Precedentes. (...).
Recurso especial não conhecido” (Recurso Especial nº
400052/RS, Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, relator Vicente Leal, julgado de 24/09/2002,
unanimidade, DJU, de 14/10/2002).
Assim sendo, afasto as preliminares apresentadas pela

defesa.
2 Do  mérito.
2.1 Legítima defesa e desclassificação do delito de

latrocínio para homicídio simples.
O auto de exibição e apreensão (folhas 39/40), termo

de entrega (folhas 212/213) e laudos de avaliação econômica (folhas
158/161), exame cadavérico (folhas 294/297) e pericial de local de morte
violenta (folhas 366/387), bem demonstram a materialidade delitiva.

No tocante a autoria, o apelante a reconhece, contudo,
expondo sua versão dos fatos, aduz que as lesões causadas à vítima
foram em legítima defesa, para repelir agressões desta que, de posse
de uma tesoura, teria partido em sua direção,  inclusive, lhe causando
lesões nas palmas das mãos.

Com efeito, além desta versão estar isolada e divorciada
das demais provas, foi veementemente rechaçada pelo depoimento da
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testemunha presencial Gabriel Henrique Bordvicz dos Santos, que
asseverou:

“Que já era próximo das 17:00 hs, quando o depoente
viu Will chegando em casa, sozinho, de moto; Que o depoente entrou
para sua casa e foi para o computador, que fica no segundo piso; Que
aproximadamente cinco minutos depois, o depoente ouviu gritos de Will;
Que o depoente saiu na sacada para ver o que estava acontecendo e
viu Will correndo em direção ao portão; Que Will abriu o portão, mas um
rapaz veio correndo atrás e fechou o portão, impedindo a saída de Will;
Que o depoente viu o rapaz com uma faca grande, cabo preto,
esfaqueando a vítima; Que Will correu novamente para dentro da casa;
Que enquanto estavam no corredor, o depoente viu o rapaz agredindo
Will com a faca, quatro ou cinco vezes; Que Will entrou para dentro da
casa e o rapaz entrou atrás; Que logo cessaram os gritos da vítima e o
depoente viu sangue jorrando, manchando a cortina da sala; Que logo o
rapaz se aproximou da janela e o depoente se escondeu“ (folhas 49/50).

Neste ponto, abro um parêntese, para consignar que as
provas periciais juntadas após a sentença, ao invés de trazerem fatos
que desatassem noutro rumo à trama processual, corroborou as provas
já contida nos autos, o que se dessume, inclusive, pelo fato do
depoimento acima transcrito reproduzir fielmente o que consta no  laudo
de perícias externas (folhas 366/387), senão vejamos:

... Vislumbramos ainda respingos na forma estrelada
no piso partindo da casa para o portão e do portão para casa, sendo que
as marcas no sentido casa para o portão apresentam características
semelhantes à de uma pessoa correndo e as no sentido contrário, ou
seja, do portão para a casa de uma pessoa andando, portando  (sic) os
respingos de saída denotam tentativa de fuga e os de retorno a vítima
estava sendo levada contra sua vontade para o interior da casa
novamente.”

A defesa expõe que, ao contrário do que se consignou
na sentença, teria havido luta corporal entre acusado e vítima, razão
das lesões relatadas no laudo, de folhas 127/128.

Certo é que a sentença atacada divergiu do contexto
probatório ao concluir pela ausência de embate, pois que o laudo
colacionado, às folhas 424/446, certificou a sua existência. Ressaltou,
contudo, que o confronto decorreu do intento da vítima de escapar das
agressões do acusado, conforme se extrai:

No interior da casa, mais precisamente na sala, notamos
móveis desalinhados e quebrados, objetos de adorno dispersos no piso,
e pessoais da vítima arrancados de sue corpo, bem como sangue
espalhado sobre móveis, cortina e paredes, além de um copo quebrado,
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e um tapete sujo de sangue atrás do sofá Tais (sic) vestígios indicam
que neste ambiente houve luta corporal feroz, e nos permite também
dizer que a vítima tentou escapar da agressão lutando com seu agressor
abrindo a porta da sala onde  sangue ficou aderido na maçaneta interna,
corroborado ainda pelo sangue no muro e parede do corredor externo
(folha 431).

À luz dessas considerações, fica descartada a tese de
legítima defesa, já que ficou comprovado que o acusado, no interior
daquela residência, iniciou as agressões à vítima que, ferida, tentou
escapar do seu algoz saindo da residência, mas foi por ele impedida e
conduzida novamente para dentro da casa, onde foram desferidos os
golpes finais que lhe ceifaram a vida.

Assim, restou latente a intenção do acusado de matar a
vítima, inexistindo qualquer elemento que demonstre anterior agressão
injusta a qual visasse repelir.

Diz o apelante, ainda, que as mercadorias que foram
apreendidas em seu poder lhe pertenciam e foram presentes da vítima,
pelo que pretende a desclassificação para o delito de homicídio.

Em que pese tal argumento, vejo que o mesmo não
merece qualquer guarida, não pela estranheza que causa o fato de uma
pessoa preocupar-se em trazer consigo bens que supostamente ganhou
da vítima, pouco antes de matá-la, mas em razão do acusado não ter
demonstrado que tais bens lhe pertenciam, ônus probatório de sua
incumbência. Inteligência do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera presunção
de autoria do crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao
suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a
comprometedora posse. Em o não fazendo, prevalece,
para efeito de condenação, a certeza possível de ter
praticado a subtração” (Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo, Ap., relator Renato Nalini, julgado de
04/11/1996, RT 739/627).
Se não bastasse, colhe-se da prova testemunhal:
“Que o próprio acusado confirmou que os objetos

encontrados dentro da mochila pertenciam a vítima, com exceção de
um tênis, sendo que a mochila foi entregue à polícia técnico-científica a
qual abriu, relacionou os objetos encontrados, sendo depois disso levada
para a delegacia” (Testemunha Alyson Ferreira Sobrinho Carneiro, folhas
279/280)

“Que antes de entrar na casa pode ver pela fresta do
portão que o acusado estava com a mochila mencionada em seu
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depoimento nas costas; Que a mochila foi encontrada no fundo da casa,
em um capim alto, sendo que também havia um pote cheio de moedas
perto da mochila; Que populares informaram que o acusado havia jogado
alguns objetos no fundo, sendo que depois encontraram a mochila”
(Testemunha César Augusto da Cruz, folhas 281/282).

No mesmo rumo, extrai-se da prova pericial (folhas
366/387):

“... após consumar o fato o autor visitou o quarto onde
respingos de sangue foram encontrados sobre a cama, o que nos leva a
dizer que os objetos encontrados na mochila podem ter sido tirados
daquele ambiente, ou seja, pertenciam a vítima.”

Acrescento que ficou provado que o sentenciado
desejava, igualmente, se apoderar dos móveis que dispunha a residência
de Wilton Silva Ferreira, tendo até contratado um frete para promover a
retirada destes bens, conforme se vê do seguinte relato:

“Que Dione disse que estava comprando os móveis de
um amigo e que era para o depoente arrumar um caminhão para
transportar os imóveis, do Jardim Petrópolis até a casa da mãe dele, no
Setor Santos Dumont, próximo da garagem da empresa de ônibus
Moreira; (...) Que Dione disse que estava indo para a casa do rapaz e já
ia desmontando os móveis; Que o depoente se ofereceu para ajudar a
desmontar os móveis, mas Dione disse que não precisava; ( ...) Que
como Dione não atendeu e o depoente não sabia o endereço correto,
ficou quieto em sua casa; Que somente no dia seguinte, por volta 7:30
horas é que o depoente viu uma reportagem na TV noticiando a prisão
em flagrante de Dione; Que pela reportagem, o depoente entendeu que
Dione tinha matado um homossexual para roubar os pertences dele;
Que o depoente viu que o crime ocorreu na Rua Manaus, Jardim
Petrópolis, nesta Capital; Que o depoente deduziu que Dione pretendia
roubar os móveis da casa da vítima” (Testemunha Ademárcio Alves de
Souza, folhas 67/69)

Assim sendo, com base nos elementos acima contidos,
conclui-se que Dione Araújo Gomes, no intuito de obter para si, os bens
pertencentes à vítima Wilton Silva Ferreira, desferiu-lhe vários golpes
com objeto contundente (faca), causando lesões que foram a causa
suficiente de sua morte, amoldando-se o fato perfeitamente no tipo inserto
no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, pelo que restam afastadas
as teses defensivas de legítima defesa e desclassificação para o delito
de homicídio.

À propósito:
Recurso em sentido estrito. Latrocínio e ocultação de
cadáver. Desclassificação para homicídio seguido de
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furto. Inviabilidade. Demonstração do animus furandi
do agente e letalidade da agressão.
Demonstrado pelo substrato fático-probatório que a
conduta do recorrido direcionou-se à subtração do
patrimônio da vítima, vindo esta a óbito em razão da
violência sofrida, não há se falar em desclassificação
da imputação de latrocínio para homicídio seguido de
furto. Recurso conhecido e provido, determinando-se o
retorno dos autos à 10ª Vara Criminal para os fins de
mister” (Recurso em Sentido Estrito nº 10277-1/220
(200804780514), relator desembargador Itaney
Francisco Campos, julgado de 21/07/2009, unânime, DJ
396, de 12/08/2009)
Apelação criminal. Latrocínio. Prova escorreita.
Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para
homicidio. Incomportabilidade. Análise da culpabilidade.
Nulidade. Inocorrência.
I - Incomportável o pleito absolutório ou desclassificatório
para o delito de homicídio simples quando comprovadas,
estreme de dúvidas, a autoria e a materialidade da
conduta imputada ao réu, praticada com vistas à
subtração patrimonial da qual resultou a morte da vítima.
II - Não há cogitar de nulidade da sentença, a pretexto
de defeito na análise da culpabilidade do réu, quando a
magistrada a quo, embora de forma sucinta, elaborou
correto juízo em torno dos elementos que a integram.
III - Recurso conhecido e improvido” (Apelação Criminal
nº 36730-5/213 (200902871816), Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, relatora
desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, julgado
de 15/12/2009, unânime, DJ 504, de 22/01/2010).
2.2. Reconhecimento da atenuante da confissão

espontânea e redução da pena.
Com relação ao pedido de reconhecimento da

primariedade do acusado e da atenuante da confissão espontânea para
que se proceda a  redução da pena, constata-se que este não prospera,
porquanto a pena já foi fixada no seu mínimo legal, pouco importando a
atenuante, já que não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo
legal.

Neste sentido, restou sumulado pelo Superior Tribunal
de Justiça:
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Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.
Deste modo, vistas sob qualquer ângulo, não merecem

prevalecer as pretensões recursais.
Diante do exposto, conheço do apelo, acolho o parecer

da Procuradoria Geral de Justiça, de forma que rejeito as preliminares
aventadas e nego provimento ao recurso.

É o voto.
Goiânia, 18 de abril de 2011.
Des. J. Paganucci Jr. - Relator

Apelação Criminal nº 53346-36.2001.8.09.0087 (200190533463)
Comarca de Itumbiara
Apelante: Leandro Medeiros Gonçalves
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Luiz Cláudio Veiga Braga

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍ-
DIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. JULGA-
MENTO PELO JÚRI. VEREDICTO DESFAVORÁVEL.
NULIDADE. CONTAGEM DE VOTOS. TESES ABSO-
LUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE QUESITO SOBRE A
ABSOLVIÇÃO.
I - É inocorrente vício do julgamento realizado pelo
tribunal do júri, ao argumento de que o presidente não
interrompeu a contagem dos votos, atingido o resultado
pela maioria, em observância às modificações
introduzidas pela Lei nº 11.689/08, quando não
evidenciado prejuízo, ao que a pretensão de nulidade
encontra repulsa no artigo 563, do Código de Processo
Penal, principalmente quando a garantia do sigilo
significa proteção ao colegiado leigo, não se dirigindo
aos interesses do processado.
II - No campo de reconhecimento de nulidade do
julgamento realizado pelo júri, sob a invocação de ofensa
ao princípio da ampla defesa, por ausência de quesito
obrigatório, a pretensão não se consolida, quando, além
da tese da legítima defesa não ter sido veiculada, a
resposta estaria contida na indagação “o jurado absolve
o acusado?”, constando formulação em favor do
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processado, que foi recusada, não ocorrendo
incompletude na apreciação.
III - A formulação de quesito genérico, relativo à
absolvição do processado, constitui providência
indispensável nos julgamentos da competência do
tribunal popular do júri, pelo que a ausência de indagação
ao conselho de sentença, pertinente a cada um dos
crimes, acarreta nulidade absoluta, consoante a Súmula
156, do Supremo Tribunal Federal, e artigo 564, inciso
III, letra k, do Código de Processo Penal, ainda que o
vício não tenha sido indicado pela parte prejudicada,
matéria de ordem pública.
Apelo desprovido. Julgamento anulado, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora
de sua Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, acolher em parte o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do apelo e o
desprover, e, de ofício, anular o julgamento, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, os senhores desembargadores
José Lenar de Melo Bandeira e Ney Teles de Paula.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador José
Lenar de Melo Bandeira.

Presente à sessão, representando a Procuradoria-Geral
de Justiça, o doutor Leônidas Bueno Brito.

Goiânia, 13 de dezembro de 2011.
Des. Luiz Cláudio Veiga Braga - Relator

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público com atuação no
juízo da Comarca de Itumbiara ofereceu denúncia em desfavor de
Leandro Medeiros Gonçalves, qualificado, considerando-o incurso nas
iras do artigo 121, § 2º, inciso III, e artigo 155, § 4º, inciso IV, c/c artigo
69, todos do Código Penal Brasileiro, por haver, no dia 7 de janeiro de
2001, no início da madrugada, próximo à Rua Equador, Bairro Marolina,
na cidade de Itumbiara, em concurso com um menor, desferido golpes
de faca e punhal contra a vítima Ricardo Gomes do Carmo, causando-lhe
ferimentos, eficientes ao êxito letal, conforme laudo de exame cadavérico,
de folhas 15/20, além de subtrair para si o veículo ciclomotor, marca
Caloi XR, cor azul e branco.
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Recebida a denúncia, o processado foi citado,
interrogado, produzindo defesa prévia, realizada a audiência de instrução
e julgamento, inquiridas as testemunhas arroladas, formuladas as
derradeiras alegações, sobrevindo decisão que o pronunciou como
incurso no artigo 121, § 2º, inciso III, e artigo 155, § 4º, inciso IV, ambos
do Código Penal Brasileiro, confirmada em grau de recurso.

Em plenário de julgamento pelo júri, o representante
ministerial sustentou a tese de homicídio qualificado e furto qualificado,
enquanto a defesa, a seu turno, requereu a desqualificação para o crime
de homicídio simples e a absolvição do delito de furto qualificado, pleitos
que, quesitados, foram submetidos à deliberação do conselho de
sentença, optando pelo acolhimento da pretensão acusatória, resultando
ao processado reprimenda aflitiva de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, no valor
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época do fato.

Descontente, o processado interpôs recurso apelatório,
sem indicar a fundamentação legal, postulando a anulação do julgamento
pelo júri, por violação ao princípio do sigilo das votações e falta de quesito
obrigatório, referente à legítima defesa, para a renovação da sessão
leiga.

Resposta ao recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela

doutora Maria da Conceição Rodrigues Santos, se manifestou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Porque presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo.

Insurge-se o processado contra o veredicto popular que
o condenou por violação ao artigo 121, § 2º, inciso III, e artigo 155, § 4º,
inciso IV, do Código Penal Brasileiro, pleiteando a anulação do julgamento
pelo júri, por violação do sigilo das votações e falta de quesito obrigatório,
qual seja, relativo à tese da legítima defesa, renovando a sessão leiga.

Sobre a nulidade do julgamento pelo júri, ponderando
que o presidente do colegiado leigo, assim que atingida a maioria de
votos dos jurados, para cada quesito, não interrompeu a contagem,
expondo que esse comportamento ofendeu a franquia constitucional do
sigilo, elencada pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
bem como as alterações introduzidas pela Lei nº 11.689/08.
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O procedimento aplicável aos processos da competência
do tribunal do júri sofreu significativa modificação, por força da Lei nº
11.689/08, em vigência a partir de 9 de agosto de 2008, dispondo o
legislador, nos §§ 1º e 2º, do artigo 483, do Código de Processo Penal, o
sigilo das votações, ou seja, computado o quarto voto, negativo ou
afirmativo, relativamente aos quesitos submetidos aos representantes
da sociedade, deve ser interrompida a votação, protegendo, assim, a
manifestação dos julgadores leigos.

Nada obstante essa orientação, no objetivo de proteger
o julgador, a falta de interrupção da apuração dos votos atingido o sufrágio
definidor do resultado, não macula de nulidade o julgamento pelo júri,
porquanto, mesmo sendo prática censurável, não constitui prejuízo ao
processado, sendo que a contagem de todas as manifestações dos
integrantes do colegiado leigo não altera a solução, pelo que não se
proclama a irregularidade para efeito de renovação da sessão popular.

É inocorrente vício do julgamento realizado pelo tribunal
do júri, ao argumento de que o presidente não interrompeu a contagem
dos votos, atingido o resultado pela maioria, em observância às
modificações introduzidas pela Lei nº 11.689/08, quando não evidenciado
prejuízo, ao que a pretensão de nulidade encontra repulsa no artigo
563, do Código de Processo Penal, principalmente quando a garantia
do sigilo significa proteção ao colegiado leigo, não se dirigindo aos
interesses do processado.

Sobre o tema, julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Penal. Habeas corpus substitutivo de recurso especial.
Homicídio qualificado. Tribunal do júri. Divulgação da
integralidade dos votos. Cerceamento de defesa.
Nulidade do julgamento. Impossibilidade. Prejuízo não
demonstrado. Decreto condenatório transitado em
julgado. Impetração que deve ser compreendida dentro
dos limites recursais. Ordem não conhecida.
I e II - omissis.
III - Ademais, ainda que assim não fosse entendido,
cumpre destacar que o Código de Processo Penal, ao
tratar sobre o tema “nulidade”, estabelece que “nenhum
ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa” (artigo 563),
e ainda, que “não será declarada a nulidade de ato
processual que não houver influído na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa” (artigo
566). O caso concreto se enquadra nas hipóteses
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previstas nos artigos 563 e 566, do Código de Processo
Penal, porquanto não se demonstrou o prejuízo causado
à defesa decorrente da publicidade dada à votação dos
jurados. A alegação trazida resume-se a uma situação
hipotética, não restando caracterizado como tal situação
influiu no cerceamento de defesa.
IV - Ordem não conhecida, nos termos do voto do relator”
(Habeas Corpus nº 197375/GO, DJe, de 28/09/11).
No mesmo rumo, entendimento da Corte, in verbis:
“(...) Não há cogitar-se de quebra do sigilo da votação,
ante a simples inobservância do disposto no artigo 483,
§ 1º, do Código de Processo Penal, de cuja exegese
não se pode concluir esteja o magistrado proibido de
revelar os demais votos. Além disso, cabia à parte
insurgir-se no momento oportuno, fazendo constar da
ata do julgamento a sua irresignação, sob pena de
preclusão, nos exatos termos do artigo 571, inciso VIII,
do Código de Processo Penal, sendo imprescindível,
ainda, a demonstração do prejuízo advindo ao
condenado, em homenagem ao princípio pas nullité
sans grief. (...)” (Apelação Criminal nº 35171-9/213, DJ
587, de 28/05/10).
Respeitante à alegação de nulidade do júri por omissão

do quesito obrigatório da legítima defesa, no questionamento sobre o
crime do homicídio qualificado, o processado, em plenário de julgamento,
sustentou a tese de homicídio simples, sendo devidamente avaliada pelos
jurados, não fazendo referência à causa excludente de criminalidade,
que, inclusive, se veiculada, está contida na resposta da indagação “o
jurado absolve o acusado?”

No campo de reconhecimento de nulidade do julgamento
realizado pelo júri, sob a invocação de ofensa ao princípio da ampla
defesa, por ausência de quesito obrigatório, a pretensão não se consolida,
quando, além da tese da legítima defesa não ter sido veiculada, a
resposta estaria contida na indagação “o jurado absolve o acusado?”,
constando formulação em favor do processado, que foi recusada, não
ocorrendo incompletude na apreciação.

Sobre o tema, leciona Walfredo Cunha Campos, in
verbis:

“O questionário foi simplificado ao extremo pela Lei nº
11.689, de 9 de junho de 2008, que reformulou o júri
brasileiro, pois as teses absolutórias não serão mais
questionadas de maneira especificada, como ocorria
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anteriormente, se resolvendo a respeito de sua aceitação
ou não através da singela resposta à pergunta se o
acusado deve ser absolvido. Implicitamente, portanto,
o jurado reconhece ou não a tese de absolvição.”
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática, Atlas, página 228).
Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça,

in verbis:
“(...) A ausência de realização de quesitação específica,
no tribunal de júri, sobre tese defensiva alternativa ou
subsidiária, não gera nulidade, pois no artigo 483, inciso
III, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe ser
obrigatória apenas a apresentação de quesito único
acerca da absolvição do réu, o qual subsume todas as
teses defensivas.(...)” (Embargos de Declaração no
Habeas Corpus nº 202190/DF, DJU, de 01/12/11).
Nada obstante a regularidade do procedimento alusivo

ao crime de homicídio qualificado, a quesitação referente ao delito de
furto qualificado está viciada, porquanto o presidente do tribunal do júri,
ao formular indagação, perguntou sobre a materialidade, autoria e a
qualificadora, confirmadas pelos jurados, omitindo sobre “se o acusado
deve ser absolvido” (folhas 310/312), nos termos do artigo 483, inciso
III, do Código de Processo Penal, evidenciando a ocorrência de nulidade.

Pela sistemática introduzida no julgamento pelo júri, a
teor do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, relevante
modificação na parte de formulação do quesito genérico, reforçando o
sistema da livre convicção, posto que, após resposta afirmativa dos
referentes à materialidade e autoria, o colegiado deve ser indagado sobre
a absolvição do processado, que poderá ocorrer por qualquer causa,
inclusive por tese não veiculada pela defesa.

Sobre a questão, o escólio de Guilherme de Souza de
Nucci, in verbis:

“(...) a lei exige seja incluído o quesito referente à
possibilidade de absolvição do réu em todos os
questionários. E será ele submetido à votação sempre
que forem respondidas afirmativamente as questões
concernentes à materialidade do fato e sua autoria”
(Tribunal do Júri, RT, página 226).
No mesmo sentido, o magistério de Maria Thereza

Rocha de Assis Moura, in verbis:
“(...) o terceiro quesito somente será respondido se as
respostas aos dois primeiros forem afirmativas (artigo
483, § 2º). O quesito sobre a absolvição do acusado é
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quesito obrigatório. O novo § 2º, do artigo 483, dispõe
que, no caso de resposta positiva aos dois primeiros
quesitos, ‘será formulado quesito com a seguinte
redação: O jurado absolve o acusado?’ (...)’” (As
Reformas no Processo Penal, páginas 203/204).
A formulação de quesito genérico, relativo à absolvição

do processado, constitui providência indispensável nos julgamentos da
competência do tribunal popular do júri, pelo que a ausência de indagação
ao conselho de sentença, pertinente a cada um dos crimes, acarreta
nulidade absoluta, consoante a Súmula 156, do Supremo Tribunal
Federal, e artigo 564, inciso III, letra k, do Código de Processo Penal,
ainda que o vício não tenha sido indicado pela parte prejudicada, matéria
de ordem pública.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“Apelação criminal. Homicídio duplamente qualificado.
Prescrição. Declaração de ofício. Júri. Supressão de
quesito obrigatório. Nulidade absoluta.
I - Transcorrido lapso suficiente para configurar a
prescrição da pretensão punitiva, entre a data do
recebimento da denúncia e a da decisão de pronúncia,
impõe-se declará-la de ofício (artigos 110, § 1º, 109,
inciso I, e 115, do Código Penal).
II - A indagação constante do artigo 483, § 2º, do Código
de Processo Penal, é de incidência obrigatória no
questionário quando afirmadas a materialidade e a
autoria delitiva, pois, para a absolvição do acusado, não
ficam os jurados adstritos às teses levantadas e
debatidas em plenário, valorando a prova libertos de
quaisquer regras técnicas. Declarada, de ofício, extinta
a punibilidade de um dos apelantes, em face da
prescrição retroativa, e provida a apelação para declarar
nulo o julgamento em plenário em relação ao outro, a
fim de que seja submetido a novo júri” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Apelação Criminal nº 198480900-1984.
8.09.0000, DJ nº 785, de 24/03/11).
“(...) O quesito da absolvição genérica é obrigatório e
deve ser formulado depois de reconhecidas a
materialidade do fato e a autoria/participação,
independentemente da tese ou teses defensivas que
embasam o pleito absolutório. (…)
VIII - Recurso provido para declarar a nulidade do
julgamento e submeter o recorrente a novo júri” (Tribunal
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de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Apelação
Criminal nº 567402, 20040110256566APR, DJ, de
02/03/12).
Ao cabo do exposto, acolhendo, em parte, o

pronunciamento ministerial, desprovejo o apelo e anulo parcialmente o
julgamento, de ofício.

É, pois, como voto.
Goiânia, 13 de dezembro de 2011.
Des. Luiz Cláudio Veiga Braga - Relator

Apelação Criminal nº 56459-91.2010.8.09.0051 (201090564597)
Comarca de Goiânia
Apelante: Adriano de Moura Andrade
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. J. Paganucci Jr.

EMENTA:  APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DRO-
GAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA.
I -  Não se considera inepta a denúncia que contém a
exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, viabilizando a ampla defesa do réu, além
do que, após prolatada sentença condenatória, tem-se
por preclusa toda e qualquer matéria relacionada a
supostos vícios da inicial acusatória.
II - Preliminar rejeitada.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO DO REDU-
TOR DO § 4º, ARTIGO 33 E DO ARTIGO 46, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.
III - Demonstrado, pelo conjunto probatório, a autoria e
materialidade da conduta delituosa descrita na denúncia
e tipificada no artigo 33, caput,  da Lei de Drogas, na
modalidade ‘transportar’, não há se falar em absolvição,
por falta de provas.
IV - Mostra-se correta a fixação da pena-base um pouco
acima do mínimo previsto para o tipo penal violado,
porquanto, motivada nas circunstâncias judiciais do



632

artigo 59, do Código Penal Brasileiro, e no artigo 42, da
Lei nº 11.343/06, ou seja, apreensão de grande
quantidade de cocaína em poder do acusado.
V - Inexistindo provas de que o agente não possuía, ao
tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com este entendimento, não faz jus o apelante
ao reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena, elencada no artigo 46, da Lei nº 11.343/06.
VI - Devidamente fundamentada a escolha do patamar
mínimo (1/6), quanto a redutora do § 4º, do artigo 33, da
Lei de Tóxicos, impõe-se sua manutenção.
VII - Em matéria de tráfico de drogas, crime equiparado
a hediondo, o regime inicial de cumprimento de pena
deve ser o fechado, independente do quantum da pena
privativa de liberdade (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.464/07).
VIII - Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, quando o condenado
não preenche os requisitos exigidos no artigo 44, do
Código Penal.
IX - Uma vez configurado pelas provas colhidas que o
agente utilizou-se do seu veículo para fazer o transporte
de drogas entre Estados, correta a decisão que decretou
sua perda em favor da União, sendo ela efeito
automático da sentença penal condenatória, por força
do artigo 91, II, do Código Penal.
X - Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, acordam os
componentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quarta
Turma Julgadora da Primeira  Câmara Criminal, por unanimidade de
votos, acolhido o parecer ministerial, conheceu do apelo, mas negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, o doutor José Carlos de
Oliveira e o desembargador Itaney Francisco Campos, que presidiu a
sessão.

Fez sustentação oral o doutor Walber Brom Vieira.
Presente ao julgamento o doutor José Fabiano Ito, digno

procurador de justiça.
Goiânia, 30 de agosto de 2011.
Des. J. Paganucci Jr. - Relator
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RELATÓRIO

A representante do Ministério Público com atribuições
junto a  Terceira Vara Criminal da Comarca de Goiânia ofereceu denúncia
em desfavor de Adriano de Moura Andrade, qualificado, como incurso
nas sanções dos artigos  33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº
11.343/06.

Consta da exordial acusatória que no dia 13 de fevereiro
de 2010, por volta das 15h00, na Rua Cáceres, Setor Conjunto Aruanã,
nesta Capital,  o denunciado foi preso em flagrante por policiais federais,
transportando, da cidade de Corumbá (MS) para esta capital,
propositadamente ocultados no espaço interno das longarinas traseiras
do veículo VW Gol Rolling Stones, de cor predominantemente branca,
placa de identificação  HUY 8532, para difusão, sem autorização e em
desacordo com as determinações legais e regulamentares pertinentes,
mais de 6,5kg (seis quilos e meio) de substância entorpecente de
consistência sólida e coloração esbranquiçada, constituída do alcalóide
‘cocaína’, distribuídas em 27 (vinte e sete) porções, acondicionadas
individualmente em fita adesiva.

Relata a inicial, que o denunciado receberia a quantia
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fazer o transporte da referida droga,
e que, através do mesmo modus operandi, já havia realizado o tráfico
de drogas do Estado do Mato Grosso Sul para esta capital por outras
duas vezes, sendo que nesta operação foi também apreendido o
mencionado veículo.

Notificado (folha 72), o acusado ofereceu defesa prévia
(folhas 109/132), sendo a denúncia recebida em 16 de junho de 2010
(folha 133).

Em audiência realizada no dia 25 de junho de 2010, a
instrução se perfez, além do interrogatório do acusado (folhas 168/171),
com a inquirição de 2 (duas) testemunhas indicadas pela acusação e de
2 (duas) arroladas pela defesa (folhas 172/176), e apresentação de
alegações finais pelas partes (folhas 259/283 e 285/295), sobrevindo
sentença que condenou Adriano de Moura Andrade, como incurso nas
sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº
11.343/06, recebendo pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado (folhas 300/314).

Inconformado, o sentenciado interpõe apelo, buscando
preliminarmente nulidade do feito, face a inépcia da denúncia. No mérito,
pede absolvição em razão de não haver provas de mercancia, redução
da pena base para o mínimo legal, aplicação do redutor do § 4º, do
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artigo 33, da Lei de Tóxicos em seu grau máximo (2/3), bem como
aplicação do redutor em função da semi-imputabilidade, alteração do
regime de cumprimento da pena para inicial aberto, substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44
da referida Lei, e restituição do veículo apreendido (folhas 315/341).

Em contrarrazões, a representante do Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e seja negado provimento ao apelo
(folhas 374/391).

Com vista, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da doutora Maria da Conceição Rodrigues dos Santos,
opina pelo conhecimento do apelo, mas que negue-lhe provimento (folhas
418/424).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e
subjetivos, admito o recurso, passando a seguir a delibação do mesmo.

Adriano de Moura Andrade, condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei nº
11.343/06, recebendo pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 410 (quatrocentos e dez) dias-multa, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado, interpõe apelo, requerendo, em síntese,
como preliminar, nulidade do feito, face à inépcia da denúncia. No mérito,
pede absolvição em razão de não haver provas de mercancia, redução
da pena base para o mínimo legal, aplicação do redutor do § 4º, do
artigo 33, da Lei de Tóxicos em seu grau máximo (2/3), bem como
aplicação do redutor em função da semi-imputabilidade, alteração do
regime de cumprimento da pena para inicial aberto, substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44
da referida lei, e restituição do veículo apreendido.

Preliminar:
1 - Do pedido de nulidade do feito: alegação de inépcia

da denúncia:
Totalmente impertinente o argumento de nulidade

baseado numa suposta inépcia da denúncia, uma vez que a inicial
preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, tendo
a representante do Ministério Público narrado com suficiente clareza a
descrição do fato delituoso com todas as suas circunstâncias,
qualificação do acusado, classificação do crime e apresentou o rol de
testemunhas propiciando, assim, o amplo exercício do direito de defesa.

Descreve o artigo 41, do Código de Processo Penal:
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“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação
do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Diante disso, não prospera a alegação de atipicidade e
falta de justa causa para início da persecução penal, eis que verifica-se
na exordial acusatória indícios suficientes de autoria e materialidade do
delito, não podendo falar em  atipicidade da conduta, incidência de causa
de extinção da punibilidade e ausência de provas para fundamentar a
acusação. Com efeito,

“I - Não é inepta a denúncia que contém a exposição do
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias,
viabilizando a ampla defesa do réu.
II - (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara
Criminal, Apelação Criminal nº 427457-45.2009.
8.09.0051, relator doutor  José Carlos de Oliveira,
acórdão de 31/05/2011, DJGO nº 846, de 24/06/2011).
Por outro lado, após a prolação de sentença

condenatória tem-se por preclusa e superada toda e qualquer matéria
relacionada a supostos vícios da inicial acusatória, ainda mais no caso
em apreço, em que a juíza singular rechaçou veementemente na
sentença atacada a inexistência de qualquer irregularidade, senão
vejamos:

“Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, observa-se
que esta já foi enfrentada quando da análise das teses aventadas na
peça defensiva preliminar pela colega magistrada titular desta
especializada e, igualmente, vejo que esta não pode prevalecer, uma
vez que observa-se que a peça acusatória apresenta de forma clara o
fato criminoso, todas as suas circunstâncias, a qualificação do réu, bem
como o rol de testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos legais
descritos no artigo 41, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não pode ser considerada inepta, tendo em vista que ensejou ao acusado
o exercício do amplo direito de defesa.

Vale lembrar que é despicienda a individualização
minuciosa dos fatos e da conduta na denúncia desde que forneça dados
suficientes à amissibilidade da acusação, permitindo a adequação típica,
o que vislumbra-se, in casu” (folha 302).

A respeito, o entendimento jurisprudencial de nosso
Tribunal:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Inépcia da inicial.
Flagrante preparado. Insuficiência de provas. Absolvição.
Desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06.
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Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos. Prequestionamento.
I - Constata-se que a inicial acusatória atende os
requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal,
não podendo falar em inépcia da denúncia, além do que,
após prolatada sentença condenatória, tem-se por
preclusa toda e qualquer matéria relacionada a supostos
vícios da inicial acusatória.
II - (…).
VI - Recurso conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal
nº 209932-56.2010.8.09.0097, relatora doutora Lilia
Mônica de Castro Borges, acórdão de 26/05/2011, DJGO
nº 837, de 10/06/2011).
Destarte, rejeito a preliminar arguida.
Mérito:
1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:
Ressai  dos autos, que o apelante, no dia 13 de fevereiro

de 2010, por volta das 15h00, na Rua Cáceres, Setor Conjunto Aruanã,
nesta Capital, foi preso em flagrante por policiais federais, transportando,
da cidade de Corumbá (MS) para esta capital, propositadamente
ocultados no espaço interno das longarinas traseiras do veículo VW Gol
Rolling Stones, de cor predominantemente branca, placa de identificação
HUY 8532, para difusão, sem autorização e em desacordo com as
determinações legais e regulamentares pertinentes, mais de 6,5kg (seis
quilos e meio) de substância entorpecente de consistência sólida e
coloração esbranquiçada, constituída do alcaloide ‘cocaína’, distribuídas
em 27 (vinte e sete) porções, acondicionadas individualmente em fita
adesiva. Para fazer tal transporte ele receberia a quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), sendo que através do mesmo modus operandi, ele já
havia realizado esta operação, transporte de drogas do Estado do Mato
Grosso Sul para esta Capital, por outras duas vezes.

Não obstante as razões expendidas pela defesa,
depreende-se dos autos, pelas provas colhidas durante a instrução
criminal, que a conduta do sentenciado se amolda perfeitamente nas
sanções dos artigos 33, caput, c/c, 40, inciso, V, da Lei nº 11.343/06, na
modalidade transporte de drogas, fato lamentavelmente corriqueiro em
se tratando de tráfico interestadual, ainda mais quando se verifica que a
enorme quantidade de cocaína aprendida vinha de Corumbá (MS), cidade
que faz fronteira com a Bolívia, país conhecido como grande produtor
de coca.

A materialidade do delito pode ser comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (folhas 6/10), auto de apresentação e apreensão
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(folha 11), laudo preliminar de constatação (folhas 12/18),  laudo de exame
de veículo terrestre (folhas 48/53), e laudo de exame de substância
(cocaína), do material apreendido com o apelante, revelando uma
apreensão que “... totalizou 6.554,20 (seis mil, quinhentos e cinquenta e
quatro gramas e vinte centigramas) encontradas dentro do veículo Gol,
placa HUY 8532, em poder de Adriano de Moura Andrade” (folha 36),
substância esta “... capaz de causar dependência física e/ou psíquica,
inclusive se consumida no estado em que se encontra;” (folha 37).

E a autoria foi confessada pelo próprio apelante nos dois
depoimentos prestados, tanto na fase extrajudicial (folhas 9/10), como
em juízo (folhas 168/171), neste confirmado pelas declarações dos
policiais federais Wesley Rodrigues da Silva e Raimundo Elenildo de
Oliveira da Cruz (folhas 172/174), os quais participaram da operação
que culminou com a prisão em flagrante do acusado.

Tem-se que os mencionados testemunhos são
coerentes e harmônicos entre si e, ainda, com todas as demais provas
carreadas aos autos, sendo que o argumento de estar transportando a
droga porque estava endividado e pressionado pelos traficantes não
exime a responsabilidade do apelante no delito de tráfico na medida em
que

“(...) II - A alegada dificuldade financeira, além de não
demonstrada, não configura excludente de ilicitude pois
inexistente a situação de perigo atual ou iminente a direito
próprio ou alheio, elementar do estado de necessidade.
III - (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara
Criminal, Apelação Criminal nº 242128-46.2009.
8.09.0087, relator desembargador José Lenar de Melo
Bandeira, acórdão de 06/07/2010, DJGO nº 620, de
15/07/2010).
Assim, restou bem delineado nos autos a conduta do

acusado em um dos verbos inseridos no caput do artigo 33, da Lei nº
11.343/06,  e, mesmo se assim não fosse, não haveria necessidade de
que o acusado fosse flagrado praticando atos de mercancia, pois, tal
circunstância é irrelevante à caracterização do delito, uma vez que o
tipo do artigo 33, da Lei de Drogas é crime de ação múltipla ou de
conteúdo variado, que possui no tipo, vários verbos exprimindo as formas
de condutas puníveis, bastando a flexão de apenas um dos seus núcleos
para a configuração da prática delituosa que, no caso, se amoldaria
perfeitamente na figura ‘transportando’, entre Estados da Federação,
grande quantidade de cocaína, no espaço interno das longarinas traseiras
do seu veículo, com intuito ilícito, porquanto, é óbvio, que estes mais de
6,5kg (seis quilos e meio) da substância entorpecente, não seriam apenas
para consumo próprio.
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Ademais, como se sabe, traficante não é apenas quem
é flagrado comercializando a droga, mas todo aquele que, de alguma
maneira, participa da produção e circulação da droga.

Daí porque, seguindo este posicionamento, os
ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais admitem que a prova
inequívoca da mercancia ou da propriedade da droga não é
imprescindível para a configuração do delito descrito na inicial acusatória.

Por oportuno, trago à colação o ensinamento de Hugo
Nigro Mazzilli:

“Apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas,
para sua configuração não é, necessariamente, exigível
a ocorrência de ato de tráfico, bastando que, por
exemplo, mantenha em depósito. Conforme decidiu o
Supremo Tribunal Federal, ‘a noção legal de tráfico de
entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática
de atos onerosos ou de comercialização” (in Questões
Criminais Controvertidas, página 784, Editora Saraiva,
1999).
Ainda dentro do assunto, transcrevo a lição do eminente

autor Vicente Greco Filho:
“Para a existência do delito não há necessidade de
ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em
caráter absoluto, bastando para a configuração do crime
que a conduta seja subsumida num dos verbos
previstos” (in Tóxicos – Prevenção – Repressão,
Saraiva, 1989, página 83).
Também acerca do tema, a jurisprudência do Superior

Tribunal de Justiça e deste Tribunal:
“Habeas corpus liberatório. Tráfico internacional de
entorpecentes (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso I,
da Lei nº 11.343/06). (...).
V - O crime de tráfico de entorpecentes é consumado
pela prática de qualquer das ações enumeradas em seu
núcleo. Improcedente a alegação de inépcia da
denúncia, uma vez que a exordial acusatória atende aos
requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo
Penal, pois contém a exposição clara dos fatos tidos
como delituosos, a qualificação do acusado e a
classificação do crime, de maneira a permitir a
articulação defensiva. (...).
VIII - Ordem denegada” (Superior Tribunal de Justiça,
Quinta Turma, Habeas Corpus nº 128582/CE, in DJUe,
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de 14/09/2009, relator ministro Napoleão Nunes Maia
Filho);
“(...) II - Absolvição. Impossibilidade. Suficiência de
provas. Havendo prova jurisdicionalizada segura da
ocorrência de tráfico de drogas pelos apelantes, refletida
em coerentes depoimentos de policiais, tomados sob o
crivo do contraditório, que convalidam grande parte dos
depoimentos dos autores do transporte interestadual de
mais de dez quilos de cocaína, para posterior difusão,
não há falar-se em insuficiência de provas à condenação.
III - (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara
Criminal, Apelação Criminal nº 166850-34.2009.
8.09.0024, relator desembargador Leandro Crispim,
acórdão de 10/08/2010, DJGO nº 646, de 23/08/2010).
Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas,

uma vez que  restou bem delineada nos autos a autoria e materialidade
delitiva.

2 – Do pedido de redução da pena base para o mínimo
legal:

Postula o apelante diminuição da pena base, no seu
entender, exacerbada, merecendo ela ser reduzida para o seu grau
mínimo, no caso, 5 (cinco) anos.

Todavia, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que a
magistrada sentenciante, ao correlacionar as circunstâncias judiciais
assinaladas no artigo 59, no caso, nem todas favoráveis como
culpabilidade, motivos e consequência, com aquelas previstas no artigo
42, da Lei nº 11.343/06, laborou com acerto ao fixar a pena-base em
seis (6) anos e 3 (três) meses de reclusão, próxima do mínimo legal e
abaixo da semissoma, patamar justo e adequado para a reprovação do
crime, bem assim necessário para a sua prevenção.

Como ela bem registrou em sua decisão, “Cumpre
esclarecer que a pena base foi aplicada acima do mínimo legal em virtude
da grande quantidade de entorpecente apreendido, que, segundo
apurado, destinava-se à disseminação ilegal; aplicação considerada justa,
como forma de prevenção e reprovação do crime perpetrado, (...)” (folha
308).

Sem reparos tal entendimento, posto que “I - Mostra-se
correta a fixação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo
penal violado, quando o sentenciante, ao ponderar as circunstâncias
judiciais do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, indica,
fundamentadamente, aquelas desfavoráveis ao processado, justificando
o quantum da reprimenda, dimensionada-a pela sua dupla finalidade,
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principalmente à consideração da elevada quantidade de droga
apreendida, quase 30 (trinta) kg, e a natureza, cocaína, preponderantes
na definição, potencializando a lesividade e o perigo social da conduta,
justificando o agravamento do tratamento punitivo, conforme estabelece
o artigo 42, da Lei de Drogas. III - (…)” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 258965-96.
2009.8.09.0146, relator desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga,
acórdão de 29/03/2011, DJGO nº  828, de 30/05/2011).

3 – Do pedido de aplicação das causas especiais de
diminuição de pena previstos nos artigos 33, § 4º, e 46, ambos da Lei nº
11.343/06:

Primeiramente, é bom ressaltar que não há como se
aplicar ao recorrente o redutor pela semi-imputabilidade, previsto no artigo
46, da Lei de Tóxico, pelo simples fato que ele não foi considerado como
tal.

Ao contrário, denota-se do laudo médico oficial realizado
pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário (autos em apenso – folhas
80/83), concluiu que “O periciando Adriano de Moura Andrade não
apresentou doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou
retardado e tinha no fato de ser dependente químico de cocaína uma
pertubação à sua saúde mental porém, esta perturbação não
comprometiam suas capacidades de entendimento e autodeterminação
que eram íntegras ao tempo dos fatos” (folha 82).

Daí porque, “(...) IV - (...) Considerando que o laudo
pericial registra que o agente, ‘tinha plena a sua capacidade de
entendimento e também plena era a sua capacidade de determinar-se,
ao tempo do fato’, resta prejudicada a tese da semi-imputabilidade. V -
(...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Apelação
Criminal nº 507886-96.2009.8.09.0051, relator desembargador Leandro
Crispim, acórdão de 17/05/2011, DJGO nº 835, de 08/06/2011).

Por outro lado, no que concerne a fixação do redutor
previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu grau mínimo
(1/6), a douta dirigente do feito assim fundamentou a questão:

“(...) De início, verifico que a conduta do acusado está
inserida em estágio intermediário da cadeia do tráfico. O acusado estava
transportando grande quantidade de entorpecente, que certamente seria
pulverizada, no mercado de consumo,  entre vários vendedores. Em
outras palavras, a conduta do denunciado, se bem sucedida, possibilitaria
o abastecimento de diversos pontos de venda de tóxicos distintos. E isto
é algo a ser considerado neste julgamento.

Mas não é só.
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É evidente que a conduta da denunciado contribui para
a distribuição de entorpecentes em grande escala, tendo em vista que
ele estava transportando grande quantidade de cocaína para dois
traficantes (João Batista Gonçalo e seu filho Carlos Roberto Gonçalo)
que atuavam neste e em outros Estados da Federação, tais como Alagoas
e Bahia.

Frise-se que a quantidade de droga, por si só, lhe é
totalmente desfavorável, qual seja, cerca de 6,5kg (seis quilos e meio)
de cocaína, distribuídos em 27 (vinte e sete) porções (….)” (folha 310).

Sobre este assunto, importa observar que tanto o
Superior Tribunal de Justiça quanto este Sodalício vêm decidindo no
sentido de levar em consideração o binômio quantidade/natureza da
droga, para aferição da causa especial de diminuição de pena.

Contudo, a questão deve ser analisada com cautela,
porquanto, se esses fatores (quantidade/natureza) caso já tenham sido
analisadas na primeira fase de individualização da pena, poder-se-ia
constituir bis in idem, uma segunda avaliação na terceira fase, segundo
o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº
98172/GO, DJUe, de 8/10/2010, relator ministro Gilmar Mendes.

No caso em apreço, em uma análise atenta à dosimetria
da pena, percebe-se que a quantidade da droga foi ventilada  na primeira
fase da individualização da pena pela julgadora monocrática (folha 308).
Contudo, a natureza não o foi. Assim, cabível na espécie a apreciação
somente da natureza, para formar uma convicção do patamar a ser
aplicado dentre os percentuais de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
estabelecidos no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, como bem registrou
a douta dirigente.

Vale lembrar que, no que se refere a natureza da droga,
é evidente que as consequências da cocaína são mais graves que as
outras de menor potencial ofensivo, sendo considerada uma substância
entorpecente pesada capaz de levar o usuário rapidamente à
dependência, com efeito imediato, e muitas vezes o arrastando para a
prática de crimes, a fim de sustentar o próprio vício, provocando
dependência física que pode até o levar à morte.

Por isso, o traficante de cocaína merece ser tratado com
maior rigor, pois as consequências do crime que pratica são mais graves
para a sociedade.

Nestes termos, levando-se em conta que pesa
desfavoravelmente ao apelante a natureza destrutiva da droga
apreendida, correta a aplicação em seu grau mínimo (1/6), como feito
pela douta magistrada a quo, resultando em 4 (quatro) anos e 2 (dois)
meses. E,  face a causa especial de aumento de pena inserida no inciso
V, do artigo 40, da Lei de Tóxicos, também no patamar de 1/6 (10 meses),
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restou o sentenciado Adriano de Moura Andrade condenado
definitivamente em 4 (quatro) anos e 10  (dez) meses de reclusão.

Por conseguinte, a magistrada a quo teceu a motivação
adequada e suficiente para justificar a eleição do patamar mínimo, o
que cumpre a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Carta
Constitucional, razão pela qual, “(...) III - Devidamente fundamentada a
eleição do patamar mínimo quanto à redutora do § 4º do artigo 33, da
Lei nº 11.343/06 (1/6), impõe-se a sua manutenção. (...)” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº
145024-06.2009.8.09.0006, relatora desembargadora Nelma Branco
Ferreira Perilo, acórdão de 09/09/2010, DJGO nº 669, de 27/09/2010).

4 – Do pedido de alteração do regime de cumprimento
da pena e sua substituição por restritiva de direitos:

Também inviáveis tais requerimentos, na medida em que
não há amparo legal para acolhê-los. A modificação do regime de
cumprimento de reprimenda não pode ser efetivada porquanto a Lei nº
11.464/07, que alterou a redação do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes
Hediondos, estabelece que a pena para o crime de tráfico ilícito de drogas
será cumprida inicialmente em regime fechado, sendo nesse sentido o
entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

“Apelações criminais. (…). V - Impossibilidade alteração
regime de cumprimento da pena. Determinação legal.
Por ser o tráfico de drogas crime equiparado a hediondo,
o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
fechado, independente do quantum da pena privativa
de liberdade (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.464/07). Apelos
conhecidos e desprovido o primeiro e parcialmente
provido o segundo” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal 414969-
27.2009.8.09.0029, relator desembargador Leandro
Crispim, acórdão de 21/09/2010, DJGO nº 680, de
14/10/2010).
Por sua vez, embora esta Câmara, de um tempo para

cá, desde  meados de abril do corrente ano, vem se posicionando em
alguns casos, mesmo em se tratando de tráfico de drogas, acerca da
possibilidade da substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva
de direitos, contudo, no presente recurso em análise, o mencionado
pedido não procede, pois o apelante não preenche não só os requisitos
do inciso I do artigo 44, do Código Penal (pena maior de 4 anos), como
também não atende plenamente as exigências do artigo 42, da Lei nº
11.343/06, face a natureza e a grande quantidade de droga apreendida.
Portanto:
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“(...)
IV - Inviável a concessão do benefício da substituição
alternativa da sanção, quando o condenado não
preenche o requisito exigido no artigo 44, inciso I, do
Código Penal. Apelo conhecido e parcialmente provido.
Pena ajustada” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 220909-79.
2010.8.09.0074, relator doutor José Carlos de Oliveira,
acórdão de 31/05/2011, DJGO nº 848, de 28/06/2011).
5 – Do pedido de restituição do veículo:
Por último, o pedido de restituição do veículo do apelante

não merece acolhimento porque restou amplamente configurado pelas
provas colhidas que ele utilizou-se do seu automóvel VW Gol Rolling
Stones, ano/modelo 1995, cor branca, placa HUY 8532, para fazer o
transporte da droga do Estado do Mato Grosso do Sul para esta Capital,
razão pela qual, na sentença atacada, foi declarado perdido em favor da
União, conforme dispõe o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, sendo óbvio
que o pedido de restituição não tem qualquer fundamento legal.

Perfilhando nesse entendimento trago o seguinte aresto:
“(...) VII - Comprovado que os bens, cujo perdimento foi
decretado na sentença, decorrem da prática de
traficância, pelo que é inviável sua restituição, sendo de
rigor a manutenção do confisco. Apelação improvida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Criminal,
Apelação Criminal nº 252449-36.2009.8.09.0154, relator
desembargador Huygens Bandeira de Melo, acórdão de
16/12/2010, DJGO nº 739, de 17/01/2011).
Não bastasse, importa registrar que “... Ademais, a perda

dos instrumentos e produtos do crime, em favor da União, é efeito
automático da sentença penal condenatória, por força do artigo 91, II,
do Código Penal” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso em Mandado
de Segurança nº 11410/RO - 1999/0113892-2, Quinta Turma, DJU, de
07/02/2008, página 1, relator ministro Arnaldo Esteves Lima).

Assim, demonstrada a sua utilização na prática do
comércio de drogas, correta a decisão que decretou sua perda.

Conclusão: conheço do apelo, acolho o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da doutora Maria da Conceição
Rodrigues dos Santos, e nego-lhe provimento para manter a decisão
atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 30 de agosto de 2011.
Des. J. Paganucci Jr. - Relator
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Apelação Criminal nº 59138-76.2009.8.09.0123 (200990591387)
Comarca de Piracanjuba
Apelante: Billy Duarte Marques
Apelado: Ministério Público
Relatora: Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PE-
NHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO. INO-
CORRÊNCIA. SURSIS PROCESSUAL. IMPOSSIBI-
LIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
CABIMENTO.
I - Impossível o reconhecimento da prescrição se entre
as datas do fato e do recebimento da denúncia, ou entre
esta e a publicação da sentença, não transcorreu lapso
temporal superior ao necessário para sua declaração.
II - O artigo 41, da Lei nº 11.340/2006, denominada Lei
Maria da Penha, proíbe a suspensão condicional do
processo, nas infrações decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.
III - O acusado primário, com circunstâncias favoráveis
e condenado à pena inferior a 2 (dois) anos, faz jus à
suspensão condicional da pena.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 59138-76.2009.8.09.0123 (200990591387)
acordam os componentes da Quinta Turma Julgadora de sua Primeira
Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
por unanimidade de votos, acolhido o parecer ministerial de cúpula, em
conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da
relatora.

Votaram, com a relatora o desembargador Paulo Teles
e o desembargador Itaney Francisco Campos.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador
Itaney Francisco Campos.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, a doutora Luzia Vilela Ribeiro.

Goiânia, 19 de outubro de 2011.
Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - Relatora
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RELATÓRIO E VOTO

O representante do Ministério Público, por seu
representante legal, em exercício perante a Vara Criminal da Comarca
de  Piracanjuba, ofereceu denúncia em desfavor de Billy Duarte Martins,
qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 129,
caput, c/c § 9º, do Código Penal, c/c artigos 5º, inciso III, e 7º, inciso I,
da Lei nº 11.340/2006.

Consta nos autos que, no dia 07/02/2009, a vítima,
Rosana, se encontrava na Boate Paparazzo e, por volta das 3:00hs, o
apelante, com quem esta conviveu por 2 (dois) anos e de quem havia se
separado há 15 (quinze) dias, a chamou para conversar e, de forma
insistente, pedia para que voltassem e ficassem juntos na boate.

Como a vítima se negou, o acusado agrediu-a
fisicamente, desferindo-lhe um murro no olho.

Após regular instrução, sobreveio a sentença (folhas
102/109), em que o juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de
Piracanjuba, doutor Fernando Ribeiro de Oliveira, julgando procedente
a denúncia, condenou o apelante, Billy Duarte Marques, à pena de 3
(três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infração
ao artigo 129, caput, c/c § 9º, do Código Penal, c/c artigos 5º, inciso III,
e 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Inconformado com a sentença condenatória, o
sentenciado interpôs recurso apelatório (folhas 119/120), em cujas razões
recursais (folhas 131/137) pugna pela prescrição, nos termos do artigo
109, inciso VI, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requer a
suspensão condicional do processo (artigo 89, da Lei nº 9.099/95), ou a
suspensão da pena, “(...) de conformidade com o artigo 57, do Código
Penal, e artigo 696, do Código de Processo Penal”.

Em contrarrazões (folhas 140/142), o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por sua
representante, doutora Maria da Conceição Rodrigues dos Santos,
manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para
aplicar-se o benefício previsto no artigo 77, do Código Penal (folhas
149/153).

É o relatório.
Passo ao voto.
Recurso próprio, tempestivo e contendo os demais

requisitos de admissibilidade, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

Billy Duarte Marques contra a sentença, de folhas 102/109, em que o
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juiz de direito da Comarca de Piracanjuba, doutor Fernando Ribeiro de
Oliveira, julgando procedente a denúncia, condenou-o à pena de 3 (três)
meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, por infração ao
129, caput, c/c § 9º, do Código Penal, c/c artigos 5º, inciso III, e 7º,
inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões recursais (folhas 131/137) pugna o
apelante pela prescrição, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código
de Processo Penal. Alternativamente, requer a suspensão condicional
do processo (artigo 89, da Lei nº 9.099/95), ou a suspensão da pena,
“(...) de conformidade com o artigo 57, do Código Penal, e artigo 696, do
Código de Processo Penal.”

De início, quanto à prescrição, sem razão o apelante.
Verifica-se que ele foi condenado à pena de 3 (três)

meses de detenção, em regime aberto.
O fato ocorreu em 07/02/2009. A denúncia foi recebida

em 16/03/2009 (folha 38) e a sentença, transitada em julgado para a
acusação, foi publicada em 07/12/2010 (folha 110).

O lapso prescricional correspondente à pena aplicada
ao  crime, de 3 (três) meses de detenção, é de 2 (dois) anos (artigo 109,
inciso VI, do Código Penal), uma vez que o fato delituoso ocorreu em
fevereiro de 2009, anterior à Lei nº 12.234/2010, que alterou tal prazo
para 3 (três) anos.

Nesse contexto, nota-se que o interregno temporal entre
o fato e o recebimento da denúncia e entre este e a publicação da
sentença, são inferiores ao prazo previsto anteriormente no artigo 109,
inciso VI, do Código Penal, qual seja, 2 (dois) anos, não tendo ocorrido
a prescrição.

Eis a jurisprudência desta Corte:
“Apelação criminal dupla (…)
IV - Impossível o reconhecimento da prescrição se entre
as datas do recebimento da denúncia e a publicação da
sentença não transcorreu lapso temporal superior ao
necessário para sua declaração. Apelações parcialmente
providas” (Apelação Criminal nº 107258-61, relator
doutor Eudélcio Machado Fagundes, DJ nº 885, de
19/08/2011).
No mesmo sentido, resta impossibilitada a suspensão

condicional do processo – sursis processual, pois é firme o entendimento
no sentido da inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados
com violência doméstica ou familiar, em razão do disposto no artigo 41,
da Lei nº 11.340/2006.

No entanto, embora não seja possível a aplicação ao
apelante das medidas despenalizadoras previstas no artigo 44, do Código
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Penal, já que o crime se fez com emprego de violência, é possível,
conforme disposto no parecer ministerial de cúpula, às folhas 149/153,
a aplicação da suspensão da pena – sursis, nos termos do artigo 77 (e
não artigo 57, como equivocadamente citou o procurador do apelante
em suas razões), do mesmo diploma legal, devendo o juiz de origem
oportunizar a referida suspensão condicional da pena e possibilitar à
defesa do acusado o seu direito de aceitação ou não.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este Tribunal
de Justiça:

“Apelação criminal. Violência doméstica. Absolvição.
Legítima defesa e insuficiência probatória. Inocorrência.
Substituição da pena por restritiva de direito.
Impossibilidade. Vedação legal. Sursis processual.
Cabimento (…)
IV - Por força de disposição legal, inviável aplicação do
sursis processual à Lei Maria da Penha, mormente por
ser o crime praticado com violência.
V - O acusado primário, com circunstâncias favoráveis
e condenado à pena inferior a 2 (dois) anos, faz jus à
suspensão condicional da pena. Primeira Apelação
desprovida, e segunda provida” (Apelação Criminal nº
326494-86, relator desembargador Ivo Favaro, DJ nº
807, de 28/04/2011).
“Apelação criminal. Crime de ameaça. Lei Maria da
Penha. Intimação da sentença. Validade. Suspensão
condicional do processo. Impossibilidade. Vedação legal.
Fixação do lugar do cumprimento da pena. Competência.
Juizo da execução penal. (…)
II - Conforme expressa vedação legal constante no artigo
41, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), não se
aplicam os dispositivos consensuais instituídos pela Lei
9.099/95, inclusive em relação a suspensão condicional
do processo (…). Apelo conhecido e improvido” (Tribunal
de Justiça de Goiás, in DJ nº 521, de 26/01/2010,
Apelação Criminal nº 37063-0/213, relatora doutora
Nelma Branco Ferreira Perilo).
Do exposto, acolhendo o parecer ministerial de cúpula,

conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para que o juiz de primeiro
grau oportunize ao apelante, a suspensão condicional da pena.

É como voto.
Goiânia, 19 de outubro de 2011.
Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - Relatora
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Apelação Criminal nº 84474-10.2010.8.09.0071 (201090844743)
Comarca de Hidrolândia
1º Apelante: Ministério Público
2º Apelante: João Batista Gonçalo
1º Apelado: João Batista Gonçalo
2º Apelado: Ministério Público
Relatora: Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE
DROGAS. NULIDADES.
I - INDEFERIMENTO DE EXAME TOXICOLÓGICO.
Não constitui cerceamento de defesa, o indeferimento
de realização do exame de dependência toxicológica,
uma vez que ao juiz, dentro de seu prudente arbítrio,
cabe decidir sobre a sua necessidade.
II - INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL NA
INSTRUÇÃO DO FEITO.
A Lei de Drogas, por ser especial em relação ao Código
de Processo Penal, não teve seu rito procedimental
alterado com o advento da Lei nº 11.719/08 que
determinou a realização do interrogatório do réu como
o último ato, após a oitiva das testemunhas, não havendo
que se falar em nulidade, mormente quando não houve
demostração de efetivo prejuízo ao réu.
III - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. VIABILIDADE.
Evidenciado pelos depoimentos e pelas circunstâncias
dos fatos que os réus agiam em conjunto na venda da
droga, estando reunidos de forma estável, dividindo
tarefas na prática ilícita, impõe-se a condenação deles
pelo crime de associação para a prática do tráfico de
drogas.
IV - DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIR-
CUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, DO
CÓDIGO PENAL.
Verificada a inconsistência na fundamentação das
circunstâncias judiciais no crime de tráfico, impõe-se
sua reanálise.
V - CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO
ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. CRITÉRIO
PARA EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS. GRAU
DE INTERESTADUALIDADE DO CRIME. PENA
REDIMENSIONADA.
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Observado que a atividade dos réus se desenvolvia por
mais de um Estado da Federação, a gradação na fração
intermediária de 1/4 (um quarto) por conta da majorante
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas,
mostra-se ajustada à gravidade dos crimes.
Apelos conhecidos, negando-se provimento ao recurso
da defesa e dando provimento ao do Ministério Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 84474-10.2010.8.09.0071 (201090844743)
acordam os componentes da Quinta Turma Julgadora de sua Primeira
Câmara Criminal, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
por unanimidade de votos, acolhendo em parte o parecer ministerial de
cúpula, em conhecer dos apelos e dar provimento quanto ao primeiro e
negar provimento quanto ao segundo, interposto pelo apelante, nos
termos do voto da relatora.

Votaram com a relatora, o desembargador Paulo Teles
e o desembargador Itaney Francisco Campos.

Presidiu a sessão de julgamento, o desembargador
Itaney Francisco Campos.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, o doutor Alciomar Aguinaldo Leão.

Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - Relatora

RELATÓRIO

O Ministério Público, por seu representante legal na
Primeira Vara Criminal da Comarca de Hidrolândia, ofereceu denúncia
contra João Batista Gonçalo, Noeli Carneiro Pinto Gonçalo e Carlos
Roberto Gonçalo, qualificados, dando os dois primeiros  como incurso
nas sanções dos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso V, todos da Lei nº
11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de drogas entre Estados
da Federação), em concurso material (artigo 69, Código Penal), incidindo,
ainda, o artigo 2º, da Lei nº 8.072/90 (crime equiparado aos hediondos);
e o terceiro, como incurso nas penas dos artigos 35 e 40, inciso V, ambos
da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas entre Estados
da Federação), em concurso material (artigo 69, Código Penal),
incidindo-se, ainda, o artigo 2º, da Lei nº 8.072/90 (crime equiparado
aos hediondos).
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Consta dos autos que no dia 8 de março de 2010, por
volta das 00h20min, agentes da polícia federal abordaram João Batista
Gonçalo e sua esposa Noeli Carneiro Pinto Gonçalo, os quais estavam
na posse de um veículo marca VW, modelo Polo, placas AKY 1048,
estacionado em um posto de combustível na cidade de Hidrolândia.

Extrai-se que o procedimento se deu em razão de
investigações pretéritas onde os acusados vinham sendo monitorados
desde a cidade de Itaipu, Estado do Paraná, por suspeita de estarem
transportando drogas para as cidades de Hidrolândia, Piracanjuba e
região metropolitana de Goiânia.

Ao realizarem vistoria no veículo, os policiais
encontraram grande quantidade de drogas (10,490kg de cocaína e
5,069kg de maconha, na forma de haxixe), escondidas em
compartimentos adredemente preparados para tal finalidade.

Questionado a respeito do destino final da droga, o
acusado João Batista Gonçalo afirmou que ela seria entregue ao seu
filho em um posto de combustível na cidade de Goiânia em frente ao
terminal rodoviário da Capital.

Desse modo, os agentes públicos se deslocaram até o
local indicado e lograram prender o terceiro acusado Carlos Roberto
Gonçalo. Em seguida, todos foram conduzidos à delegacia e lavrado o
respectivo auto de prisão em flagrante.

Realizada a instrução do feito, foi prolatada sentença
(folhas 1014/1026) pela doutora Wilsiane Ferreira Novato, julgando
parcialmente procedente a pretensão acusatória no sentido de absolver
Carlos Roberto Gonçalo e João Batista Gonçalo do crime de associação
para o tráfico, bem como Noeli Carneiro Pinto Gonçalo das imputações
relativas ao tráfico de drogas e associação para o tráfico e, por outro
lado, condenar João Batista Gonçalo pela prática do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06), na modalidade
“transportar”, aplicando-lhe a reprimenda definitiva de 6 (seis) anos e 5
(cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pecuniária
de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo. Declarou, ainda, o perdimento do veículo em favor da União.

Irresignados, tanto a acusação quanto a defesa de João
Batista Gonçalo interpuseram recursos apelatórios (folhas 1028 e
1028-verso), tendo o representante do Ministério Público aduzido em
suas razões a necessidade de se reavaliar as circunstâncias judiciais
no sentido de agravar a pena-base do réu, bem como majorar a fração
prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, além de defender
a existência de elementos probatórios suficientes para condená-lo pelo
crime de associação para o tráfico juntamente com o acusado Carlos
Roberto Gonçalo (folhas 117/124)
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Por sua vez, o segundo apelante João Batista Gonçalo
pleiteia, em sede de preliminar, duas nulidades processuais.

A primeira, atinente a violação do princípio da ampla
defesa por conta do indeferimento da realização do exame de
dependência toxicológica.

A segunda, diz respeito a inversão da ordem processual,
por ter sido realizado os interrogatórios dos réus antes da oitiva das
testemunhas.

No mérito, pugna pela redução da pena para o mínimo
legal e aumento do patamar de redução auferido em razão do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões da defesa (folhas 1067/1078),
defendendo  o desprovimento do pleito recursal da acusação.

Contrarrazões do Ministério Público (folhas 1082/1087),
pugna pelo desprovimento do apelo da defesa.

Parecer da cúpula ministerial, por seu representante,
doutor Pedro Tavares Filho, opinando pelo conhecimento de ambos os
recursos, porém negando provimento ao da defesa e dando parcial
provimento ao da acusação, no sentido de agravar a pena-base de João
Batista Gonçalo, pelo crime de tráfico, além de reconhecer a agravante
da reincidência, e condená-lo, juntamente com Carlos Roberto Gonçalo
pelo crime de associação para o tráfico com o aumento da fração
referente à majorante do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 (folhas
1103/1112).

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos
recursos, deles conheço.

Trata-se, conforme relatado, de recursos de apelação
interpostos tanto pelo Ministério Público quanto pelo réu João Batista
Gonçalo contra a sentença (folhas 1114/1126) que, julgando parcialmente
procedente a denúncia, absolveu Carlos Roberto Gonçalo e João Batista
Gonçalo do crime de associação para o tráfico e Noeli Carneiro Pinto
Gonçalo dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por ausência
de provas suficientes e, por outro lado, condenou João Batista Gonçalo
somente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da
Lei nº 11.343/06), na modalidade “transportar”, aplicando-lhe a
reprimenda definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, além da pecuniária de 500 (quinhentos)
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dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Declarou,
ainda, o perdimento do veículo em favor da União.

De início, cumpre analisar as nulidades processuais
aventadas pela defesa do segundo apelante João Batista Gonçalo.

No tocante à violação do princípio da ampla defesa
decorrente do indeferimento do exame de dependência toxicológica, o
julgador monocrático justificou sua desnecessidade no fato de que “os
autos não revelaram indícios de ser o acusado dependente químico,
toxicômano, de nada valendo o só fato de afirmar que é viciado, não
induz a imprescindibilidade da realização do exame toxicológico” (folha
1020).

É cediço que a realização desse procedimento é mera
faculdade do julgador e cabe a ele avaliar a necessidade de sua
realização, ordenando apenas quando tiver dúvidas a respeito da
capacidade de autodeterminação e higidez mental do agente. Portanto,
o indeferimento do referido exame não configura nulidade, caso o juiz
se convença da sua desnecessidade com base nas provas produzidas
nos autos, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Ademais, no presente caso, o referido exame seria
ineficaz para combater os fundamentos da condenação, em face da
grande quantidade de drogas apreendida, sendo a sua condição de
dependente, ainda que demonstrada, absolutamente irrelevante.

Nesse sentido, eis o julgado:
“Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Nulidade processual. Ausência de exame toxicológico.
Desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da
Lei nº 11.343/06. Impossibilidade. Redução da pena pela
semi-imputabilidade. Inviabilidade. Restituição de bem.
Inadmissível.
I - É faculdade do julgador a realização do exame de
dependência toxicológica. Não havendo dúvida sobre o
fato, está desobrigado, ao deferimento do pleito,
inocorrendo nulidade processual por sua ausência. (...)”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Criminal nº
389663-76.2009.8.09.0087, Segunda Câmara Criminal,
relator doutor Carlos Roberto Favaro, DJ 671, de
29/09/2010).
Argui ainda, o apelante João Batista Gonçalo a nulidade

do feito a partir da audiência de instrução, em razão da inversão dos
ritos procedimentais.

No caso, importa observar que sendo o delito de tráfico
de entorpecentes regulamentado pela Lei nº 11.343/06, dada a sua
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especialidade, não teve seu procedimento alterado pelo exposto na Lei
nº 11.719/08 que modificou o artigo 400, do Código de Processo Penal,
o qual prevê a realização do interrogatório do réu como o último ato,
após a oitiva das testemunhas.

De fato, dispõe o artigo 57, da Lei nº 11.343/06:
“Na audiência de instrução e julgamento, após o

interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a
palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao
defensor do acusado, para sustentação oral, pelo prazo de 20 (vinte)
minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez), a critério do juiz”.

Neste contexto, registra-se que mesmo com as
modificações trazidas pela nova lei, em face do princípio da especialidade,
deve-se aplicar o disposto na Lei nº 11.343/06, eis que como sabido, lei
posterior geral, ainda que mais benéfica, não revoga lei anterior especial.

Ademais, a demonstração de prejuízo é requerida para
a declaração tanto de nulidade absoluta como de relativa. A respeito,
lecionam GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antônio Scarance,
GOMES FILHO, Antônio Magalhães:

“No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo
evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade
seja decretada. E, nos casos em que ficar evidenciada
a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade,
mesmo em se tratando de nulidade absoluta” (in
Nulidades no Processo Penal. 9ª edição. São Paulo: RT,
2006, página 31).
Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal

Federal, reiteradamente proclamando que “o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief -
compreende as nulidades absolutas”.

Confira-se:
“Ação penal. Processo. Audiência. Inquirição de
testemunhas da acusação. Réu preso ausente, embora
requisitado. Ato realizado a pedido do defensor
constituído. Ausência de prejuízo ao réu. Nulidade
inexistente. Habeas corpus denegado. Precedentes.
Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta,
quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo
algum ao réu” (Supremo Tribunal Federal, Habeas
Corpus nº 82899, Segunda Turma, relator ministro Cezar
Peluso, julgado em 02/06/2009).
Esse também é o posicionamento desta Corte de

Justiça:
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“Ementa: Apelação criminal. Tráfico de drogas.
Preliminares de nulidade do processo e da sentença.
Desacolhimento. Absolvição. Causa especial de
redução. Maus antecedentes. Redução das penas
privativas de liberdade e de multa.
I - Não se reconhece nulidade processual por inversão
na ordem de oitiva de testemunhas e interrogatório dos
acusados, se não demonstrado prejuízo às partes
(Código de Processo Penal, artigo 563). De igual sorte,
não há nulidade na sentença condenatória em relação
à análise da culpabilidade, pois todas as circunstâncias
judiciais foram examinadas pelo julgador, conforme as
diretrizes do artigo 59, do Código Penal. Preliminares
rejeitadas. (…)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação
Criminal nº 223114-65, Primeira Câmara Criminal, relator
desembargador Ivo Favaro, DJ 676, de 06/10/2010)
Como se vê, o prejuízo, portanto, há de ser concreto e

demonstrado. Não basta, simplesmente, dizer que houve a inversão do
procedimento previsto no artigo 57, da Lei nº 11.343/06, mas qual o
prejuízo decorrente da irregularidade, o que não ocorreu na espécie.

Com essas considerações, rejeitam-se as preliminares.
Adentrando ao mérito, passa-se à análise das questões

aventadas nas razões do primeiro apelante, Ministério Público, em que
pugna pela condenação dos acusados João Batista Gonçalo e Carlos
Roberto Gonçalo pelo crime de associação para o tráfico aduzindo que
o acervo probatório não deixa dúvidas quanto a existência do vínculo
permanente entre ambos.

Nesse ponto, razão assiste ao apelante, pois a
materialidade é inconteste, conforme se vê do laudo de exame de
substância entorpecente (folhas 82/85), auto de apresentação e
apreensão (folhas 19/20) e laudo preliminar de constatação (folhas 21/23
e 98/103) e laudo definitivo (folhas 82/85 e 125/127).

Para provar a autoria do delito em foco o artigo 35 da
Lei de Drogas exige o preenchimento concomitante dos seguintes
requisitos básicos, quais sejam: (a) um vínculo associativo permanente
para fins criminosos; (b) uma predisposição comum para a prática de
uma série indeterminada de delitos; (c) contínua vinculação entre os
associados.

Sobre o mencionado delito, a lição de Isaac Sabbá
Guimarães:

“(...) o crime definido pelo artigo 35 requer a convergência
de vontade criminosa de duas ou mais pessoas. Com o



655

específico fim de praticarem os agentes, reiteradamente
ou não, o tráfico, nas modalidades definidas pelo caput
do artigo 33 e seu § 1º, bem como quaisquer das
modalidades criminosas do artigo 34. Ao abranger os
mencionados ilícitos, quis o legislador reforçar que a
associação deve visar ao tráfico, na sua ampla
significação, não havendo, contudo, a necessidade de
se efetivar a finalidade eleita. O que importa para a
configuração do crime é a convergência de vontades
para a prática de tráfico, bem como dos crimes que o
antecedem ou preparam as condições necessárias para
o seu proveito, constituindo-se uma sociedade criminosa
estável (...)” (in Nova Lei Antidrogas Comentada, Juruá,
2006, página 104).
No caso concreto, a prova coligida aponta que o segundo

apelante João Batista Gonçalo e seu filho Carlos Roberto Gonçalo já
estavam vinculados à atividade ilícita há certo período de tempo, o que
vem corroborado pelos depoimentos dos policiais federais os quais já
possuíam informações anteriores de que eles realizavam um intenso
trabalho que incluía a preparação de veículos com compartimentos
ocultos para despistar a fiscalização, a troca de carros roubados por
drogas na fronteira do Paraguai e a distribuição delas por diversos
Estados da Federação.

No pedido de quebra de sigilo telefônico realizado pelos
agentes federais (folhas 689/693), o relatório indica a existência de
evidências da associação criminosa ao firmar que “Roberto distribui
drogas nesta Capital, no Pará e Tocantins, adquirindo cerca de 30 kg
(trinta quilos) de cocaína, quinzenalmente, junto a seu pai João Batista
Gonçalo, filho de Rita Gonçalo dos Santos, vulgo Seu João, residente
em Santa Terezinha do Itapiu/PR.”

Os outros relatórios, apresentados pelos policiais (folhas
698/706, 715/720 e 730/736) referentes à chamada Operação Itaipu,
demonstram o desenvolvimento das investigações e deixam claro o
intenso envolvimento dos réus com outros integrantes da quadrilha no
roubo de veículos que seriam trocados por drogas na fronteira com o
Paraguai.

Corroborando essas informações, tem-se os
depoimentos dos policiais colhidos em juízo, quando o delegado
Deuselino Valadares dos Santos confirmou que a abordagem realizada
no dia 08/03/2010 foi fruto de um trabalho investigativo que perdurou
por vários meses, no qual foi possível averiguar que o réu João Batista
Gonçalo costumava visitar à casa de seu filho Carlos Alberto Gonçalo,



656

conduzindo o mesmo veículo Polo apreendido, e que a perícia realizada
nos celulares dos réus conseguiu demonstrar que naquele dia Carlos
Alberto realmente passou uma mensagem para seu pai mencionando o
local onde iriam se encontrar (folhas 399/402):

“Que o depoente é delegado federal e já estava
investigando o acusado o investigado Carlos Alberto Gonçalo; (...) Que
foi nessa investigação que souberam que o veículo Polo, cor branca,
placa AKY 1048, de São Paulo, viria novamente a Goiânia trazendo
drogas; Que esse veículo já tinha sido visto por policiais no Balneário
Meia Ponte, onde reside Carlos; (...) Que ainda no posto de gasolina
João recebeu uma mensagem no celular onde dizia ‘estou onde o Toco
embarcava’; (...) Que o depoente ao chegar no posto próximo a rodoviária
o acusado Carlos já estava no local com a caminhonete Hillux, e após a
chegada de apoio policial o mesmo, foi abordado apresentando
documento de outra pessoa. Falsidade ideológica. Que o acusado João
Gonçalo disse anteriormente que a droga do veículo iria ser entregue
em posto de gasolina que não sabia onde, mas era no centro da cidade;
(...) Que segundo o depoente possivelmente os carros seriam trocados,
pois a Hillux era roubada de um estado do norte, ou Alagoas ou Rio
Grande do Norte, esclarece o depoente que a residência de Carlos no
Balneário Meia Ponte já estava sendo monitorada há mais de trinta
dias.(...) Que a testemunha pode afirmar que viu o polo branco entrar na
residência de Carlos, bem como viu a pessoa de João Batista entrar em
sua residência; Que foi feita a perícia posteriormente a prisão dos
acusados, comprovando que a mensagem recebida por João foi
proveniente de uma celular de Carlos; (...) Que sabia que existia o
esquema do tráfico de drogas entre Carlos e João Batista há mais ou
menos quatro meses mas que só puderam agilizar a  investigação nos
últimos trinta dias; (...) Que o depoente soube de outras investigações
de Alagoas ou Rio Grande do Norte que os acusados usavam o mesmo
esquema naqueles Estados de utilizar veículos roubados para, transporte
de drogas, sendo que naquele Estado eram roubados veículos, que vinha
para Goiânia que tinha os ‘documento esquentados’ e os veículos eram
levados para o paraguai para serem trocados por drogas; (...) Que
souberam dos detalhes da vinda de João Batista para Goiânia, através
de quebra de sigilo de telefônico; Que nessa quebra possibilitou verificar
que pai e filho conversavam sobre o tráfico; (...)”.

Importante, ainda, citar as informações prestadas pelo
outro policial Haroldo Rocha Júnior ao reafirmar a existência de
investigações pretéritas em relação aos réus em que puderam observar
o acordo de vontades entre eles e a constância no transporte de drogas
de outros estados para Goiás, sendo João Batista Gonçalo o responsável
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pela entrega das substâncias entorpecentes a seu filho Carlos Roberto
Gonçalo, veja-se:

“Que a testemunha, na qualidade de policial federal,
participou das investigações envolvendo os acusados desde janeiro
desse ano; Que as investigações tiveram origem de uma comunicação
da Superintendência da PF de Alagoas informando sobre um esquema
de roubo de veículos naquele Estado que recebiam documentação em
Goiânia, e eram encaminhados para o sul, para o Paraná, onde eram
trocados por drogas e que envolviam os acusados; (…) Que passaram
então a monitorar a residência de Carlos no Balneário Meia Ponte, onde
uma outra equipe afirmou ter visto o mesmo veículo Polo branco naquela
residência antes da apreensão; Que durante as investigações foi preso
Adriano trazendo sete quilos de cocaína que eram destinada a Carlos
Roberto Gonçalo, da mesma forma o pai de Roberto estava sendo
monitorado na sua residência no Paraná, e que através dessas
investigações sabiam que João Batista iria trazer droga para o filho, e
que o Polo branco seria utilizado; (…) Que várias equipes estavam
acompanhando os acusados, uma delas com Carlos Gonçalo e outra
com João, culminando com sua prisão no posto de gasolina em
Hidrolândia; Que em seguida fizeram a prisão de Carlos em um posto
próximo a rodoviária onde este se apresentou como Fabiano, sendo
preso e levado a delegacia; (...)  Que após a prisão dos acusados, ainda
prosseguindo com as investigações a polícia chegou a uma auto
mecânica onde Arley era o mecânico que estava preparando um veículo
Golf, adequando o tanque de gasolina falso para fins de tráfico e que o
Golf era para Carlos Roberto Gonçalo; (...)” (folhas 405/406).

Cumpre ressaltar que razão não há para desmerecer o
testemunho do delegado e de seus agentes, uma vez que não existem
indícios de que tinham interesse em prejudicar qualquer dos acusados,
além de seus depoimentos estarem em harmonia com o contexto
probatório.

Também restou evidenciada a preparação de
compartimentos secretos em veículos, conforme esclareceu Arley
Máximo da Silva, proprietário de uma oficina em Goiânia e seu funcionário
Wesley de Sousa Santos em depoimentos prestados na fase inquisitorial:

“Que a pessoa de Washington deixou um veículo Golf
de placas HOR 9561 no dia 06/03/2010 na oficina do depoente para
fazer um tanque falso no referido veículo e segundo Washington era
para trazer mercadorias do Paraguai: Que na realidade sabia que se
tratava de um tanque falso para trazer drogas; Que na realidade quem
contratou o depoente para fazer o tanque falso foi a pessoa de Roberto
Carlos Gonçalo, o qual neste momento reconhece nas fotografias que
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lhe foram exibidas e Washington foi quem levou o carro; (...) Que Andréia,
esposa de Carlos Roberto esteve hoje na sua oficina e conversou com
Wesley; (...) Que Carlos Roberto esteve na oficina do depoente no
domingo último pela manhã ajudando na montagem do tanque falso no
veículo Golf. (Arley Máximo da Silva, folha 60).

“(...) Que na data de ontem, a pessoa de Andréia, esposa
de Roberto foi até a oficina e comentou que ele havia sido preso em
uma Hilux com documentos falsos; Que tinha conhecimento que Roberto
traficava cocaína; (…) Que Andréia disse para o declarante que Roberto
era dono do veículo Golf de palcas HOR 9561 e que tal pessoa havia
sido presa e portanto queria falar com a pessoa de Arley, porém este
não estava na oficina no momento; (...) Que Roberto trocava
constantemente de número de telefone celular; Que já foi preso por tráfico
de drogas, porém não foi condenado. (Wesley de Sousa Santos, folha
61).

Acresça-se que a certidão de antecedentes do corréu
Carlos Roberto Gonçalo (folhas 1011/1013), aponta duas condenações
já transitadas em julgado por crimes da mesma natureza, elemento que
reforça o convencimento de sua participação na associação delitiva.

Merece, assim, provimento o apelo ministerial, para
condenar Carlos Roberto Gonçalo e seu pai João Batista Gonçalo pelo
crime de associação para o tráfico.

Outrossim, no que se refere à pena corpórea fixada para
João Batista Gonçalo, motivo de insurgência de ambos os apelantes,
verifica-se que a fundamentação empregada pela magistrada
sentenciante na análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59, do Código Penal, deve ser revista por não se mostrar em harmonia
com os princípios norteadores da individualização da pena.

Para melhor elucidação, transcreve-se o trecho da
sentença vergastada:

“Em acordo com o artigo 59, do Código Penal, e 42, da
Lei nº 11.434/2006, passo a dosar a pena, em razão do crime de tráfico
de entorpecentes (modalidade transportar).

Culpabilidade evidenciada, diante do potencial
conhecimento da ilicitude da conduta pelo mesmo perpetrada, a qual
poderia ser evitada, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado,
antecedentes imaculados; a má conduta do réu e sua personalidade
são aspectos que dizem respeito à pessoa do agente e não ao fato em
julgamento, juntamente com o motivo do crime, qual seja, cupidez, já
foram aferidos e graduados quando da análise de culpabilidade; as
circunstâncias do fato não são favoráveis; nada há se falar em
comportamento da vítima em proveito ou desproveito do réu; as
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consequências extrapenais são graves, vez que propiciaram campo fértil
à dependência toxicológica de pessoas inocentes, infelizes e/ou
desequilibradas; e, em se tratando de crime em que se impõe pena de
multa, analiso a situação econômica do réu, verificando que não é boa;

Da pena base
Fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão a ser

cumprida, inicialmente, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, cada dia multa,
conforme prevê o artigo 33, caput, e artigo 43, da Lei nº 11.343/2006, e
§ 1º, artigo 2º, Lei nº 8.072/90.

Das circunstâncias atenuantes e agravantes
O acusado confessou espontaneamente, em juízo, a

prática do delito imputado. Assim sendo, tendo em vista o que consta no
artigo 65, III, d, do Código Penal, circunstância atenuante, razão pela
qual atenuo a sua pena em 6 (seis) meses.

Das causas de diminuição e de aumento
Existindo causa especial de aumento de pena a

considerar, no caso concreto, prevista no artigo 40, V, da Lei nº
11.343/2006, aumento a pena em um sexto.

Pena definitiva
Somadas as penas, tem-se a reprimenda final em 6

(seis) anos e 5 (cinco) meses anos de reclusão em regime, inicial, fechado
e 500 (quinhentos) dias multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo, cada dia multa, vigente à época do crime” (folhas 1023/1204).

Do excerto nota-se que a juíza monocrática negligenciou
a importância de se fazer uma análise mais criteriosa dos elementos
empregados para se chegar à pena-base do acusado, o que enseja
uma reavaliação.

Primeiramente, a culpabilidade na individualização da
pena, não pode ser analisada tão somente pelos requisitos que a
compõem, mormente porque o julgador já fez o necessário juízo de
constatação na configuração da infração penal ao entender que o réu
praticou um fato típico e antijurídico sendo que o réu era imputável, tinha
conhecimento sobre a ilicitude dos seus atos e que poderia ter agido de
forma diferente.

A censurabilidade a ser realizada na fase da dosimetria
é aquela observada em sentido mais amplo, incluindo a reprovação social
que o crime e o autor merecem, ou seja, impõe-se necessariamente
observar a gravidade da conduta perpetrada. Aqui faz-se necessário a
realização de um exame de valoração e graduação.

Seguindo esse entendimento, no contexto dos autos, o
modo de agir (transporte grande quantidade de drogas para distribuição
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em outro Estado), bem como a alta potencialidade viciante das drogas
apreendidas, principalmente do crack, exige que a reprovação seja mais
acentuada, indo além da pena mínima cominada em abstrato.

Outra circunstância que merece ser revista é a que diz
respeito aos motivos do crime, porquanto a juíza se limitou a afirmar
que a cupidez já foi aferida e graduada quando da análise da
culpabilidade.

Ora uma circunstância em hipótese alguma pode ser
confundida ou utilizada como parâmetro para reforçar o fundamento com
outra, pois cada uma tem sua razão de existir e deve ser buscada no
conjunto dos autos.

Nesse ponto, pelo depoimento dos acusados não ficou
evidenciado qualquer outro motivo além da vontade de fazer do comércio
de drogas, o meio de sustento dos acusados, sendo este, entretanto,
elemento normal à espécie delitiva e que inclusive impulsionam a prática
de outros crimes principalmente aqueles contra o patrimônio, já possuindo
a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata.

A avaliação da conduta social e da personalidade
também não foi alcançada, contudo, considerando que não foi possível
extrair a forma com que João Batista Gonçalo se relacionava com
comunidade em que vivia, ou ainda, os traços emocionais e
comportamentais do indivíduo que se exteriorizam de forma mais
permanente, melhor opção é valorá-las como circunstâncias neutras,
evitando eventual injustiça.

Nas circunstâncias do crime, a juíza simplesmente se
limitou a afirmar que “não são favoráveis”. Aqui, deveria ter sido apontado
fatores acessórios ou acidentais, singularidades propriamente ditas do
fato concreto, ou seja, o fato do réu ser preso na condução de um veículo
cheio de drogas escondidas em compartimentos secretos, além do fato
de não se importar com um eventual envolvimento de seus familiares no
crime.

Merece ser apontada ainda a inconsistência na avaliação
das consequências, porquanto o fato de “propiciar campo fértil à
dependência toxicológica de pessoas inocentes, infelizes e/ou
desequilibradas”, faz parte do desdobramento lógico e configura
característica inerente a todo crime dessa espécie.

O professor Paganella Boschi, em seu livro Das Penas
e Seus Critérios de Aplicação (Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000,
página 221), lembra que devem ser sopesadas apenas as consequências
que se projetam “para além do fato típico”, sob pena de incorrer-se em
dupla valoração.

No caso, considerando que toda droga transportada foi
apreendida, não há como valorá-la em desfavor do réu.
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Por fim, quanto ao comportamento da vítima, caberia à
magistrada, atentar para o fato de que pela natureza desta espécie
delitiva, a vítima, compreendida como sendo a coletividade, nunca poderá
provocar ou facilitar a conduta do agente e, por isso, essa circunstância
judicial deveria ter sido ignorada para fins de recrudescimento da pena.

Assim, feitas essas ponderações e levando em conta
além da existência de pelo menos duas circunstâncias judiciais negativas
e a necessidade de se reconhecer de maneira preponderante a natureza
(cocaína e maconha) e a grande quantidade de drogas apreendidas
(mais de 15 kg), conforme determinado no artigo 42, da Lei de Drogas,
mostra-se com razão o Ministério Público ao pugnar pela majoração da
pena-base aplicada ao réu João Batista Gonçalo pela prática do crime
de tráfico de drogas, o que se faz nesse momento, fixando-a em 6 (seis)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase do sistema dosimétrico, observa-se
que em seu depoimento judicial (folhas 396/398), o réu João Batista
Gonçalo acabou admitindo que realmente foi flagrado quando
transportava certa quantidade de drogas escondida em seu veículo, e
que saiu da cidade de Santa Terezinha do Itaipu (PR) com destino a
Palmas (TO), razão pela qual deve ser reconhecida a seu favor a
atenuante da confissão, minorando a pena em 6 (seis) meses, montante
que guarda coerência com o patamar definido na sentença monocrática,
passando, assim, para 6 (seis) anos de reclusão.

Em razão de restar inconteste que o tráfico de drogas
se deu entre Estados da Federação, à aplicação da majorante prevista
no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, se faz obrigatória, com a
aplicação da fração intermediária de 1/4 (um quarto), pela evidência da
necessidade da transposição de mais de um Estado para chegar em
Goiás, sendo este o critério adotado pela doutrina e jurisprudência.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci que “a
gradação – de um sexto a dois terços – deve cingir-se ao grau de
interestadualidade do crime: quanto maior o número de Estados membros
abrangidos pela atividade do agente, maior deve ser o aumento. Se
envolver apenas dois Estados, por exemplo, o aumento de um sexto é
suficiente” (in Leis penais e processuais comentadas. 4ª edição. Revista
dos Tribunais: São Paulo, página 375).

Dessa forma, eleva-se a pena de 6 (seis) anos em 1/4
(um quarto), tornando-a definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao crime de associação para o tráfico,
passa-se à dosimetria da pena, primeiramente para o réu João Batista
Gonçalo.
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A culpabilidade se reveste de uma maior gravidade, pois
a conduta do réu que se associou a outros para o tráfico, possibilita
intensificar a disseminação das drogas no meio social, motivo pelo qual
a pena merece ser fixada em grau acima do mínimo; a certidão criminal
colacionada aos autos (folhas 1007/1008) não apesenta qualquer
sentença com trânsito em julgado, devendo portanto, os antecedentes
ser valorados em seu favor; a personalidade não pode ser avaliada diante
da falta de elementos suficientes nos autos; do mesmo modo, inviável
proceder a um juízo de valor em relação a sua conduta social diante da
ausência de fatores relacionados ao modo de agir do réu no meio social
que o cerca; em relação os motivos, não se evidencia nenhum outro
fator além da vontade de se unir com outros para obter lucro com a
venda das drogas ilegais, sendo este inerente ao próprio tipo penal; as
circunstâncias o desfavorecem, porquanto, ficou claro que a associação
se formou há algum tempo, e já conseguiu dispersar uma grande
quantidade de drogas; as consequências são inerentes ao tipo penal,
pois a gravidade do dano causado pelo crime já está devidamente
combatida pela variação da pena cominada em abstrato; por fim, não há
que se valorar o comportamento da vítima neste caso.

Diante a tais parâmetros, à evidência de pelo menos
duas circunstâncias desfavoráveis, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, o que se mostra suficiente e necessário à
prevenção e repressão ao crime. Ausente qualquer atenuante ou
agravante, majora-se a pena em 1/4 (um quarto), diante da causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, totalizando
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa
pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa.

Incidindo no caso o concurso material, porquanto foram
praticados dois delitos em decorrência de desígnios autônomos, as
reprimendas devem ser somadas, chegando-se ao patamar definitivo
de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
pecuniária de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O regime de cumprimento da pena carcerária deve ser
o inicial fechado, conforme determina o artigo 33, § 2º, alínea a, do Código
Penal, e prevê o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, não comportando
alteração.

Passa-se agora à dosimetria da pena para o réu Carlos
Roberto Gonçalo pela prática do crime de associação para o tráfico.

A culpabilidade do réu, revelada na gravidade de sua
conduta, se mostra demasiadamente elevada, uma vez que exercia
intensamente atividades voltadas para o tráfico, incluindo a utilização de
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veículos modificados para facilitar o transporte de uma maior quantidade
de drogas, além da associação possibilitar o aumento na disseminação
das drogas no meio social, motivo pelo qual a pena merece ser fixada
em grau acima do mínimo; os antecedentes militam em seu desfavor,
diante da existência de dois processos anteriores pela prática de tráfico
de drogas, inclusive já transitados em julgado (folhas 1011/1013); a
personalidade não pode ser avaliada diante da falta de elementos
suficientes nos autos; do mesmo modo, inviável proceder a um juízo de
valor em relação a sua conduta social diante da ausência de fatores
relacionados ao modo de agir do réu no meio social que o cerca; em
relação os motivos, não se evidencia nenhum outro fator além da vontade
de se unir com outros para obter lucro com a venda das drogas ilegais,
sendo este inerente ao próprio tipo penal; as circunstâncias o
desfavorecem, porquanto, ficou claro que a associação se formou há
algum tempo, e já conseguiu disseminar uma grande quantidade de
drogas; as consequências são inerentes ao tipo penal, pois a gravidade
do dano causado pelo crime já está devidamente combatida pela variação
da pena cominada em abstrato; por fim, não há que se valorar o
comportamento da vítima neste caso.

Feita essa análise, fixa-se a pena-base em 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, o que se mostra por suficiente e necessário
à prevenção e repressão ao crime. Presente a agravante da reincidência
(artigo 61, inciso I, Código Penal) majora-se a pena em 6 (seis) meses,
chegando-se ao montante de 4 (quatro) anos de reclusão.

Diante da comprovação de que a associação para o
tráfico se desenvolvia entre vários Estados da Federação, a reprimenda
deve ser agravada na fração intermediária de 1/4 (um quarto), nos termos
do artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, chegando ao montante definitivo
de 5 (cinco) anos de reclusão e multa pecuniária de 700 (setecentos)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à
época do fato, em regime inicial fechado por também ser este crime
equiparado ao hediondo, além do réu ser reincidente específico.

Necessário constar, ainda, que os réus não preenchem
os requisitos previstos no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois
participam de organização criminosa, além de que não é possível a
conversão de suas penas em restritivas de direitos, nos termos do artigo
44, inciso I do Código Penal.

Em face ao exposto, acolhendo parcialmente o parecer
ministerial de cúpula, nego provimento ao apelo da defesa e dou
provimento ao apelo ministerial, para majorar a pena do segundo apelante
João Batista Gonçalo pela prática do crime de tráfico e condená-lo,
juntamente com o réu Carlos Roberto Gonçalo, como incursos nas



664

sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, e elevar a fração de aumento
em razão da majorante do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, fazendo
incidir as regras do artigo 69, do Código Penal, em relação ao João
Batista Gonçalo.

É o voto.
Goiânia, 15 de dezembro de 2011.
Desª Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - Relatora

Apelação Criminal nº 146612-03.2010.8.09.0042 (201091466122)
Comarca de Fazenda Nova
Apelante: Elciony Alves da Silva Santos
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Ney Teles de Paula

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO.
I - Não configura julgamento contrário à prova dos autos
o acolhimento das qualificadoras de motivo fútil e recurso
que impossibilite a defesa da vítima, quando o conjunto
probatório dos autos é suficiente à valoração dos jurados
nesse sentido.
II - Não merece reparos a indenização fixada em favor
da vítima, no valor de 30% sobre o valor do salário
mínimo, até que atinja 65 anos de idade, nos termos do
artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, quando
demonstrada nos autos a incapacidade permanente da
vítima para o trabalho em decorrência do crime.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação criminal, acordam os componentes da Segunda Câmara
Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à
unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento,
de conformidade com o voto do relator.

Votaram com o relator, doutor Fábio Cristóvão de
Campos Faria (substituto da desembargadora Nelma Branco Ferreira
Perilo), desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga.

Ausente ocasional, desembargador Leandro Crispim.
Presidiu a sessão, o desembargador Luiz Cláudio Veiga

Braga.
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Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, o doutor Edison Miguel da Silva Júnior.

Goiânia, 3 de novembro de 2011.
Des. Ney Teles de Paula - Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Goiás, através de seu
representante em atuação na Comarca de Fazenda Nova, ofereceu
denúncia em face de Elciony Alves da Silva Santos, como incurso nas
sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 331
c/c artigo 69, todos do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 17/04/2010, por volta
das 5:00 horas, no Setor Aeroporto, Município de Fazenda Nova, o
denunciado, “por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa
do ofendido, fazendo uso de uma faca tipo peixeira com 17,05cm de
lâmina em aço carbono, tentou matar a vítima Wesley Rodrigues da
Silva, vulgo Xuxa, somente não se consumando o desiderato criminoso
por circunstâncias alheias à sua vontade, pois houve interferência de
terceiros.” (folhas 2/3)

Informa mais a denúncia que o acusado estava em sua
residência, juntamente com a vítima e outros amigos, ingerindo bebidas
alcoólicas, tendo se desentendido com Wesley quando tentou ajudá-lo
a se levantar do chão e ouviu a expressão “me deixa quieto seu viado”,
oportunidade em que sacou um canivete da cintura para agredi-lo, sendo
impedido por ação de um vizinho que lhe tomou a arma.

Consta ainda da narrativa ministerial que logo em
seguida o acusado ingressou em sua residência, de lá retornando com
uma faca tipo peixeira e desferiu 5 golpes contra a vítima, somente
cessando seu intento porque o cabo da faca se quebrou no momento
que atingiu a boca da vítima, passando a golpeá-lo na cabeça com
tamburetes e tijolos, para depois ainda jogar pinga no rosto da vítima
que encontrava-se estirado no chão todo ensanguentado.

Após informar que o acusado proferiu xingamentos
contra os policiais que efetuaram sua prisão, pugnou pela sua
condenação.

A denúncia foi recebida no dia 6 de maio de 2010 (folha
54), o denunciado citado no dia 20/05/2010 (folha 66), tendo sido
nomeado defensor dativo para representá-lo, à folha 69, o qual
apresentou defesa prévia, à folha 70, pugnando pela desclassificação
do delito para lesões corporais leves e o não reconhecimento do crime
de desacato, requerendo, ainda, a liberdade provisória do acusado.
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Às folhas 74/78, foi indeferido o pedido de liberdade
provisória e designada audiência de instrução e julgamento, que
realizou-se às folhas 105/116, com o interrogatório do acusado e oitiva
da vítima e outras testemunhas.

Alegações finais, da acusação e defesa, respectivamente,
às folhas 138/141 e 144/146.

Às folhas 147/154, o acusado foi pronunciado como
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II; e
artigo 331 c/c 69, todos do Código Penal.

Júri realizado conforme relatado, às folhas 302/324, e
nos termos da ata, de folhas 330/334, tendo o apelante sido absolvido
do crime de desacato e condenado à pena definitiva de 10 anos de
reclusão, em regime inicialmente fechado, mais o pagamento de uma
indenização mensal à vítima, até que complete 65 anos de idade, no
valor correspondente a 30 por cento do salário mínimo, a ser pago até o
dia 10 de cada mês (folhas 325/329).

Inconformado com a decisão dos jurados e com a
sentença, o acusado interpôs apelação, alegando julgamento contrário
a prova dos autos por ter existido desentendimento entre autor e vítima,
situação que afasta a qualificadora de motivo fútil acatada pelos jurados.

Insurge-se ainda contra a indenização fixada,
ressaltando inexistir nos autos documento hábil a comprovar a
incapacidade da vítima e que regem informações extraprocessuais de
que esta já recebe benefício previdenciário junto ao INSS.

Obtempera ainda que o apelante é pessoa hipossuficiente
e que ajuda a mãe nas despesas de casa.

Requer a nulidade do júri por ter sido proferido julga-
mento contrário à prova dos autos.

Contrarrazões do Ministério Público, às folhas 344/350,
pelo desprovimento da apelação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se,
às folhas 355/360, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

O presente recurso apresenta-se próprio ao ataque da
sentença proferida na instância singela, e foi tempestivamente
protocolado, motivo pelo qual dele conheço.

O apelante foi condenado pelo tribunal do júri pelo crime
previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código
Penal, à pena definitiva de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado.
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Pugnou em suas razões recursais pela anulação do júri,
por entender que a decisão proferida foi contrária à prova dos autos.

Requereu ainda a exclusão da indenização fixada em
30% (trinta por cento) do salário mínimo até que a vítima complete 65
anos de idade, alegando inexistir nos autos documento hábil que
comprove a incapacidade da vítima, argumentando ainda ter
“informações extraprocessuais” que a vítima recebe benefício
previdenciário do INSS.

Primeiramente, mister se faz algumas considerações
acerca do recurso de apelação no tribunal do júri.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXVIII, alínea
c, prevê:

“XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:

........................................................................................
1 - a soberania dos veredictos;
........................................................................................”
Por sua vez, o Código de Processo Penal Brasileiro, em

seu artigo 593, III, alínea d, prevê a interposição de recurso de apelação
quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos
autos.

“Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
........................................................................................
III - das decisões do tribunal do júri, quando:
........................................................................................
d - for a decisão dos jurados manifestamente contrária

à prova dos autos.
...........................................................................................”
Verifica-se que apesar de reconhecida a soberania dos

veredictos dos jurados, pela Carta Magna, a legislação processual penal
codificada previu a possibilidade de recurso de apelação contra a decisão
do colegiado leigo quando manifestamente contrária à prova dos autos.

Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 14ª
edição, 2007, Editora Saraiva, página 469, registra que:

“... contrária à prova dos autos é a decisão que não
encontra amparo em nenhum elemento de convicção
colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de
condenação que se apóia em versão mais fraca (RT,
562/442). ...”
Na obra Recursos no Processo Penal, quarta edição,

Editora Revista dos Tribunais, páginas 123/124, os mestres Ada Pellegrini
Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes
ensinam que:
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“Admite, finalmente, o Código apelação contra a decisão
dos jurados que for manifestamente contrária à prova
dos autos (artigo 593, III, d), podendo o Tribunal
determinar novo julgamento (artigo 593, § 3º). Com isso
o legislador permitiu, em casos de decisões destituídas
de qualquer apoio na prova produzida, um segundo
julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular,
para que fique inteiramente preservada a soberania dos
veredictos, quando estiver amparada em uma das
versões resultantes do conjunto probatório. Se o Tribunal
de Justiça, apesar de haver sustentáculo na prova para
a tese vencedora, ainda que não seja robusta,
determinar erroneamente novo julgamento, seria até
mesmo cabível recurso especial ao Superior Tribunal
de Justiça ou habeas corpus ao Supremo Tribunal
Federal, a fim de que venha a subsistir a vontade do
conselho de sentença e ser assegurada a soberania de
seus veredictos.”
Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o recurso de

apelação contra decisão do tribunal do júri manifestamente contrária à
prova dos autos (artigo 593, III, d, Código de Processo Penal), em sua
obra Código de Processo Penal Comentado, 6ª edição, Revista dos
Tribunais, página 927, expressa que:

“Esta é a hipótese mais controversa e complexa de
todas, pois, em muitos casos, constitui nítida afronta ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos. É
certo, como afirmado na nota anterior, que o duplo grau
de jurisdição merece conviver harmoniosamente com a
soberania dos veredictos, mas nem sempre, na situação
concreta, os tribunais togados respeitam o que os
jurados decidiram e terminam determinando novo
julgamento, quando o correto seria manter a decisão. O
ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório,
determinando a realização de outro, quando
efetivamente o conselho de sentença equivocou-se,
adotando tese integralmente incompatível com as provas
dos autos. Não cabe a anulação, quando os jurados
optam por uma das correntes de interpretação de prova
possíveis de surgir. ...”
Júlio Fabrini Mirabete, também manifesta-se sobre o

tema in Processo Penal, 7ª edição, Editora Atlas, páginas 633/634:
“Por fim, o artigo 593, III, prevê a apelação para a decisão
do tribunal do júri quando ‘for a decisão dos jurados
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manifestamente contrária à prova dos autos’ (alínea d).
Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito
da causa, em que o error in judicando é reconhecido
somente quando a decisão é arbitrária, porque se
dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária
‘manifestamente’ à verdade apurada no processo e
representa uma distorção da função judicante do
conselho de sentença. Assim, não é qualquer
dissonância entre o veredito e os elementos de
convicção colhidos na instrução que autorizam a
cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos
jurados que nenhum arrimo encontra na prova dos autos
é que pode ser invalidada. É lícito ao júri optar por uma
das versões verossímeis dos autos, numa interpretação
razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a
decisão quando isso ocorrer. ... A opção do conselho de
sentença não se sustenta, ainda, quando exercida
indiscriminadamente, sem disciplina intelectual, em
frontal incompatibilidade da decisão com as
circunstâncias objetivadas de prova material inequívoca;
só se explica por um mínimo de credibilidade na
verificação da prova.”
Nota-se, portanto, que a decisão do corpo de jurados

manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra
nenhum elemento de convicção no conjunto probatório produzido na
instrução do feito, ou seja, totalmente dissociada do que foi apresentado
tanto pela defesa como pela acusação.

No caso dos autos, vejo que ao acatar as qualificadoras
previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal
(motivo fútil e mediante recurso que dificulte a defesa da vítima), os
jurados não contrariaram o contexto probatório dos autos.

Existem elementos suficientes a indicarem a tese
acolhida pelos jurados.

Não se discute aqui se o julgamento é o mais justo ou
mais técnico. O que se analisa é se existem ou não provas produzidas
nos autos, que servem de sustentação para o que restou decidido.

Primeiramente, quanto ao motivo fútil, verifica-se, na
lição de Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito Penal, Parte
Geral e Parte Especial, 5ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, página
615, “motivo fútil significa que a causa fomentadora da eliminação da
vida alheia caucou-se em elemento insignificante se comparado ao
resultado provocado. Portanto, é a flagrante desproporção entre o motivo
e o resultado obtido. ...”
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Também na interpretação de Márcio Bártoli e André
Panzeri, in Código Penal e sua interpretação, sob a coordenação de
Alberto Silva Franco e Rui Stoco, 8ª edição, Editora Revista dos Tribunais,
página 631, “motivo fútil é aquele tão pequeno, que não é causa para
levar o agente ao cometimento do homicídio. É o motivo insignificante,
banal, com natureza de grande desproporcionalidade. A futilidade deve
ser apreciada sempre objetivamente, diante do senso médio, e não pela
opinião do sujeito ativo. ...”

No caso dos autos, o ato motivador do homicídio foram
as ofensas verbais que a vítima, embriagada, teria proferido contra o
apelante e sua mãe.

Tal situação pode ser verificada pelos depoimentos
testemunhais e do próprio acusado, seja perante a autoridade policial
(folhas 7/8) ou na primeira fase da ação penal (folha 108), onde afirma
que o crime foi cometido por ter sido xingado de “veado”, pela vítima
embriagada, e também por ela ter falado da índole de sua mãe.

A única divergência foi no interrogatório do apelante
perante o tribunal do júri (folha 320), onde afirma, de forma isolada, que
a vítima, além de ofensas verbais, teria lhe desferido um tapa no rosto.

A ofensa física não foi comprovada em nenhum
momento nos autos, sendo, inclusive, incoerente com o estado de
embriaguês da vítima, que estava caída no chão.

Simples ofensa verbal, de alguém embriagado, é fato
totalmente insignificante perante o valor de uma vida, não sendo
provocação hábil a ensejar uma tentativa de homicídio, principalmente
com a violência utilizada pelo apelante contra a vítima, que nem mesmo
tinha condições de se defender.

Assim, não há como se afastar a soberania do júri com
o acolhimento da qualificadora de motivo fútil, quando esta encontra-se
devidamente demonstrada nos autos, não havendo que se falar em
julgamento contrário a prova dos autos por tal motivo.

Da mesma forma, no tocante a qualificadora de recurso
que impossibilite a defesa da vítima, os depoimentos testemunhais e do
próprio autor do crime, foram coesos em afirmar que a vítima estava
embriagada e no chão quando foi atacado por tamburete, tijolos e
facadas.

Diante de tal situação, não há que se falar em julgamento
contrário à prova dos autos quanto às qualificadoras reconhecidas pelos
jurados, soberanos em sua decisão.

Nesse sentido:
“... Exclusão de qualificadoras. Soberania do júri.
Estando a votação dos quesitos em rigorosa harmonia



671

com o acervo probatório trazido ao longo da ação penal,
torna-se impossível a exclusão das qualificadoras
reconhecidas pelo conselho de sentença, diante da
soberania de seus veredictos. ...” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Apelação Criminal nº 30149-32.2009.
8.09.0100, relator desembargador Leandro Crispim,
Segunda Camara Criminal, julgado em 26/05/2011, DJe
835, de 08/06/2011).
“... As qualificadoras do crime de homicídio, reconheci-
das pelo júri, quando amparadas pelo conjunto
probatório, ainda que mínimo, não se apresentando em
aberto conflito com os elementos de convicção
apurados, não podem ser consideradas manifestamente
contrárias aos autos, significando opção dos julgadores
laicos por uma das versões do fato, escapando de
anulação o veredicto condenatório, respeitada a
soberania mitigada desse pronunciamento, consoante
o artigo 593, inciso III, letra d, do Código de Processo
Penal. Apelo desprovido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Apelação Criminal nº 66120-85.1996.8.09.0051, relator
desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, Segunda
Camara Criminal, julgado em 08/02/2011, DJe 844, de
21/06/2011).
No tocante a indenização fixada na sentença, vejo que

ao contrário do que alega o apelante, o laudo de exame médico legal, de
folhas 121/124, demonstra que a vítima ficou permanentemente
incapacitada para o trabalho.

Também em seu depoimento, à folha 308, a vítima afirma
não mais conseguir trabalhar e que está sendo sustentado pela mãe.

Assim, não vejo motivos para excluir ou alterar o valor
da indenização fixado na sentença.

Do Tribunal de Justiça de Goiás extraímos o seguinte
julgado a respeito:

“Apelação criminal. Crime de homicídio qualificado.
Julgamento pelo júri. Segunda apelação pelo mérito.
Artigo 593, § 3º, última hipótese, do Código de Processo
Penal. Exclusão ou redução de indenização.
I - As decisões do júri, pelo seu mérito, não desafiam
segunda apelação, à invocação do artigo 593, inciso III,
letra d, do Código de Processo Penal, pela expressa
vedação contida no artigo 593, § 3º, do Código de
Processo Penal, para não afrontar a soberania mitigada
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dos pronunciamentos populares, garantida pelo artigo
5º, inciso XXXVIII, da Carta da República.
II - O valor indenizatório, devido a familiares de vítima
do crime de homicídio, deve seguir a linha de
entendimento de fixação no percentual de 2/3 (dois)
terços do seu salário, até quando completaria 25 (vinte
e cinco) anos, e, após essa idade, reduzido para 1/3
(um terço), até quando completaria 65 (sessenta e cinco)
anos, apurando, assim, o dano patrimonial a ser
recomposto, reclamado para a subsistência daqueles
que lhe guardavam relação de dependência. Apelo
desprovido” (Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação
Criminal nº 405497-89.2009.8.09.0000, relator
desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, Segunda
Camara Criminal, julgado em 28/01/2010, DJe 656, de
08/09/2010) .
Por fim, quanto à dosimetria restou verificada a

incorreção na valoração da personalidade, conduta social,
comportamento da vítima e motivos.

Deste modo, impositiva torna-se a modificação da
dosimetria: 1 – Presentes os elementos da culpabilidade, já que o
acusado é imputável, tinha consciência da ilicitude de sua conduta. 2 –
Não possui antecedentes criminais. 3 – Não há registro de sua conduta
social para considerá-la reprovável. 4 – Personalidade: não há elementos
suficientes para considerá-la desfavorável. 5 – Os motivos: desfavoráveis,
pois decorrentes de um desentendimento insignificante. 6 – As
circunstâncias normais, vez que réu e vítima eram conhecidos e tinham
o hábito de beberem juntos. 7 - As conseqüências: gravíssimas, pois a
vítima sofreu incapacitação permanente para o trabalho, face a debilidade
do membro. 8 – Comportamento da vítima - não influenciou para o crime.

Assim sendo, fixo a pena-base em 13 (treze) anos de
reclusão. Na segunda fase, reduzida em face da confissão e da
menoridade do réu, para 12 (doze) anos. Na terceira fase, aumentar o
percentual de redução para metade (½) e concretizá-la em 6 anos, em
regime inicial semiaberto, de forma que a pena imposta seja a mais
justa possível, diante das peculiaridades do caso concreto.

Ao teor do exposto, acolho em parte o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para conhecer da apelação e dar-lhe
parcial provimento.

É o voto.
Goiânia, 3 de novembro de 2011
Des. Ney Teles de Paula - Relator
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Apelação Criminal nº 169419-56.2010.8.09.0126 (201091694192)
Comarca de Pirenópolis
Apelante: Célio Roberto Tomaz de Almeida
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Ivo Favaro

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. POSSE  DE MUNIÇÃO DE ARMA  DE FOGO
DE USO PERMITIDO. NULIDADE POR CERCEA-
MENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
INCABÍVEL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA E SUBS-
TITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO PELO DELITO DE PORTE
DE MUNIÇÃO.
I - Tomando ciência a defesa da expedição de carta
precatória inquiritória, não poderá arguir ausência de
intimação do referido ato, mesmo porque tal nulidade é
relativa, devendo ser arguida até as alegações finais,
sob pena de preclusão (Súmula 155, do Supremo
Tribunal Federal).
II - Incabível absolvição se as testemunhas
comprovarem a autoria delitiva.
III - A reprimenda será reduzida quando exacerbada e
restando patente que as circunstâncias judiciais são, em
sua maioria, favoráveis ao réu.
IV - Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos
(artigo 44, I, do Código Penal), cabível é a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
V - O delito de posse de arma de fogo de uso permitivo
será atípico, quando as munições estiverem desprovidas
de artefato idôneo a produzir disparos, por ausência de
lesão efetiva ou potencial ao bem juridicamente tutelado.
Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Terceira Turma Julgadora
de sua Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, desacolhendo parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do recurso e dar-lhe parcial
provimento para substituir a pena privativa de liberdade por 2 (duas)
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restritivas de direitos, e, de ofício, absolver o apelante pelo delito de
posse de munição, por atipicidade da conduta, nos termos do voto do
relator e da ata de julgamentos.

Participaram do julgamento, votando com o relator, os
desembargadores J. Paganucci Jr. e Avelirdes Almeida Pinheiro de
Lemos.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador
Itaney Francisco Campos. Presente, representando o órgão de cúpula
do Ministério Público, o procurador de justiça, doutor José Fabiano Ito.

Goiânia, 9 de agosto de 2011.
Des. Ivo Favaro - Relator

RELATÓRIO

Célio Roberto Tomaz de Almeida foi denunciado perante
a Vara Criminal de Pirenópolis, como incurso nas sanções dos artigos
33, da Lei nº 11.343/06, e 12, da Lei nº 10.826/03, por trazer consigo,
para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de maconha, pesando 500g
(quinhentos gramas) e por ter em depósito em sua residência, outras 17
(dezessete) porções, com peso total de 3,965kg (três quilos, novecentos
e sessenta e cinco gramas), além de 19 (dezenove) porções
esbranquiçadas contendo cocaína, bem como 10 (dez) munições intactas
calibre 38 (trinta e oito), fato ocorrido no dia 04/05/2010.

Processada regularmente a pretensão punitiva,
sobreveio sentença condenando-o, nos termos da denúncia, tendo
recebido pelo tráfico de drogas pena-base em 6 (seis) anos e 600
(seiscentos) dias-multa, que, reduzida em 6 (seis) meses e 40 (quarenta)
dias-multa em razão da confissão e no patamar de 1/6 (um sexto) pela
causa especial de diminuição (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
tornou-se definitiva em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses e 550 (quinhentos
e cinquenta) dias-multa, em regime fechado.

Pelo posse de munição, recebeu pena-base em 2 (dois)
anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, que se tornou definitiva, a ser
cumprida em regime aberto (folhas 181/192).

Inconformado, o sentenciado interpôs apelação (folha
195), pleiteando nulidade da sentença em razão do cerceamento de
defesa, uma vez que a defesa não fora intimada da audiência de
inquirição de testemunhas atempadamente. No mérito, pretende ser
absolvido, alternativamente, ter a pena reduzida para o mínimo legal,
com a aplicação da redutora prevista no § 4º do artigo 33, da Lei de
Drogas em grau máximo, pugnando, ainda pela substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (folhas 207/225).
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Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
não provimento do recurso (folhas 226/233).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento da apelação (folhas 245/255).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Inicialmente, vejo que não há nulidade por cerceamento
de defesa, uma vez que, embora o advogado do apelante não tenha
sido intimado da expedição da carta precatória, de folha 77, ele esteve
presente na audiência realizada no dia 10/08/2010, ocasião em que tomou
ciência do envio da referida deprecata, conforme se vê no termo de
deliberação, de folha 90, portanto, nada podendo alegar em prejuízo do
réu.

Do mesmo modo, inexistirá nulidade decorrente de falta
da notificação da data da audiência nesta Capital, já que, a ausência de
tal formalidade, não torna o ato nulo, por não ser obrigatória.

Ademais, trata-se a questão de nulidade relativa (Súmula
155, do Supremo Tribunal Federal) que deverá ser arguida até as
alegações finais, estando portanto, preclusa.

Quanto à absolvição pleiteada, melhor sorte não lhe
assiste.

O policial militar que participou da diligência que culminou
na prisão do apelante, confirmou a autoria delitiva:

“... que no dia dos fatos, o depoente, juntamente com
os PM’s CB Paulo César e SD Sebastião Wagner, em diligências nas
proximidades da residência do acusado, se depararam com o mesmo
quando este saía de casa em uma moto, sendo que o abordaram porque
já havia denúncias de que o mesmo traficava drogas; que deram buscas
pessoais no acusado e com ele encontraram uma grande porção de
maconha, pesando cerca de quinhentas (sic) gramas; que indagaram
se ele possuía mais drogas, e diante da resposta afirmativa, adentraram
sua residência, onde o acusado indicou o guarda-roupas como sendo o
local onde guardava mais drogas e ali foram apreendidos mais dezessete
porções de crack, duas porções de uma substância esbranquiçada em
forma de pó e dez munições intactas de calibre 38; que o acusado não
possuía autorização para guardar aquelas munições; que a droga
apreendida pesou ao todo cerca de quatro quilos e meio ...” (Valter Peixoto
Lima, folha 136).
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No mesmo sentido, também o depoimento do colega
Paulo César Silva (folhas 137/138) que ratificou as circunstâncias da
prisão do apelante.

Assim, tenho que referidas testemunhas, como nem
conheciam o acusado, não teriam motivos para incriminá-lo, sendo suas
inquirições de grande importância probatória a arrimar a condenação.

Em relação a redução de pena no crime de tráfico de
drogas, vejo que razão lhe assiste, merecendo sua adequação.

O sentenciante fixou a pena-base do apelante em 6
(seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sobre as circunstâncias judiciais, constato que embora
não tenha havido análise do comportamento da vítima, vejo que apenas
a culpabilidade lhe é desfavorável, já que a conduta social é boa, segundo
as testemunhas Ediberto Alves da Silva e Sinval Simão de Souza relatam
em juízo (folhas 95 e 96).

Quanto aos motivos, são inerentes ao tipo penal, as
circunstâncias estão dentro da normalidade e as consequências do crime
não foram danosas.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, mantendo a redução pela confissão em 6 (seis)
meses, embora o apelante tenha negado a autoria delitiva na delegacia
de polícia (folhas 14/15) e em juízo (folhas 92/94), mas como o recurso
é exclusivo da defesa, não se pode reformar a decisão e prejudicar o
apelante, tornando-a em 5 (cinco) anos de reclusão.

Em relação a causa especial de diminuição prevista no
§ 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, vejo que fora aplicada no mínimo
(1/6 – um sexto), sem a devida justificação, motivo pelo qual, aplico em
grau máximo (2/3 – dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, em regime fechado.

Reduzo a pena pecuniária proporcionalmente à
corpórea, ou seja, 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Passo à análise do pleito de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Para a substituição pretendida, necessário se faz o
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, ao passo em que
constato que o apelante preenche os requisitos objetivos constantes do
inciso I, do artigo 44, do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é
inferior a 4 (quatro) anos – 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão – e
o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Quanto aos requisitos subjetivos, verifica-se que o
apelante não é reincidente,  e   que   a  sentença   valorou positivamente
a maioria das circunstâncias judiciais, além de  ser pequena a quantidade
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de pena imposta, razão pelo que substituo a pena privativa de liberdade,
por 2 (duas) restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem
estabelecidos pelo juízo da execução penal.

De ofício, analiso o delito de posse ilegal de munição de
arma de fogo de uso  permitido.

Sabe-se que referido crime é comum, de mera conduta,
de ação múltipla e de perigo abstrato, tendo como sujeito ativo qualquer
pessoa e sujeito passivo a coletividade. Porém, entendo que se o agente
tem em depósito a munição, desprovida da arma de fogo, ou seja, do
artefato  idôneo  para  produzir  disparo,  não houve lesão efetiva ou
potencial ao bem juridicamente tutelado, de forma a configurar  o ilícito
penal previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, assim, entendo pela
atipicidade da conduta, sendo imperiosa a absolvição do apelante.

Tal matéria, de natureza controversa, encontra
divergência na doutrina e jurisprudência, razão pela qual filio-me à
corrente que mais beneficia o réu.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
“Habeas corpus. Penal. Artigo 16, do Estatuto do
Desarmamento (Lei nº 10.826/03). Porte ilegal de
munição de uso restrito. Ausência de ofensividade da
conduta ao bem jurídico tutelado. Atipicidade dos fatos.
Ordem concedida.
I - Paciente que guardava no interior de sua residência
7 (sete) cartuchos de munição de uso restrito, como
recordação do período em que foi sargento do Exército.
II - Conduta formalmente típica, nos termos do artigo
16, da Lei nº 10.826/03.
III - Inexistência de potencialidade lesiva da munição
apreendida, desacompanhada de arma de fogo.
Atipicidade material dos fatos.
IV - Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 96532, relator
ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJUe
nº 223, de 26/11/2009).
Frise-se, ainda, que inexiste nos autos qualquer laudo

de exame pericial atestando a potencialidade lesiva das munições
apreendidas.

Ante o exposto, desacolho o parecer da Procuradoria
Geral de Justiça e dou parcial provimento ao recurso para reduzir a
pena imposta pelo crime de tráfico, substituindo-a por 2 (duas) restritivas
de direitos e, de ofício, absolver o apelante pelo delito de posse de
munição, por atipicidade da conduta.

É o meu voto.
Des. Ivo Favaro - Relator
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Apelação Criminal nº 173128-27.2009.8.09.0129 (200991731280)
Comarca de Pontalina
Apelante: Divino Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. José Lenar de Melo Bandeira

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIO-
LENTO AO PUDOR. ILEGITIMIDADE DE PARTE.
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
I - Não há falar em ilegitimidade do Ministério Público
para promover a ação penal dos crimes contra a
liberdade sexual, praticados antes da entrada em vigor
da Lei nº 12.015/09, quando se trata de vítimas menores
de idade, tendo os pais representado e declarado não
terem condições de prover as despesas do processo
sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção
da família.
II - Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos
imputados ao apelante, inviável a absolvição.
III - Apelo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
Criminal nº 173128-27.2009.8.09.0129 (200991731280), da Comarca
de Pontalina, em que figura como apelante Divino Ferreira da Silva e,
apelado, Ministério Público.

Acorda o Tribunal de Justiça de Goiás, pela Primeira
Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em votação unânime,
acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer do
apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator, que a este
se incorpora.

Custas, de lei.
Votaram, além do relator, que presidiu a sessão, os

desembargadores Ney Teles de Paula, e Leandro Crispim, que completou
a turma julgadora, dada a ausência ocasional da desembargadora Nelma
Branco Ferreira Perilo.

Presente, representando o órgão de cúpula do Ministério
Público, o procurador de justiça, doutor Paulo Sérgio Prata Rezende.

Goiânia, 26 de abril de 2011.
Des. José Lenar de Melo Bandeira - Relator
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RELATÓRIO

O Ministério Público Estadual, com atuação perante a
Vara Criminal da Comarca de Pontalina, ofereceu denúncia em desfavor
de Divino Ferreira da Silva, devidamente qualificado, imputando-lhe a
prática do delito tipificado no artigo 214, c/c artigo 224, alínea a, e artigo
71, todos do Código Penal.

Regularmente processada a pretensão punitiva,
sobreveio sentença que julgou procedente a inicial acusatória e condenou
Divino nas sanções em que foi denunciado, impondo-lhe pena corpórea
total de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado (folhas 258/269).

Irresignado, Divino interpôs recurso de apelação (folha
281) arguindo, preliminarmente, ilegitimidade do Ministério Público para
o oferecimento da denúncia. No mérito, requer a reforma da sentença a
fim de ser absolvido, aduzindo insuficiência probatória (folhas 286/299).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo (folhas 301/313).

O assistente de acusação, também em contrarrazões,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (folhas
330/335).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento da apelação (folhas 339/353).

É o relatório.
À douta revisão.

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e satisfaz os demais
pressupostos recursais, dele conheço.

Analiso primeiramente a preliminar de ilegitimidade de
parte arguida pelo apelante.

Os crimes definidos no capítulo agora denominado
“crimes contra a liberdade sexual” eram, em regra, de ação penal privada.
Todavia, a ação passava a ser pública condicionada à representação se
a vítima ou seus pais não pudessem prover as despesas do processo,
sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da
família e se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da
qualidade de padrasto, tutor ou curador. Com a entrada em vigor da Lei
nº 12.015/09, que alterou o título VI da parte especial do Código Penal,
tais delitos passaram a ser de ação penal pública condicionada à
representação e pública incondicionada no caso da vítima ser menor de
18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.
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No caso em exame, além das genitoras de ambas as
vítimas terem pleiteado a instauração de inquérito policial (folhas 12 e
20/21), declararam-se pobres e que não tinham condição de pagar um
advogado. Ademais, as vítimas possuíam na época dos fatos, 3 (três) e
6 (seis) anos de idade. Logo, inegável a legitimidade do Ministério Público
para promover a ação penal em comento, pelo que afasto a preliminar
suscitada e passo ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da
sentença a fim de ser absolvido, aduzindo insuficiência probatória.

Segundo narrado na denúncia, “na residência localizada
na Rua 3, nº 327, Vila Portilândia, Vicentinópolis, o denunciado, mediante
violência presumida, constrangeu os menores Felipe Nunes de Jesus e
Júlia Eduarda Santos de Jesus, com seis e três anos, respectivamente,
a permitir a prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal”.

A autoria e a materialidade dos delitos restaram
comprovadas pelos boletins de ocorrência, de folhas 7/08 e 9/10, pelos
laudos de exame médico-legal, de folhas 37/40 e 141/142, pelas
declarações do menor Felipe, em consonância com os demais
depoimentos testemunhais colhidos.

Em seu interrogatório judicial (folhas 186/188) o apelante
negou de forma genérica a prática delituosa, afirmando nunca ter feito
nada com nenhuma das duas crianças.

A negativa do apelante não convence e não encontra
respaldo no conjunto probatório produzido, sendo refutada pelos
depoimentos testemunhais colhidos, em especial pelas declarações do
menor Felipe Nunes de Jesus.

Referida criança narrou com detalhes o crime tanto
quando ouvido perante a autoridade policial (folhas 16/17) como em
juízo (folha 145). Insta transcrever parte de suas declarações prestadas
nesta última oportunidade:

“(…) tem sete anos (…) frequentava a casa do acusado;
que o acusado é seu tio; que várias vezes quando estava tomando banho,
o acusado entrava no banheiro e depois de tirar toda a roupa, mandava
o declarante chupar o pinto dele; que também botava o pinto na bunda
do declarante; que isso aconteceu várias vezes; que não dizia a nada a
ninguém porque tinha medo (...)”.

A narrativa do menor é confirmada pelas declarações
de sua genitora, Célia Regina Agnaldo de Jesus (folhas 146/147) que
contou como soube das práticas delituosas:

“(…) o Felipe tinha o costume de frequentar a casa do
acusado; que o acusado ‘está no lugar de tio do Felipe’; que ficou sabendo
que o acusado tinha abusado sexualmente da Júlia; que pensou: se o
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Divino fez isso com a Júlia capaz de ter feito isso com o Felipe; que
imediatamente foi procurar o Felipe que estava no colégio; que lá
chegando chamou o Felipe e foram conversar; que perguntou ao Felipe
o que o tio Divino tinha feito com ele; que Felipe perguntou: a senhora já
está sabendo? Quem lhe contou? A senhora não vai me bater?; que a
declarante disse que não ia lhe bater e pediu que ele lhe dissesse a
verdade; que Felipe contou que várias vezes quando estava na casa do
acusado tomando banho, ele entrava no banheiro; que enfiava aquele
negócio no ânus dele; que doía; que o acusado tirava do ânus e mandava
o Felipe chupar; que Felipe disse que isso aconteceu várias vezes; que
imediatamente a declarante procurou a polícia, onde Felipe fez as
declarações; que Felipe fez um exame de corpo de delito por
encaminhamento do delegado; que ficou sabendo do caso da Júlia porquê
ele chegou para a mãe e disse: ‘mãe eu não gosto mais do Divino’; que
nem chamou de tio; que a mãe perguntou porque?; que Júlia disse que
Divino tinha esfregado o pipiu na xexeca dela; que disse também que
Divino tinha posto ela para chupar e beijado na boca dela, chamando-a
de meu bem; que Felipe sente muita vergonha de falar do assunto (...)”.

Registro que em sede de crime sexual, geralmente
praticados na clandestinidade, sem testemunhas presenciais, especial
importância deve ser dada à palavra da vítima, ainda que se trate de
criança.

Neste sentido a jurisprudência desta Corte:
“Absolvição. Desclassificação. Inviabilidade.
Declarações da vítima. Materialidade e autoria.
Merece ser mantida a sentença condenatória quando o
conjunto probatório oferece subsídios aptos a
fundamentá-la, máxime nos crimes contra a liberdade
sexual, quase sempre praticados às escondidas, em que
a palavra da vítima assume capital importância no
esclarecimento dos fatos e no convencimento do
julgador” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Criminal, DJG 769, de 28/02/2011, relator
desembargador Leandro Crispim).
“Palavra da vítima. Valor probatório.
Nos crimes sexuais, como o estupro, a palavra da vítima,
ainda que menor de 14 (catorze) anos, constitui prova
de grande importância para a condenação,
especialmente quando coerente e harmônica com os
demais elementos levantados nos autos” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Primeira Câmara Criminal, DJG 14990,
de 30/04/2007, relator doutor Carlos Elias da Silva).
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Juliana Agnaldo de Jesus (folhas 178/179), genitora da
vítima Júlia, também descreveu como soube do delito:

“(...) Júlia tinha o costume de frequentar a casa do Divino;
que no dia 4 de março de 2009, o acusado pegou a vítima e a levou para
casa, no final da tarde e a devolveu a noite; que assim que a vítima
voltou para casa contou a depoente que o acusado tinha mostrado o
“pipiu” para ela e passado na perereca e na bundinha; que beijava na
boca da vítima e colocou o “pipiu” em sua boca; que sujou o bumbum
com o “pipiu” (ou seja, ejaculou); que o acusado limpou o bumbum da
vítima com papel; que no mesmo dia a vítima contou a mesma história
para o avô, pai da depoente; que a vítima ficou com trauma; que não
pode nem mesmo ouvir falar no nome do acusado, nem suporta vê-lo
(…)”.

Há que se observar, que embora o Laudo de Exame
Médico Legal realizado na vítima Júlia (folhas 29/32 e 33/36) não tenha
encontrado evidências dos atos sexuais, a vítima narra ter o apelante
“esfregado o órgão genital em sua vagina, nádegas e boca”, ações que
não deixam vestígios. Por outro lado, o Laudo Psicológico conclui que
“a criança foi vítima de abuso sexual” (folhas 141/142).

O conselheiro tutelar Reinaldo Soares Neves (folhas
148/149), que acompanhou o depoimento de Felipe extrajudicialmente,
contou que: “(…) Felipe afirmou que o acusado enfiava o pipiu na boca
e no bumbum dele; que Felipe ficou bem constrangido perante o delegado
para tratar o assunto; que a mãe de Felipe fazia-se presente; que Júlia
não quis falar; que ficou calada (…) que Felipe falava para o delegado
que tinha medo do Divino (...)”.

A amásia do apelante e tia das crianças, Maria Helena
de Jesus (folhas 182/183), afirmou que Divino nunca ficou sozinho com
as crianças ou deu banho nelas, tendo Felipe queixado-se de coceira no
bumbum. Aduziu, ainda, que a acusação se deu em razão de briga
familiar.

A testemunha Marcelo Correa Ladeira (folhas 171/172),
casado com uma sobrinha do apelante, afirmou que este tinha uma
relação normal com as crianças e o restante da família.

A vizinha do apelante, Lucelena Vieira Rodrigues
Azevedo (folhas 176/177) disse não ter notado nenhuma conduta anormal
do apelante com as vítimas, tendo a mãe de Felipe lhe dito que ele tinha
“verme” e que isso provocava uma coceira no ânus e que presenciou
ele passar um “pauzinho” na citada região por cima da roupa.

A também vizinha do apelante, Fabiane Lemes de Jesus
(folhas 180/181) afirmou ter visto o menor Felipe coçando o ânus com
um sabugo de milho.
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Já a testemunha Lenira Maria Pereira (folha 184),
também vizinha, afirmou que escutava as crianças brincando na casa
do apelante, afirmando que a esposa deste sempre estava no lugar.

Por seu turno, o vizinho Antônio Ribeiro (folha 185),
asseverou nunca ter visto as crianças na casa de Divino.

Registro que o apelante é tio das vítimas o que torna
mais difícil a produção de provas, eis que envolve sentimentos familiares.
Todavia, como visto, as declarações da vítima Felipe e o laudo psicológico
realizado na vítima Júlia afastam quaisquer dúvidas neste sentido.

Ademais, inegável que as crianças frequentavam a casa
do apelante e que, ao contrário do alegado pela esposa deste, é possível
que o apelante tenha ficado sozinho com elas e dado banho, uma vez
que até a descoberta dos fatos, não havia nenhum desentendimento ou
desconfiança entre eles.

De igual forma, não convence a assertiva de que as
lesões anais da criança Felipe tenham sido provocadas por vermes e
por ele ter coçado o local, tendo o laudo atestado que a ruptura das
pregas anais foram provocadas por ação contundente (folhas 37/40).

Do exposto, vê-se que, ao contrário do aduzido pelo
apelante, há provas suficientes dos delitos a ele imputados, pelo que é
inviável atender ao pleito absolutório, impondo-se a manutenção da
sentença condenatória.

Embora não seja objeto de irresignação recursal o
quantum de pena imposta, impõe-se registrar que o sentenciante
incorreu em equívoco quando da dosimetria desta, eis que procedeu a
uma análise global dos delitos, proveniente da mal elaborada inicial
acusatória.

Descreve a denúncia que o ora apelante constrangeu
seus sobrinhos a permitir a prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal. Com a vítima de 6 (seis) anos (Felipe) praticou, por
diversas vezes, sexo anal e outros atos libidinosos, já com a criança de
3 (três) anos (Júlia), esfregou seu órgão genital na vagina dela, nádegas
e boca, fato ocorrido no dia 04/03/2009. Tipificando-se tais fatos, estaria
o apelante incurso nas sanções do artigo 214, caput, c/c artigo 71, ambos
do Código Penal (em relação à vítima Felipe) e artigo 214, caput, do
mesmo diploma legal (em relação à vítima Júlia), todos combinados
com o artigo 69 e artigo 224, alínea a, ambos do Código Penal. Todavia,
vê-se que a exordial acusatória tipifica a conduta de Divino nas sanções
do artigo 214, c/c artigo 224, alínea a, e artigo 71, todos do Código Penal.
Referido equívoco acabou sendo repetido na sentença que, embora tenha
reconhecido estar comprovada a prática de todos os delitos narrados na
denúncia, condenou o apelante nas sanções do artigo 214, c/c artigos
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224, alínea a, e 71, todos do Código Penal. Há que se ressaltar que não
se trata de nulidade, eis que o acusado responde dos fatos narrados e
não da capitulação dada.

Entretanto, quando da dosimetria da reprimenda, diante
da omissão, o sentenciante procedeu a uma única análise das
circunstâncias judiciais para ambos os delitos praticados pelo apelante,
fixando a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. Na sequência,
ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição e em face da
presença da causa de aumento de pena referente ao crime continuado,
majorou a reprimenda em ½, tornando-a em definitivo em 12 (doze)
anos de reclusão.

Em que pese o equívoco, que demandaria a reforma da
dosimetria da pena imposta, há que se observar que se trata de recurso
exclusivo da defesa e que o quantum fixado beneficiou, em muito, o
apelante. Diante de tais circunstâncias, lembrando ainda do princípio da
non reformatio in pejus indireta e antevendo a inutilidade da medida,
mantenho a reprimenda fixada.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça, conheço do apelo e nego-lhe provimento, mantendo a
sentença condenatória proferida por seus próprio e jurídicos
fundamentos.

É o voto.
Goiânia, 26 de abril de 2011.
Des. José Lenar de Melo Bandeira - Relator

Apelação Criminal nº 201282-37.2005.8.09.0051 (200592012824)
Comarca de Goiânia
Apelante: Ministério Público
Apelado: Manoel Ferreira das Neves
Relator: Des. Itaney Francisco Campos

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DESCLASSI-
FICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DECISÃO
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO
VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO APOIADA
EM UMA DAS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS.
APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. AUSÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I - Afasta-se o pleito de nulidade fundamentado em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
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quando o conselho de sentença analisa detidamente os
fatos e a prova coligida no caderno processual e, na
sua soberania, acolhe a tese sustentada pela defesa,
consistente na desclassificação do homicídio doloso
para a forma culposa.
II - Realizada a desclassificação do crime de compe-
tência do tribunal do júri para outro da competência do
juízo singular, cuja pena mínima cominada é igual ou
inferior a um ano, deve o magistrado, antes de proferir
sentença, conferir oportunidade ao Ministério Público
para que se manifeste quanto à viabilidade ou não da
concessão do benefício da suspensão condicional do
processo. Inteligência da Súmula 337, do Superior
Tribunal de Justiça.
Apelo conhecido e improvido. De ofício, anulada a
sentença no tópico da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 201282-37.2005.8.09.0051 (200592012824),
Comarca de Goiânia, em que é apelante o Ministério Público e, apelado,
Manoel Ferreira das Neves.

Acordam os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, por unanimidade de votos, acolhendo o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer do apelo e negar-lhe
provimento, porém, de ofício, cassou o tópico relativo a condenação
constante na sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de
origem para possibilitar a proposta de suspensão condicional do
processo, nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, que presidiu o julgamento, as
juízas Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, substituta do desembargador
Ivo Favaro, e Elizabeth Maria da Silva, substituta da desembargadora
Amélia Martins de Araújo. Completou a turma julgadora a juíza de direito
Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, em face da ausência justificada
do desembargador Ivo Favaro, em gozo de férias regulamentares.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Nilo
Mendes Guimarães.

Goiânia, 27 de janeiro de 2011.
Des. Itaney Francisco Campos - Relator
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RELATÓRIO

O Ministério Público, por seu representante legal na
Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital, ofertou denúncia contra
Manoel Ferreira das Neves, qualificado, dando-o como incurso nas
sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, pela prática do
crime de homicídio qualificado.

Extrai-se da peça preambular que por volta de uma hora
da madrugada do dia 30 de julho de 2005, na Escola Municipal Jaime
Câmara, no Setor Vila Mutirão I, nesta Capital, o acusado, fazendo uso
de uma arma de fogo e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa
da vítima, desferiu tiro no menor Rafael Romualdo Dias, causando-lhe a
morte.

Consta da denúncia que o denunciado era vigia da
Escola e que a vítima, o menor Rafael, com apenas 12 anos de idade,
era aluno da referida instituição de ensino.

No dia dos fatos, a vítima atirou o gato da avó, com
quem ele morava, no quintal da vizinha, o qual foi morto por um cachorro.
Em virtude do ocorrido, sua avó pretendia encaminhá-lo de volta à casa
da mãe. Ciente disso, a vítima saiu da casa da avó e ficou perambulando,
na porta da residência, até cerca de 22 horas, esperando que ela o
chamasse, o que não ocorreu.

O menor, em seguida, dirigiu-se ao colégio no qual
estudava, a fim de lá pernoitar. Contudo, o vigia noturno do local,
verificando movimentação diferente na escola, desferiu um tiro de inopino
no menor, causando-lhe a morte.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2006 (folha
162).

O acusado foi qualificado e interrogado, apresentando,
em seguida, defesa prévia (folhas 179/183 e 184/185).

Na fase de colheita dos elementos probatórios,
procedeu-se à oitiva de 4 testemunhas arroladas pela acusação (folhas
204/209) e de 4 indicadas pela defesa (folhas 231/234).

Alegações finais apresentadas pelos sujeitos
processuais, por meio de debates orais, às folhas 229/230.

Réu pronunciado aos 9 de fevereiro de 2009, como
incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (folhas
235/240).

Organizado o júri, realizou-se a sessão de julgamento
em 12 de fevereiro de 2010, que culminou na condenação de Manoel
Ferreira das Neves como incurso nas sanções do artigo 121, §§ 3º e 4º,
do Código Penal (folhas 302/327).
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Proferida a sentença pela juíza-presidente, doutora
Carmecy Rosa Maria Alves de Oliveira, de acordo com a decisão
soberana do júri, foi a pena concretizada em 2 anos de detenção, sendo
concedida a suspensão condicional da pena, pelo prazo da sanção, por
estarem presentes os requisitos do artigo 77, do Código Penal (folhas
321/323).

Inconformado, o assistente de acusação interpôs, em
plenário, recurso de apelação, em cujas razões (folhas 328/336) pleiteia
a nulidade do julgamento, a fito de que a outro seja submetido o réu, ao
argumento de que a decisão dos jurados foi evidentemente contrária à
prova dos autos, uma vez que restou caracterizado que o acusado, ao
disparar contra a vítima, assumiu o risco de executá-la.

Contrarrazões (folhas 346/387) defendendo o acerto da
sentença vergastada, propugnando por sua confirmação.

Com vista, a Procuradoria de Justiça, por seu
representante, doutor Paulo Sérgio Prata Rezende, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo (folhas 394/404).

É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

O recurso é adequado e foi interposto tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Ministério
Público, em desprestígio da sentença que condenou Manoel Ferreira
das Neves como incurso nas sanções do artigo 121, §§ 3º e 4º, do Código
Penal, concretizada a reprimenda em 2 anos de detenção, e concedida
a suspensão condicional da pena, pelo mesmo prazo da sanção, por
estarem presentes os requisitos do artigo 77, do Código Penal.

Irresignado, o representante ministerial pleiteia a reforma
do decisum, visando à anulação da decisão proferida pelo conselho de
sentença, sob o fundamento de achar-se a condenação dissociada do
conjunto probatório, uma vez que se caracterizou que o acusado, ao
disparar contra a vítima, assumiu o risco de executá-la.

Ao compulso dos autos, verifica-se que, por volta de
uma hora da madrugada do dia 30 de julho de 2005, na Escola Municipal
Jaime Câmara, no Setor Vila Mutirão I, nesta Capital, o acusado, fazendo
uso de uma arma de fogo e utilizando-se de recurso que dificultou a
defesa da vítima, desferiu tiro no menor Rafael Romualdo Dias,
causando-lhe a morte.

Ressai da denúncia que o denunciado era vigia da
Escola e que a vítima, o menor Rafael, com apenas 12 anos de idade,
era aluno da referida instituição de ensino.
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No dia dos fatos, a vítima atirou o gato da avó, com
quem morava, no quintal da vizinha, no qual foi o gato morto por um
cachorro. Em virtude do ocorrido, a avó pretendia encaminhá-la de volta
à casa da mãe. Ciente disso, a vítima saiu da casa da avó e ficou
perambulando nas imediações da residência até por volta das 22 horas,
esperando que ela a chamasse, o que, todavia, não ocorreu.

O menor, então, se dirigiu ao colégio no qual estudava,
a fim de lá pernoitar. O vigia noturno do local, verificando movimentação
diferente na escola, desferiu um tiro de inopino em direção ao menor,
causando-lhe a morte.

Embora qualificadas de soberanas as conclusões
extraídas do corpo leigo, determina a lei processual vigente, com acerto,
que são passíveis de nulidade os julgamentos realizados no tribunal do
júri quando a decisão do conselho de sentença mostra-se
manifestamente (com resplandecência) contrária à prova dos autos
(artigo 593, inciso III, alínea d, em combinação com o seu § 3º, ambos
do Código de Processo Penal).

A soberania dos veredictos não se confunde com o
arbítrio, razão pela qual um lastro mínimo de prova haverá de respaldar
a decisão colegiada.

Acerca do tema, são pertinentes as judiciosas
considerações expendidas por Ada Pellegrini Grinover, ressaltando que,
se existir amparo probatório, ainda que mínimo, deverá prevalecer a
tese vencedora, sob pena de violar-se a soberania dos veredictos, como
ressai do excerto:

“Admite, finalmente, o Código apelação contra a decisão
dos jurados que for manifestamente contrária à prova
dos autos (artigo 593, III, d), podendo o Tribunal
determinar novo julgamento (artigo 593, § 3º). Com isso
o legislador permitiu, em casos de decisões destituídas
de qualquer apoio na prova produzida, um segundo
julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular,
para que fique inteiramente preservada a soberania dos
veredictos, quando estiver amparada em uma das
versões resultantes do conjunto probatório. Se o Tribunal
de Justiça, apesar de haver sustentáculo na prova para
a tese vencedora, ainda que não seja robusta,
determinar erroneamente novo julgamento, seria até
mesmo cabível recurso especial ao Superior Tribunal
de Justiça ou habeas corpus ao Supremo Tribunal
Federal, a fim de que venha a subsistir a vontade do
conselho de sentença e ser assegurada a soberania de



689

seus veredictos” (in Recursos no processo penal. 5ª
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008,
página 123.).
Nessas circunstâncias, a orientação prevalecente na

doutrina e jurisprudência é clara e uníssona no sentido de que somente
se sujeitam a anulação as decisões que não contêm qualquer apoio na
prova carreada aos autos, dela se apartando em absoluto, retratando-se,
assim, o real significado da expressão legal “decisão dos jurados
manifestamente contrária à prova dos autos”.

Nesse prisma, analisando detidamente os autos, verifico
que em plenário a defesa sustentou a tese de desclassificação para
homicídio culposo, argumentando que o réu agiu com imprudência e
não com intenção homicida, dentre outras teses, ao passo que a
acusação requereu a condenação do acusado nos limites da pronúncia.
Ao final, foi acatada, pelo conselho de sentença, a tese da defesa.

O apelado em seu interrogatório, durante o plenário,
admitiu haver sido contratado como vigia na escola e que, “ao perceber
alguém forçando uma porta, disparou a arma; que ouviu depois umas
passadas de alguém correndo; (…); que uns quinze dias antes, seu
colega ‘botou um para correr’ com a arma; que na sala dos professores
haviam coisas de valores, como eletrônicos; (…) ali era muito perigoso;
que efetuou o disparo através de um buraco na parede; que a pessoa
tentava entrar por um vitrô; (…); que nunca teve desentendimento com
a vítima e inclusive seus dois padrastos são amigos do interrogando;
(…); que pelo buraco não dava para ver a pessoa” (folhas 315/316).

Nas demais oportunidades em que o apelado se
manifestou nos autos, ele, também, asseverou ter efetuado o disparo
através de um buraco na parede, estando, portanto, a vítima fora do seu
campo de visão.

Corroborando as afirmações do apelado, as
testemunhas de defesa ouvidas durante a sessão do tribunal do júri
afirmaram, verbis:

“a escola já tinha sofrido ataque de vândalos, que
furtaram aparelhos eletrônicos; (…); que o acusado é pessoa boa e nunca
teve desavença com alguma pessoa dentro da escola; que nunca viu o
acusado andar armado” - José Nilton Silva Batista (folhas 306/307).

“que os aparelhos eletrônicos da escola ficam na sala
dos professores e é nesta sala que o vigia dorme; (…); que na ocasião
em que arrombaram uma espécie de janela, a direção da escola mandou
arrumar mas acabou ficando um buraco, que não fecharam; (…); que
dentro da sala não tem telefone, portanto, não havia meio de se comunicar
com o lado de fora” - Marcelo Ferreira de Oliveira (folhas 308/309).
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Desta forma, constata-se que a tese sustentada pela
acusação em plenário tem apoio no acervo probatório dos autos,
porquanto, apesar de previsível a possibilidade de o recorrido vir a acertar
alguém com o disparo, se tivesse imaginado que o tiro causaria a morte
da criança, certamente não prosseguiria com a ação.

Faz-se mister, a propósito, tecer algumas considerações
acerca da distinção entre culpa consciente e dolo eventual, uma vez que
neste o agente tolera a produção do resultado, o evento lhe é indiferente,
tanto faz que ocorra ou não. Ele assume o risco de produzi-lo. Na culpa
consciente, ao contrário, o agente não quer o resultado, não assume o
risco nem ele lhe é tolerável ou indiferente. O evento lhe é representado
(previsto), mas confia em sua não-produção.

Bem afinado ao tema, expõe o jurista Paulo de Souza
Queiroz, in verbis:

“diferentemente da culpa consciente (ou culpa com
previsão), no dolo eventual, o agente, ainda que só
indiretamente, quer o resultado, isto é, aceita a sua
produção; na culpa consciente, porém, há mera previsão,
sem que com isso se aceite o resultado. No dolo
eventual, pois, o autor atua segundo a fórmula: ‘seja
como for, dê no que der, em qualquer caso não deixo de
agir’ (Frank). Na culpa consciente há um erro de cálculo,
enquanto no dolo eventual há uma dúvida.
Existe, por conseguinte, entre dolo eventual e culpa
consciente, como observa Hungria, um traço comum: a
previsão do resultado antijurídico, mas, enquanto, no
dolo eventual o agente presta anuência ao advento desse
resultado, preferindo arriscar-se a produzi-lo, em vez
de renunciar à ação, na culpa consciente, ao contrário,
o agente repele, embora inconsideradamente, a hipótese
de superveniência do resultado, e empreende a ação
na esperança ou persuasão de que este não ocorrerá,
pois assumir o risco é alguma coisa mais que ter
consciência de correr o risco: é consentir previamente
no resultado, caso venha este a ocorrer realmente” (in
Direito penal: parte geral”. 6ª edição, Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, página 231)
Nesses moldes, correto o veredicto dos jurados que

optaram por desclassificar a conduta do réu para a modalidade culposa,
porquanto caso ele tivesse consciência de que quem perambulava pelo
corredor da escola era uma criança certamente não teria desferido o
tiro.
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Conforme lição jurisprudencial e doutrinária dominante,
optando os jurados por uma das versões apresentadas em plenário,
desde que amparada em alguma modalidade probatória, inadmissível a
pretensão de nulidade do julgamento, já que não se trata de tarefa do
tribunal reavaliar a matéria fático-probatória posta nos autos. É impositivo
manter-se intacta a condenação do apelado, a teor do que deliberaram
os jurados.

Por oportuno, trago à colação aresto desta Corte de
Justiça, verbis:

“Apelação criminal. Homicídio qualificado e tentado. Tri-
bunal do júri. Nulidade. Preclusão. Decisão manifesta-
mente contrária à prova dos autos. Inocorrência. (…).
II - Se os jurados optam por acatar uma tese defendida
em sessão de julgamento, com amparo no conjunto
probatório, incensurável decisão do júri que condenou
o apelante. Recurso desprovido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Primeira Câmara Criminal, relator desembar-
gador Ivo Favaro, Apelação Criminal nº 37409-9/213,
DJG 591, de 04/06/2010).
Nessa ordem de ideias, conclui-se que, ao condenar o

apelante no crime de homicídio culposo, o conselho de sentença o fez
em conformidade com a prova dos autos e com a tese apresentada pela
defesa, impondo-se a manutenção da condenação.

Em que pese a não ter sido objeto de súplica, verifico
que, conforme a jurisprudência predominante, uma vez operada a
desclassificação do crime de competência do tribunal do júri para outro
da competência do juízo singular, cuja pena mínima cominada seja igual
ou inferior a um ano, deve o magistrado, antes de proferir sentença,
oportunizar ao Ministério Público manifestar-se quanto à viabilidade ou
não da concessão do benefício da suspensão condicional do processo.

No caso em tela, assim não procedeu a sentenciante,
embora, ao menos em tese, estejam preenchidos os requisitos objetivos
e subjetivos que autorizariam a concessão do benefício ao réu (artigo
89, da Lei nº 9.099/95).

Há, pois, nulidade processual, cuja consequência é a
anulação da sentença proferida às folhas 321/323.

Com muita propriedade, ao discorrer sobre o tema, os
juristas Gustavo Octaviano Diniz Junqueira e Paulo Henrique Aranda
Fuller pontuaram, in verbis:

“Em caso de desclassificação, a suspensão condicional
do processo costuma ser mais facilmente aceita, pois
agora a tipificação primitiva não permitia, desde o
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oferecimento da denúncia (ou queixa), a proposta de
solução consensual.
(…)
Por não se tratar de erro na atuação dos órgãos estatais,
admite-se que, ao concluir pela existência de infração
penal mais branda, cuja pena mínima cominada seja
igual ou inferior a um ano, o juiz provoque a manifestação
do Ministério Público sobre a concordância com a nova
classificação jurídica do fato (artigos 383, § 1º, e 384, §
3º, do Código de Processo Penal).
(…)
Igual procedimento deve ser adotado em caso de
desclassificação operada pelos jurados que compõem
o conselho de sentença, no caso de competência afeta
ao tribunal do júri” (in Legislação penal especial, volume
1, 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, páginas
595/598).
Ademais, cumpre ressaltar o advento da Súmula 337,

do Superior Tribunal de Justiça, que praticamente pacificou a questão
por meio do seguinte enunciado:

“É cabível a suspensão condicional do processo na
desclassificação do crime e na procedência parcial da
pretensão punitiva”.
Nesses moldes, deve ser anulada, nesse tópico, a

sentença, proferida às folhas 321/323, para o fim de oportunizar ao
Ministério Público que se manifeste sobre a possibilidade de propor ao
réu o benefício da suspensão condicional do processo, prejudicado o
exame do mérito recursal.

Ao teor de tais considerações, acolhido o parecer
ministerial de cúpula, conheço do apelo e nego-lhe provimento; porém,
de ofício, casso o tópico relativo à condenação constante na sentença
fustigada, mantida a desclassificação, conforme os fundamentos
esboçados, e, ao final, determino a remessa dos autos ao juízo de origem,
a fim de que seja oportunizada a intimação do Ministério Público no
sentido de propor a suspensão condicional ao ora apelado.

É como voto.
Goiânia, 27 de janeiro de 2011.
Des. Itaney Francisco Campos - Relator

Apelação Criminal nº 217470-54.2010.8.09.0076 (201092174702)
Comarca de Iporá
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Apelante: Ministério Público
Apelado: JBO
Relatora: Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo

EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A
FURTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. IMPLEMENTO
DA MAIORIDADE CIVIL. IRRELEVÂNCIA.
I - Considerando a interpretação sistémica da legislação
menorista, tem-se que, para efeitos da aplicação de
medida socioeducativa, qualquer que seja ela, deve ser
considerada a idade do autor do ato infracional ao tempo
do fato, sendo irrelevante a implementação da
maioridade civil no decorrer do procedimento, já que a
execução da medida pode ocorrer até que ele complete
vinte e um anos de idade.
Inteligência dos artigos 2º, parágrafo único, 104,
parágrafo único, e 121, § 5º, todos da Lei nº 8.069/90.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação (ECA) nº 217470-54.2010.8.09.0076 (201092174702), da
comarca de Iporá, em que figura como apelante Ministério Público e,
apelado, JBO.

Acordam os integrantes da Segunda Câmara Criminal
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de
votos, acolher o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do
apelo e o prover, nos termos do voto da relatora.

Custas, de lei.
Votaram, além da relatora, os desembargadores Leandro

Crispim e José Lenar de Melo Bandeira, que completou a turma julgadora,
em virtude das férias do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga.

A sessão foi presidida pela desembargadora Nelma
Branco Ferreira Perilo.

Esteve presente à sessão o procurador de justiça José
Fabiano Ito.

Goiânia, 15 de setembro de 2011.
Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo - Relatora
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RELATÓRIO E VOTO

O representante do Ministério Público, com atribuições
na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Iporá, ofereceu
representação em desfavor de JBO, devidamente qualificado nos autos
em epígrafe, pela prática de ato infracional análogo ao crime tipificado
no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Narra a representação que, no dia 31 de maio de 2010,
por volta das 10 horas, na Rua 20 de Julho, quadra 4, lote 70, Setor Bela
Vista, naquela cidade, o representado subtraiu, para si, uma máquina
digital Olympikus, um aparelho celular marca Nokia e aproximadamente
a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima
Emanuel Silva Morais.

Consta, ainda, que, para adentrar na residência, o
representado pulou o muro e arrombou a porta dos fundos.

Na mesma oportunidade, o representante do Ministério
Público requereu a internação provisória do adolescente.

Sobreveio a sentença, de folhas 35/37, que indeferiu o
pedido de internação provisória e extinguiu o feito sem resolução de
mérito, sob o fundamento de que o adolescente atingiu a maioridade
civil.

Irresignado, o representante do Ministério Público
interpôs recuso de apelação (folhas 38/39), em cujas razões (folhas
40/51) pleiteia a reforma do decisum para que seja determinado o
prosseguimento do feito, sob o argumento de que as medidas
socioeducativas podem ser aplicadas até que o autor do ato infracional
complete vinte e um anos.

Contrarrazões (folhas 57/59), pelo desprovimento do
recurso.

Em juizo de retratação, o magistrado a quo manteve a
sentença atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (folha
60).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra
do doutor Eliseu José Taveira Vieira, opinou pelo provimento do recurso.

E o relatório, restrito ao que efetivamente interessa ao
julgamento.

Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
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Cuida-se, como visto no relatório, de recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público, contra a sentença que julgou extinto o
processo nos termos do artigo 267, inciso I, do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente à Lei nº 8.069/90, sob o fundamento de
que o advento da maioridade civil do infrator impossibilita a aplicação de
medida socioeducativa diferente da internação.

Irresignado, pleiteia a reforma do decisum, sob o
argumento de que as medidas socioeducativas podem ser aplicadas
até que o autor do ato infracional complete vinte e um anos.

Com razão o apelante.
O artigo 104, do Estatuto da Criança e do Adolescente,

dispõe que são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
entretanto, em seu parágrafo único, normatiza de forma cogente que
“Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente
à data do fato”.

Por sua vez, o artigo 121, § 5º, do referido estatuto,
possibilita extensão da aplicação da medida socioeducativa de internação
até os vinte e um (21) anos.

Como bem pontuado pelo parecerista, “seria
desproporcional considerar que as medidas socioeducativas não podem
ser aplicadas às pessoas de até 21 anos, quando o ECA expressamente
autoriza que a mais grave delas – internação – pode ser aplicada até tal
idade” (folha 67).

Nesse contexto, a interpretação sistémica da legislação
menorista leva a conclusão de que a previsão de aplicação de medida
socioeducativa, qualquer que seja ela, não está diretamente vinculada a
maioridade civil.

Os fundamentos que levaram o legislador a prever a
possibilidade de o infrator, a despeito de ter completado a maioridade,
permanecer sob custódia do Estado, originaram-se daquelas hipóteses
nas quais o menor, na iminência de completar os dezoito (18) anos,
comete um ato infracional. Em tais casos, a medida porventura aplicada
tornar-se-ia inócua se não existisse a possibilidade de estender seu
cumprimento.

Tem-se, pois, que vincular a liberdade compulsória
tratada no ECA, a maioridade instituída pela legislação civil, violaria o
real espírito da lei, que se inspirou na necessidade de recuperação e
ressocialização do infrator, e não na sua incapacidade civil.

A propósito, julgados do Superior Tribunal de Justiça e
deste Sodalício:
“Habeas corpus. Estatuto da Criança e do Adolescente.
(...) Medida socioeducativa de liberdade assistida.
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Pretensão de extinção da medida socioeducativa.
Implemento da maioridade civil. Irrelevância. Parecer
ministerial pela denegação do writ. Ordem denegada.
I - O Estatuto Menorista traz a previsão, no § 5º, do artigo
121, de que a medida socioeducativa pode ser estendida
até os 21 anos de idade, abarcando, portanto, aquelas
hipóteses nas quais o menor cometeu o ato infracional
na iminência de completar 18 anos; se assim não fosse,
a medida tornar-se-ía inócua, impossibilitando a norma
de alcançar seu objetivo precípuo de recuperação e
ressocialização do menor.
II - Considerando a interpretação sistémica da legislação
menorista, tem-se que, para efeitos da aplicação da
medida socioeducativa, qualquer que seja ela, deve ser
considerada a idade do autor ao tempo do fato, sendo
irrelevante a implementação da maioridade civil ou penal
no decorrer de seu cumprimento, já que, como visto, o
limite para sua execução é 21 anos de idade.
III - Parecer ministerial pela denegação do writ.
IV - Ordem denegada” (Habeas Corpus nº 190.124/SP,
relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, julgado em 05/04/2011, DJUe, de 12/05/2011);
“Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Habeas
corpus. Descumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade. Extinção da referida medida
socioeducativa. Alegada prescrição. Não ocorrência.
Expedição de mandado de busca e apreensão.
Ilegalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem
denegada.
I - O Superior Tribunal tem entendimento de que, para a
aplicação das medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, leva-se
em consideração apenas a idade do menor ao tempo
do fato (ECA, artigo 104, parágrafo único), sendo
irrelevante a circunstância de atingir o adolescente a
maioridade civil ou penal durante seu cumprimento,
tendo em vista que a execução da respectiva medida
pode ocorrer até que o autor do ato infracional complete
21 (vinte e um) anos de idade (ECA, artigo 2º, parágrafo
único, c/c os artigos 120, § 2º, e 121, § 5º).
II - (…).
VI - Ordem denegada, ante a ausência de
constrangimento ilegal” (Habeas Corpus 74.837-RJ,
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relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU, de
22/10/2007);
“Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional.
Medida socioeducatica. Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA. Habeas corpus. Descumprimento
de medida socioeducativa de semiliberdade. Extinção
da referida medida socioeducativa. Alegada prescrição.
Não ocorrência. Expedição de mandado de busca e
apreensão. Ilegalidade. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
I - O Superior Tribunal tem entendimento de que, para a
aplicação das medidas socioeducativas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, leva-se
em consideração apenas a idade do menor ao tempo
do fato (ECA, artigo 104, parágrafo único), sendo
irrelevante a circunstância de atingir o adolescente a
maioridade civil ou penal durante seu cumprimento,
tendo em vista que a execução da respectiva medida
pode ocorrer até que o autor do ato infracional complete
21 (vinte e um) anos de idade (ECA, artigo 2º, parágrafo
único, c/c os artigos 120, § 2º, e 121, § 5º).
II - (omissis).
VI - Ordem denegada, ante a ausência de
constrangimento ilegal” (Habeas Corpus nº 74.837-RJ,
relator ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU, de
22/10/2007);
“Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional.
Medida sócio-educativa de semiliberdade.
Descumprimento. Adolescente não encontrado.
Prescrição. Possibilidade. Critérios. Nao ocorrência.
Maioridade civil. Liberação compulsória. Impossibilidade.
(omissis).
VI - Não houve qualquer modificação na interpretação
do artigo 121, § 5º, da Lei nº 8.069/90, frente a nova
maioridade civil tratada no artigo 5º, da Lei nº
10.406/2002. Assim, deve permanecer a idade de 21
(vinte e um) anos como limite para a concessão da
liberdade compulsória àqueles que estejam cumprindo
as medidas socioeducativas aplicadas com base no
Estatuto da Criança e do Adolescente” (Precedentes do
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Superior Tribunal de Justiça; Informativos nºs 459 e 462,
do Supremo Tribunal Federal);
“Apelação. Conselho Superior da Magistratura. (...)
Implemento da maioridade civil e penal. Extinção do feito.
Impossibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.
I - Instaurado procedimento para a apuração do ato
infracional equiparado ao tráfico de substância
entorpecente, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343-06,
a circunstância de ter o representado atingido a
maioridade civil e penal no curso do procedimento, à
luz do entendimento já sedimentado da Corte Superior,
não autoriza a extinção do processo sem julgamento de
mérito, porque, na forma do artigo 104, parágrafo único,
c/c artigo 121, § 5º, de Lei Federal nº 8.069/90, deve ser
considerada a idade do agente à época dos fatos e se
afigura possível a imposição de medida socioeducativa
até a idade de 21 anos. Apelação conhecida e provida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Criminal nº
603994-48.2008.8.09.0044, relator desembargador Luiz
Eduardo de Sousa, DJ, de 15/12/2010).
No caso, o adolescente infrator possuía dezessete (17)

anos na data do fato, idade essa que deve ser considerada para efeito
de aplicação do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa ordem, impõe-se a cassação da sentença, de
folhas 35/37, para que seja dado prosseguimento ao feito, uma vez que
a execução das medidas socioeducativas podem ocorrer até que o autor
do ato infracional complete vinte e um (21) anos de idade (artigo 2º,
parágrafo único, c/c os artigos 104, parágrafo único, e 121, § 5º, todos
da Lei nº 8069/90).

Isto posto, acolho o parecer ministerial de cúpula,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, nos termos acima expendidos.

É como voto.
Goiânia, 15 de setembro de 2011.
Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo - Relatora

Apelação Criminal nº 222029-37.2007.8.09.0051 (200792220293)
Comarca de Goiânia
Apelante: Ministério Público
Apelado: Valderico Lúcio de Figueiredo
Relator: Dr. Fábio Cristóvão de Campos Faria
Redatora: Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MATE-
RIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
I - Merece prosperar o pleito condenatório quando
demonstradas, de forma satisfatória, pela prova
documental e oral produzidas, a materialidade e autoria
do crime imputado ao réu.
II - A presunção de violência de que trata o artigo 224,
alínea a, do Código Penal é absoluta. Com a edição da
Lei nº 12.015/2011, mantém-se a imputação genérica
do atual artigo 213, do Código Penal, em razão de
cominar apenação mais branda do que a prevista no
novo artigo 217-A, do Código Penal (de 8 a 15 anos),
que não deve retroagir, em prejuízo do réu, para atingir
fatos pretéritos (artigo 5º, XL, da Constituição Federal,
e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal).
Apelação conhecida e provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 222029-37.2007.8.09.0051 (200792220293), da
Comarca de Goiânia, figurando como apelante Ministério Público e,
apelado, Valderico Lúcio de Figueiredo.

Acordam os integrantes da Segunda Câmara Criminal
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria de votos,
desacolher o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do
apelo e o prover, nos termos do voto da redatora.

Custas, de lei.
Votou, com a redatora, o desembargador Leandro

Crispim.
Vencido o relator, juiz Fábio Cristóvão de Campos Faria,

em substituição ao desembargador Ney Teles de Paula, que acolheu o
parecer ministerial e desproveu o apelo.

A sessão foi presidida pela desembargadora Nelma
Branco Ferreira Perilo.

Esteve presente à sessão o procurador de justiça, José
Fabiano Ito.

Goiânia, 20 de setembro de 2011.
Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo - Redatora
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VOTO PREVALECENTE

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
representante do Ministério Público de primeiro grau, em desprestígio
da sentença que absolveu Valderico Lúcio de Figueiredo da imputação
que lhe foi atribuída na exordial (artigo 213, c/c o artigo 224, alínea a, e
artigo 71, c/c o artigo 225, § 1º, inciso I, todos do Código Penal), sob o
fundamento de que a presunção de violência é relativa.

Irresignado, pleiteia a reforma da sentença para
condenar Valderico Lúcio de Figueiredo nas sanções do artigo 213, c/c
o artigo 224, alínea a, e artigo 71, todos do Código Penal, sob o argumento
de que a presunção de violência é absoluta.

Com vista, a Procuradoria-Geral de Justiça, por seu
representante, doutor Serrano Neves, manifestou pelo conhecimento e
desprovimento da apelação (folhas 177/179).

O eminente e culto relator, ao proferir seu voto, acolheu
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e negou provimento ao
recurso, mantendo a sentença absolutória.

Com a devida vênia, ouso divergir do voto do eminente
relator e o faço por entender que a presunção de violência nos crimes
sexuais não admite relativização, sendo, portanto, absoluta.

Sobreleva do conteúdo probatório que, no período
compreendido entre o meses de agosto de 2006 e janeiro de 2007, nesta
Capital, o acusado, mediante violência presumida, constrangeu a
adolescente TCS, à época com treze (13) anos de idade, à prática,
reiterada, de conjunção carnal.

No caso em testilha, a sentença recorrida encontra-se
em descompasso com o acervo probatório, donde ressai que o pedido
condenatório merece provimento. Nesse ponto, salutar a análise
percuciente da prova oral, colhida sob o crivo do contraditório.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
pelo laudo de exame de corpo de delito “conjunção carnal” (folhas 24/28),
pelas declarações da vítima, bem como pelas declarações judiciais dos
genitores desta.

Insta consignar que “a palavra da vítima nos crimes
contra os costumes, costumeiramente cometidos às espreitas, tem
relevância na formação do livre convencimento do julgador,
especialmente se segura e coerente com outros elementos de prova
(…)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Criminal nº 27.333-3, relator
Huygens Bandeira de Melo, DJ 14676, de 12/01/2006), “(...) e se sobrepõe
à negativa do réu” (Tribunal de Justiça de Goiás; Segunda Câmara
Criminal, Apelação Criminal 20702-5/213; relator desembargador João
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Canedo Machado), por ser a principal, senão a única prova de que dispõe
a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente.

In casu, não obstante o réu ter negado os fatos,
veementemente, nas duas oportunidades em que ouvido, verifica-se que,
ao ser ouvida na fase inquisitiva, a vítima descreveu com minudência a
prática das conjunções carnais a que foi submetida para desafogo da
concupiscência do réu, in verbis:

“Que a declarante informa que desde agosto de 2006,
Paulista, apelido do acusado o qual a declarante acredita se chamar
Valderico, costumava se aproximar da declarante e abordá-la na rua ou
quando a declarante saia do local onde a mesma estuda e, então, o
acusado propunha à declarante que a mesma mantivesse relações
sexuais com ele em troca de dez ou vinte reais; Que a declarante aceitou
a proposta do acusado e a mesma manteve relações sexuais com
Valderico em troca de dez, vinte ou trinta reais; Que a declarante informa
que tais práticas sexuais ocorreram umas dez vezes e sempre em troca
de dinheiro (...)” (folhas 17/18)

Posteriormente, passados quase quatro anos de seu
depoimento extrajudicial, a vítima TCS confirmou a versão outrora
apresentada, verbis:

“(...) Que o conhecia pois o mesmo a ficava cercando
na saída da escola e por onde andava; Que o mesmo quando a abordava
sempre a oferecia pagamento para que mantivesse relações sexuais
com ele; (…) Que confirma que manteve cerca de dez relações sexuais
com o mesmo, o que sempre ocorreu no mato perto do rio Meia Ponte;
Que perdeu sua virgindade com o mesmo; Que aceitou tal proposta do
mesmo por na maior parte das vezes ele a ameaçava de fazer alguma
coisa com alguém de sua família; Que atualmente considera que naquela
época quase não entendia sobre sexo; (…) .” (folha 96)

Acrescente-se que as declarações da vítima encontram
ressonância nos depoimentos judiciais de seus genitores, os informantes
Maria das Dores da Silva e Jair Sebastião da Costa (folhas 97/98).

Importa ressaltar, ainda, que a presunção de violência,
prevista no artigo 224, letra a, do Código Penal Brasileiro, é absoluta,
sendo de somenos importância o consentimento da vítima para afastar
a caracterização do delito e irrelevante o fato de ser pessoa de compleição
física avantajada, porquanto são questões inaptas a eximir a
responsabilidade penal do processado.

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte, do
Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: Habeas corpus. Penal e processual penal.
Estupro. Violência presumida. Caráter absoluto.
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I - Ambas as turmas desta Corte pacificaram o
entendimento de que a presunção de violência de que
trata o artigo 224, alínea a, do Código Penal é absoluta.
II - A violência presumida foi eliminada pela Lei nº
12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor
de quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não
se há mais de perquirir se houve ou não violência. A lei
consolidou de vez a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Ordem indeferida” (Habeas Corpus nº 101456,
relator ministro Eros Grau, Segunda Turma, julgado em
09/03/2010, DJUe 76, divulgado em 29/04/2010,
publicado em 30/04/2010, Ementário, volume 02399-06,
página 1183; Revista de Jurisprudência Mineira, volume
61, nº 192, 2010, página 378);
“Agravo regimental no recurso especial. Penal. Crime
de atentado violento ao pudor. Ausência de violação ao
princípio da colegialidade. Violência presumida. Natureza
absoluta. Consentimento e consciência da vítima com
relação aos atos. Irrelevância. Agravo desprovido. (…)
II - A violência presumida, prevista no artigo 224, alínea
a, do Código Penal, tem caráter absoluto, afigurando-se
como instrumento legal de proteção à liberdade sexual
do menor de 14 anos, em razão de sua incapacidade
volitiva.
III - O consentimento ou a eventual experiência sexual
pretérita da menor de 14 anos são irrelevantes para a
formação do tipo penal do estupro ou atentado violento
ao pudor, pois a proibição legal é no sentido de coibir
qualquer prática sexual com pessoa nessa faixa etária.
IV - Agravo regimental desprovido” (Agravo Regimental
no Recurso Especial nº 871.603/SC, relatora ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/08/2010,
DJUe, de 13/09/2010);
“Habeas corpus. Estupro praticado contra menor de
14 anos. (...) Alegação de relacionamento amoroso com
consentimento da vítima. (...) Presunção absoluta de
violência.
(…)
II - Se o paciente mantinha relacionamento amoroso com
a vítima e as relações sexuais foram consensuais, sendo
ela menor de 14 anos, esse consentimento não tem
repercussão no Direito Penal, tratando-se de presunção
absoluta de violência.
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Sendo induvidosa a ocorrência do crime e confirmada a
autoria inclusive pela confissão do paciente, não há
ilegalidade a ser sanada.
III - Parecer do MPF pela denegação da ordem.
IV - Ordem denegada” (Habeas Corpus nº 138.239/ES,
relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, julgado em 21/06/2011, DJUe, de 01/07/2011);
“Penal. (...) Estupro. (...) Condições pessoais da vítima
e consentimento. Violência presumida. Caráter absoluto.
Recurso desprovido. (…)
V - A presunção de violência pela idade da vítima -
prevista no artigo 224, I, do Código Penal - tem caráter
absoluto, não podendo ser afastada em razão de seu
consentimento.
VI - Recurso desprovido” (Recurso Especial nº
1199147/MG, relator ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
julgado em 03/03/2011, DJUe, de 14/03/2011);
“(...) De acordo com o tratamento da matéria, dado pelos
Tribunais Superiores, no crime de estupro, com violência
presumida, o consentimento da vítima, menor de 14
(quatorze) anos, não é válido, uma vez que não há
maturidade psicoética, tampouco livre determinação no
plano da sexualidade, de forma que o processado, ciente
da sua idade, sabendo da restrição à conjunção carnal,
irrompendo vedação legal, comete o crime contra a
liberdade sexual, sendo a sua conduta sancionada. Apelo
desprovido” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 36285-5/213,
relator desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, DJ,
de 04/02/2010);
“(...) O consentimento da menor de 14 anos para a
prática de relações sexuais e a provável experiência
desta não ilidem a presunção de violência prevista no
artigo 224, a, do Código Penal, para a caracterização
do crime de estupro” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 32386-
7/213, relator desembargador Ney Teles de Paula, DJ,
de 28/02/2008).
Nesse contexto, extrai-se, do arcabouço probatório, a

certeza subjetiva de que, em algumas oportunidades, o insurgente
constrangeu, mediante violência presumida, a vítima TCS, menor de 14
anos de idade, à pratica de conjunção carnal.
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Insta ressaltar, ainda, que a Lei 12.015/2011, vigente
desde 10/08/2009, substituiu o conceito anterior de “presunção de
violência” para os atos sexuais praticados contra menores de 14 anos,
contido no artigo 224, a, do Código Penal (revogado de forma expressa),
pelo conceito de “estupro de vulnerável”, no novo artigo 217-A (“Ter
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos. Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos”).

No caso, deve ser mantida a imputação genérica do atual
artigo 213, do Código Penal (“Constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que
com ele se pratique outro ato libidinoso: Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10
(dez) anos.”), em razão de cominar apenação mais branda do que a
prevista para o estupro de vulnerável (de 8 a 15 anos), interpretação que
melhor se adequa ao comando normativo do artigo 5º, XL, da Constituição
Federal, e artigo 2º, parágrafo único, do diploma penal.

Nessa ordem de ideias, sobressai a procedência da
acusação e inexiste qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, razão por que o apelo ministerial merece provimento para,
em reforma da sentença hostilizada, julgar procedente a denúncia e,
assim, condenar o réu Valderico Lúcio de Figueiredo nas sanções do
artigo 213, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 68, do Código Penal, atendendo
as diretrizes do artigo 59 do mesmo diploma, passa-se à dosimetria da
pena a ser imposta ao réu, com a ressalva de que incide sobre as
condutas em que condenado o réu o mesmo juízo de reprovabilidade.
Portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as circunstâncias
judiciais enunciadas no artigo 59, do Código Penal, a fim de se evitar
repetições desnecessárias.

Culpabilidade: enquanto juízo de reprovação pelo injusto
praticado, reputa-se normal o grau de reprovabilidade da conduta do
recorrente.

É imputável, contava com aproximadamente 40 anos
de idade à época do fato, não havendo sequer notícia de qualquer tipo
de doença mental que lhe reduzisse a capacidade de entender o caráter
ilícito de sua conduta, portanto, poderia ter assumido comportamento
diverso daquele adotado, sendo que tinha condições de conhecer o
caráter ilícito do fato.

Antecedentes criminais: favoráveis, porquanto não
consta sentença condenatória com trânsito em julgado.

Conduta social: não consta dos autos elementos para
valorá-la.

Personalidade: não pode ser extraída do caderno
probatório, motivo pelo qual deixo de valorá-la.
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Circunstâncias do crime: normais à espécie, nada tendo
a se valorar como fato extrapenal.

Motivo do crime: constituiu-se pela vontade do acusado
de satisfazer sua lascívia, normal para o delito em análise.

Consequências do crime: são normais à espécie, nada
tendo a se valorar como fator extrapenal.

Comportamento de vítima: Não contribuiu para a prática
do crime.

Com amparo na análise supra das circunstâncias
judiciais, impõe-se fixar a pena-base em seis (6) anos de reclusão.

Na segunda fase do processo dosimétrico, constata-se
que não há circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes, a serem
consideradas.

Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento
prevista no artigo 71, do Código Penal, majora-se a pena em 1/6 (um
sexto) e fixa-se, definitivamente, a pena privativa de liberdade em sete
(7) anos de reclusão.

Por outro lado, impende salientar que o regime de
cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, porquanto a declaração
de inconstitucionalidade incidental do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90,
procedida pela Suprema Corte, não alterou a exigência de que o
sentenciado ingresse no regime inicial fechado, uma vez que o
reconhecimento do vício material da norma apenas possibilitou a
progressão de regime, benefício até então expressamente vedado.

Nesse sentido, os julgados deste Tribunal de Justiça, in
verbis:

“(...) Nos crimes hediondos, por origem ou por
equiparação, o processado deve se submeter à
reprimenda penal imposta no regime inicial fechado, não
podendo ingressar no sistema menos gravoso,
porquanto a Lei nº 11.343/06 apenas permitiu a sua
flexibilização, não invadindo a seara de autorização ao
sentenciante para fazer opção, decorrendo de ato de
império do legislador, pelo artigo 2º, § 1º, da Lei nº
8.072/90. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 171276-
08.2009.8.09.0051, relator desembargador Luiz Cláudio
Veiga Braga, DJ, de de 22/09/2010).
“(...). III - Regime de cumprimento de pena. Aberto.
Modificação. Substituição por restritiva de direitos.
Impossibilidade.
Cuidando-se de crime de tráfico de drogas, o regime de
expiação é o inicialmente fechado (...). Revisão julgada
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procedente em parte” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Seção Criminal, Revisão Criminal nº 1.224-9/221
(2009016649973), redator desembargador Leandro
Crispim, julgado aos 7 de abril de 2010).
“... o tráfico de entorpecentes é considerado crime
hediondo (Lei nº 8.072/90, artigo 2º), o início do resgate
da pena deverá ocorrer em regime fechado, por
expressa disposição do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes
Hediondos. Assim, ainda que as modificações
legislativas (Lei nº 11.464/07) atinentes aos crimes
hediondos tenham afastado o cumprimento da pena em
regime integralmente fechado, manteve-se o texto
original no tocante à espécie de regime para o início do
cumprimento da pena. Desse modo, se o aludido
diploma expressamente preceitua que os condenados
por delitos considerados hediondos deverão iniciar o
cumprimento da reprimenda no mais gravoso dos
regimes, não pode o magistrado dispor em contrário”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Cri-
minal, Apelação Criminal nº 44632-70 (200690446322),
relator desembargador Prado, julgado aos 02/09/2010).
“(...) Crime ocorrido antes da vigência da Lei nº
11.464/07. Regime inicial de cumprimento de pena.
Fechado. Dicção legal.
I - (...)
V - Independentemente do quantum, o regime de
cumprimento da pena, nos crimes de tráfico de drogas,
deve ser o inicialmente fechado.
Recursos conhecidos. Provido o primeiro, improvido o
segundo e de ofício redimensionada a pena da segunda
apelante” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 296300-20.2003.
8.09.0160 (200392963000), de minha relatoria, julgado
aos 9 de novembro de 2010).
Inaplicável, in casu, a substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos, visto que o apelado não preenche o
requisito objetivo previsto no inciso I do artigo 44, do Código Penal.

Ex positis, desacolho o parecer ministerial de cúpula,
conheço do apelo e dou-lhe provimento, para condenar Valderico Lúcio
de Figueiredo nas sanções do artigo 213, c/c o artigo 71, ambos do
Código Penal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade,
porquanto permaneceu solto durante toda a instrução criminal.
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Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol
dos culpados, encaminhando-se o feito à Vara de Execução Penal, para
os devidos fins.

É como voto.
Goiânia, 20 de setembro de 2011.
Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo - Redatora

Apelação Criminal nº 263954-03.2010.8.09.0085 (201092639543)
Comarca de Itapuranga
Apelante: João José da Silva
Apelado: Ministério Público
Relator: Juiz Fábio Cristóvão de Campos Faria
Redatora: Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍTIMA
MENOR DE QUATORZE ANOS.  ABSOLVIÇÃO. INVIA-
BILIDADE. EQUÍVOCO NA ANÁLISE DA PERSONA-
LIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.  REGIME INICIAL
FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Por se tratar de crime contra a liberdade sexual,
comumente praticado às escondidas, as declarações
da vítima constituem prova de grande relevância,
suficiente para alicerçar o decreto condenatório, quando
em harmonia com as demais provas dos autos.
II - No caso de equívoco na análise de circunstância
judicial, é de rigor a redução da pena-base.
III -  Mantém-se o regime fechado para o início do
cumprimento da sanção, independentemente do
quantum imposto, à luz do artigo 2º, § 1º, da Lei de
Crimes Hediondos, alterado pela Lei nº 11.464/2007.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena
ajustada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 263954-03.2010.8.09.0085 (201092639543), da
Comarca de Itapuranga, figurando como apelante João José da Silva e,
apelado, Ministério Público.

Acordam os integrantes da Segunda Câmara Criminal
do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria de votos,
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acolher o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do apelo
e o prover em parte, mantido o regime inicial fechado, nos termos do
voto da redatora.

Sem custas.
Votou, com a redatora, o desembargador José Lenar

de Melo Bandeira, que completou a turma julgadora, dada a ausência
justificada do desembargador Leandro Crispim.

Vencido, o relator juiz Fábio Cristóvão de Campos Faria,
em substituição ao desembargador Ney Teles de Paula, que acolhendo
em parte o parecer ministerial, prover parcialmente o apelo, para alterar
o regime para o semiaberto.

A sessão foi presidida pela desembargadora Nelma
Branco Ferreira Perilo.

Esteve presente à sessão o procurador de justiça José
Fabiano Ito.

Goiânia, 8 de setembro de 2011.
Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo - Redatora

VOTO PREVALECENTE

Cuida-se de apelação criminal interposta por João José
da Silva, em desprestígio da sentença, de folhas 157/173, que o condenou
pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A,
caput, do Código Penal, contra a vítima DSCR., com doze anos de idade
na época, à pena privativa de liberdade de nove (9) anos de reclusão, no
regime inicial fechado.

Irresignado, pleiteia a reforma do decisum para ver-se
absolvido, por insuficiência de provas da autoria delitiva. Alternativamente,
requer a mitigação da pena imposta e a modificação do regime prisional
para o semiaberto (folhas 181/183).

Com vista, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu
parecer, da lavra do doutor Sergio Abinagem Serrano, que opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para reformar
a sentença “apenas no que se refere ao cálculo da pena-base, a fim de
que seja diminuída ..., mantido o regime de cumprimento da pena” (folhas
199/205).

O eminente e culto relator, ao proferir seu voto, acolheu
em parte o parecer ministerial de cúpula, conheceu do recurso e deu-lhe
parcial provimento, para reduzir a pena para oito (8) anos de reclusão,
em face do equívoco em que incorreu a juíza a quo, ao analisar a
circunstância judicial referente à personalidade do acusado, e alterar o
regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto.
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Com a devida vênia, ouso divergir do voto do eminente
relator, quanto à fixação do regime inicial semiaberto.

Com efeito, a análise do conteúdo probatório dos autos
converge para a improcedência do pleito absolutório, uma vez que a
materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria emergem
das circunstâncias fáticas apuradas, roboradas pela prova oral produzida
na fase informativa do processo, posteriormente judicializada.

Sabe-se que, para caracterização da materialidade do
crime sexual em tela, é prescindível a realização de exame pericial,
porque nem sempre deixa vestígios.

Nessa esteira, o magistério de Guilherme de Souza
Nucci:

“36-A. Exame de corpo de delito: é prescindível. Como
afirmamos anteriormente, (...) pode-se provar a
ocorrência tanto do estupro quanto do atentado violento
ao pudor de variadas maneiras (por exemplo: prova
testemunhal), pois não constituem crimes que,
necessariamente, deixam vestígios materiais. Assim:
TJDF: “Irrelevante o resultado negativo do laudo de
exame de corpo de delito. A materialidade do crime de
atentado violento ao pudor prescinde da realização do
exame de corpo de delito, porque nem sempre deixa
vestígios detectáveis, sendo que a palavra da vítima,
corroborada por prova testemunhal idônea, tem
relevante valor probante e autoriza a condenação
quando em sintonia com outros elementos de provas”
(Apelação Criminal nº 2000.03.1.011076-7, Primeira
Turma, relator Mário Machado, 19/07/2007, v.u.). TJSP:
“O Tribunal de Justiça já decidiu ser inadmissível afirmar
que o delito definido pelo artigo 214, do Código Penal
de 1940, possa ser incluído no elenco daqueles que
necessariamente deixam vestígios” (Apelação Criminal
nº 477.773-3/2, Mauá, Primeira Câmara, relator Mário
Devienne Ferraz, 21/03/2005, v.u., JUBI 108/05)”
(Código Penal Comentado, 8ª edição, SP: Revista dos
Tribunais, 2008).
Noutra banda, não obstante o apelante ter negado a

imputação, admitiu que esteve com o adolescente DSCR no local onde
ocorreu o fato narrado na denúncia (folhas 23 e 134). Ademais, no
reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, a vítima
apontou-o, “sem nenhuma vacilação” (folha 20), como o autor do delito,
bem assim nas declarações judiciais (folhas 130/131).
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Ao pormenorizar os fatos, a vítima contou, em juízo,
que “... o acusado passou a mão no depoente sem a roupa; que o acusado
tirou a própria roupa e ficou se masturbando; que o acusado não pegou
no pênis do depoente; que o acusado ficou esfregando o pênis dele no
corpo do depoente e ele não deu conta de penetrar e daí afastou e
desceu para o lado do corrego e disse: agora você vai ver; que o acusado
desceu no barranco do corrego parecendo que ia pegar uma coisa e o
depoente saiu correndo (...)” (sic) (folha 130).

Nos crimes contra a liberdade sexual, praticados
“comumente às ocultas e sem deixar vestígios, a palavra da vítima
reveste-se de extremo valor probante, sobretudo na hipótese em que
dotada de coerência em apontar o réu como sendo o autor do fato descrito
...” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Apelação
Criminal nº 318191-42, relator desembargador José Lenar de Melo
Bandeira, DJ 640, de 13/08/2010), “sobrepondo-se à negativa do
acusado” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara Criminal,
Apelação Criminal nº 402608-32, relatora desembargadora Nelma Branco
Ferreira Perilo, DJ 657, de 09/09/2010).

No caso, a versão do adolescente está corroborada pela
prova testemunhal, consubstanciada nos depoimentos das testemunhas
Maria Aparecida Rangel de Carvalho, genitora dele (folhas 126/127), e
Maria do Carmo Borges (folhas 128/129), ambos transcritos na sentença
recorrida (folhas 163/167), cujos excertos seguem adiante:

“(...) que Danilo estava com o corpo duro, arrastando
uma perna; (...) que estava com medo do homem que tinha conhecido
na festa do povo; (…) conversou com Danilo e ele lhe contou que o
homem lhe chamou para irem para a beira do córrego; que Danilo contou
que não fez nada com o homem; que Danilo disse que o homem tentou
‘fazer em mim’; que Danilo lhe contou que o homem tentou transar com
ele, mas o homem estava bêbado e não conseguiu; (...) que o corpo de
Danilo estava duro porque o homem tentou segurar em suas pernas;
que levado ao hospital o médico falou que ainda não tinha havido o
estupro …; que Danilo lhe contou que o homem abaixou a calça e só
encostou nele, não teve penetração; que o homem falou que se ele
contasse para alguém ele e sua família inteira iria morrer; (…) Danilo se
tornou pessoa agressiva (…); ... ele não está dormindo a noite com
medo do acusado” (sic) (testemunha Maria Aparecida Rangel de
Carvalho, folhas 126/127).

“(...) que a barraca era de bebidas, caldo e
churrasquinho; que o rapaz que viu conversando com Danilo é o senhor
João José, hoje na condição de preso; (…) que o Danilo e o acusado
conversaram por uma, duas ou três horas; que o homem estava pagando
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refrigerante para Danilo e estava tomando cerveja; (…) que estavam
encostado em uma árvore (...)” (sic) (testemunha Maria do Carmo
Borges, folha 128).

Ergue-se, pois, do acervo probatório a certeza subjetiva
de que o recorrente constrangeu a vítima DSCR, menor de 14 anos de
idade, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal,
consistentes em esfregar-se no adolescente, pegando em suas pernas.

Nessa ordem, a sentença merece confirmação, no
tocante ao juízo de subsunção da conduta do apelante na figura do artigo
217-A, caput, do Código Penal, razão pela qual não há falar em
absolvição, porque inadmitida com base na melhor interpretação da
prova.

No que concerne à reprimenda aplicada, verifica-se que
razão assiste ao insurgente quanto ao pleito de mitigá-la, uma vez que a
magistrada sentenciante equivocou-se em valorar, negativamente, a
circunstância judicial referente à personalidade (“... pessoas que cometem
crimes de tais estirpe não se preocupam com a vida do próximo”), já
que não há nos autos elementos suficientes para aferi-la.

Desse modo, diante da favorabilidade da maioria das
circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal (folhas
170/171), impõe-se a redução da pena basilar do acusado para oito (8)
anos de reclusão, tornando-a definitiva, em razão da ausência de
circunstâncias atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou
aumento de pena, quantum suficiente à tríplice função da pena.

No tocante ao pedido de mudança do regime prisional
fixado na sentença, pondere-se que a Lei nº 11.464/07 modificou a
redação do § 1º, do artigo 2º, da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº
8.072/90), determinando que “a pena por crime previsto neste artigo
será cumprida inicialmente em regime fechado”.

Aos crimes legalmente considerados hediondos e aos
a eles equiparados, portanto, a sanção aplicada deverá ter início no
regime inicial fechado, daí a inviabilidade jurídica da pretensão recursal.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:
“Apelação. Estupro tentado. (...)
Com o advento da Lei nº 11.464/07, que alterou o § 1º
do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, a pena por crimes
hediondos e a estes equiparados passou a ser cumprida
em regime inicialmente fechado, independentemente do
quantum da sanção. (...)” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Apelação Criminal nº 370836-58.2009.8.09.0041,
relatora doutora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos,
Primeira Câmara Criminal, DJe 891, de 29/08/2011).
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“Apelação criminal. Estupro. Regime inicial fechado.
Crime hediondo.
Deve ser imposto o regime inicial fechado ao crime de
estupro, independente do quantum da pena, à luz do
artigo 2º, § 1º, da Lei de Crimes Hediondos, alterado
pela Lei nº 11.464/07. Apelação conhecida e provida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Criminal nº
53297-59.2008.8.09.0051, relator desembargador
Leandro Crispim, Segunda Câmara Criminal, DJe 873,
de 03/08/2011).
Diante de tais considerações, divirjo, em parte, do voto

do ilustre relator para acolher o parecer ministerial de cúpula, conhecer
do recurso e dar-lhe parcial provimento, tão somente para reduzir a pena
aplicada, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.
Goiânia, 8 de setembro de 2011.
Desª. Nelma Branco Ferreira Perilo - Redatora

Apelação Criminal nº 322467-55.2010.8.09.0087 (201093224673)
Comarca de Itumbiara
Apelante: Leandro Alves de Lima
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Leandro Crispim

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. DANO.
ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
INCOMPORTÁVEL.
O erro de proibição inescusável ou evitável não é capaz
de afastar o dolo e a culpa se o apelante agiu com
consciência de que estava fazendo algo inadequado.
Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes
imputados ao apelante, não há falar-se em aplicação
dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de
inocência, sequer em absolvição.
II - REVISÃO DA PENA APLICADA. BIS IN IDEM AFAS-
TADO. CONCURSO MATERIAL. PENAS DE RECLU-
SÃO E DETENÇÃO. DISTINTAS.
Porquanto a reincidência foi ponderada como
circunstância genérica agravante - reincidência, na
segunda fase, não pode ser ela considerada como
circunstância judicial desfavorável, inteligência da
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Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça. As penas
de reclusão e de detenção são distintas, deve ser
aplicada primeiro aquela (artigo 69, in fine, do Código
Penal).
Apelação conhecida e desprovida. Pena e erro material
corrigidos de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, oralmente relatados e discutidos os presentes
autos de Apelação Criminal nº 322467-55.2010.8.09.0087 - protocolo nº
201093224673, da Comarca de Itumbiara, figurando como apelante
Leandro Alves de Lima e, como apelado, o Ministério Público.

Acordam os integrantes da Quarta Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, por votação uniforme, acolhendo o parecer ministerial, em
conhecer da apelação, mas lhe negar provimento e, de ofício, retificar a
sentença em relação à dosimetria da pena, bem como corrigir erro
material, nos termos do voto do relator, exarado na assentada do
julgamento que a este se incorpora.

Sem custas.
Votaram, acompanhando o relator, os desembargadores

José Lenar de Melo Bandeira e Ney Teles de Paula.
Presidiu a sessão o desembargador Leandro Crispim.
Presente à sessão o doutor Leônidas Bueno Brito, ilustre

procurador de justiça.
Goiânia, 11 de outubro de 2011.
Des. Leandro Crispim - Relator e Presidente

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público com atribuições
na comarca de Itumbiara ofereceu denúncia em desfavor de Leandro
Alves de Lima, devidamente qualificado, dando-o como incurso nas
sanções dos artigos 250, inciso II, alínea a, e 163, parágrafo único, inciso
III, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia que, consoante os autos de inquérito
policial, no dia 30/08/2010, por volta das 15h e 50min, na Rua 8, nº 38,
no Bairro Vila Vitória, no Município de Itumbiara, o denunciado causou
incidência doloso em casa habitada, expondo em perigo a vida,
integridade física e patrimônio de outrem.

Informa que Leandro, na residência de seu genitor,
Abimael Lopes de Lima, queimou colchão, roupas, papéis etc., e
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empreendeu fuga. Acionada a Polícia Militar, ele foi localizado e autuado
em flagrante.

Esclarece que, ao ser encaminhado à delegacia de
polícia, o denunciado passou a desferir chutes contra a peça lateral do
porta malas da viatura policial, danificando-a (folhas 2/4).

A denúncia foi recebida em 06/10/2010 (folha 44).
Pessoalmente citado (folha 51), o denunciado, Leandro

Alves de Lima, apresentou defesa preliminar por meio de defensor
nomeado (folha 59).

Na audiência una de instrução e julgamento, foram
ouvidas 2 (duas) testemunhas arroladas pela acusação (folhas 79/80),
bem como procedeu-se ao interrogatório do denunciado (folhas 77/78).

O Ministério Público e, em seguida, a defesa
apresentaram as alegações finais em forma de memoriais (folhas 81/87
e 88/93).

Em 11/02/2011, foi publicada a sentença de folhas 98/105
(folha 105), que, julgando procedente a denúncia, condenou Leandro
Alves de Lima nas sanções do artigo 250, inciso II, alínea a, e artigo
163, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 69, todos do Código Penal, à
pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte)
dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época do fato.

As partes bem como o defensor do apelante/sentenciado
foram pessoalmente intimados da sentença (folhas 105, 114 e v).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação,
no qual alega que, diante da ausência de dolo nas condutas ao apelante
imputadas, deve ser a ele avocado o princípio do in dubio pro reo.

Suscita em favor do apelante o preceito da presunção
de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Por fim, requer seja o apelante absolvido, nos moldes
do artigo 386, incisos IV e VI, do Código Processual Penal (folhas
117/120).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público
refuta as teses apresentadas e se manifesta pelo conhecimento e
desprovimento da apelação (folhas 120/129).

Após isso, subiram os autos (folha 130).
Nesta instância recursal, a douta Procuradoria-Geral de

Justiça, representada pelo doutor Nilo Mendes Guimarães, manifesta-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação (folhas 134/137).

Resumidamente relatado.
À douta revisão.
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VOTO

A apelação interposta é própria, tempestiva e atende
aos demais pressupostos objetivos e subjetivos, ensejando o seu
conhecimento.

Cuida-se de recurso interposto em face da sentença
que condenou Leandro Alves de Lima nas sanções do artigo 250, inciso
II, alínea a, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, c/c artigo 69, todos
do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, a
ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época do fato.

A defesa alega que não restou comprovado o dolo nas
condutas imputadas ao apelante, por isso requer que seja a ele aplicados
os princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência e,
consequentemente, procedida a sua absolvição, nos moldes do artigo
386, incisos IV e VI, do Digesto Processual Penal.

Mister destacar que a materialidade dos crimes de
incêndio e de dano restou demonstrada no laudo de exame pericial de
vistoria em veículo, objeto de dano (folhas 30/33) e no laudo de exame
pericial de local de vistoria em imóvel, local de incêndio (folhas 34/37).

A autoria, por sua vez, evidencia-se nos depoimentos
dos policiais que fizeram a apreensão de Leandro. Eles, tanto na fase
do inquisitorial quanto em juízo, afirmam que, ao chegarem no local do
incêndio, o viram empurrando a vítima, senhor Abimael Lopes de Lima,
e fugindo, bem como que, após ter sido capturado, Leandro quebrou
uma proteção de plástico da viatura com um chute. Vejamos:

“(...) Estava fazendo um patrulhamento no bairro Vila
Vitória I, nesta cidade, juntamente com o policial militar Anderson, por
volta das 15h50, quando foram solicitados pelo senhor Abimael Lopes
de Lima a comparecerem até a residência deste, pois seu filho Leandro
Alves de Lima havia acabado de colocar fogo em sua residência. No
local constataram que um cômodo onde o senhor Abimael mora estava
em chamas. Viram quando Leandro deu um empurrão no senhor Abimael
e correu. Perseguiram Leandro até a uma chácara e conseguiram detê-lo.
Colocaram Leandro na viatura e quando pararam este veículo em frente
a esta delegacia Leandro desferiu um chute em uma proteção de plástico
da viatura quebrando-a. (...)” (Gilberto Souza Pereira, folha 6).

“(...) Quando chegaram no local Leandro deu um
empurrão em Abimael e fugiu. O cômodo onde Abimael dorme estava
em chamas. Perseguiram Leandro e o localizaram em uma chácara.
Conduziram Leandro para esta delegacia e quando aqui pararam Leandro
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desferiu um chute em uma proteção de plástico da viatura quebrando-a.
(...)” (Anderson Ferreira dos Santos, folha 8).

“(...) Que após lido confirma seu depoimento prestado
às folhas 6/7; (…) Que a vítima mencionou que o réu colocou fogo em
seu quarto; Que o depoente se recorda que o colchão e alguns panos
foram danificados; Que na viatura somente estava o acusado quando
este deu um chute na viatura quebrando um compartimento de plástico;
(...)” (Gilberto Souza Pereira, folha 79).

No mesmo sentido, foram as declarações do senhor
Abimael quando do inquérito policial, que acionou a polícia e informou
sobre o incêndio:

“(...) Hoje, por volta das 15h30, a vítima chegou em casa
e Leandro colocou fogo no cômodo onde esta mora queimando colchões,
a cama e outros pertences da vítima. Alega que não sabe o motivo que
levou Leandro a fazer isto. Avisou a Polícia Militar sobre este
acontecimento e quando os policiais chegaram Leandro fugiu. Logo após
os policiais voltaram com Leandro. A vítima foi trazida para esta delegacia
juntamente com Leandro, sendo que quando aqui chegaram Leandro
desferiu um chute na viatura danificando-a. (...)” (folha 10).

Corroborando os depoimentos retromencionados,
encontram-se os testemunhos de Carlos Alberto da Silva Fernandes,
que relata que Leandro é uma pessoa problemática, uma ameaça para
a família e vizinhança, que ele é violento com os pais e, antes mesmo
dos acontecimentos, no dia 30/08/2010, ele já havia agido com violência
com o seu pai, senhor Abimael:

“(...) o depoente é vizinho do senhor Abimael, que por
sua vez é pai de Leandro; (…) Que, na última segunda feira dia 30/08/10
Leandro enlouquecido ateou fogo na casa dos pais e o depoente e outras
pessoas teve que intervir para evitar uma tragédia maior; Que, no referido
dia Leandro já tinha agido com violência com o pai; Que, Leandro é uma
ameça real contra os pais e também contra os vizinhos conforme frisado
acima. (...)” (folha 22).

“(...) Que após lido confirma seu depoimento de folhas
21/22; Que não presenciou mais acredita que foi Leandro que ateou
fogo na casa; Que o depoente ajudou apagar o fogo; Que o colchão e
todas as roupas da vítima foram todos queimados; (...)” (folha 80).

Como se vê, ao contrário do que alega a defesa, o
apelante, ao atear fogo no cômodo onde seu pai vivia e chutar a peça de
plástico da viatura policial, revelou indubitavelmente o elemento subjetivo
dos crimes de incêndio e de dano - dolo.

Ademais, a alegação de desconhecimento da norma
penal, suscitada pela defesa, por ser erro de proibição inescusável ou
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evitável, não é capaz de afastar o dolo e a culpa do apelante, visto que
ele agiu com consciência do caráter ilícito de suas condutas (artigo 21,
do Código Penal).

Colaciono julgado nesse sentido:
“Apelação criminal. (...) Absolvição. Desconhecimento
da antijuridicidade do fato. Inocorrência. (...)
I - O desconhecimento da lei é inescusável. A falta de
conhecimento da ilicitude do fato ou erro de proibição
somente pode ser reconhecido quando inevitável. Logo,
não ocorreu no caso dos autos, pois nas condições em
que se encontrava o apelante tinha ele condições de
compreender que o fato que praticava era ilícito. (...)”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Criminal,
Apelação Criminal nº 370359-11.2009.8.09.0049, relator
desembargador Paulo Teles, in DJe nº 805, de
26/04/2011).
Desse modo, não há falar-se em aplicação dos princípios

do in dubio pro reo e da presunção de inocência, sequer em absolvição.
Destarte, a manutenção da condenação do apelante é

medida que se impõe.
2 - No que diz respeito à pena aplicada ao apelante,

apesar de o juiz sentenciante observar o sistema trifásico da dosimetria,
de acordo com a certidão, de folhas 94/97, ele foi induzido em erro.

Pois bem. Em consulta ao Sistema de Primeiro Grau -
SPG, verifica-se que a sentença proferida na ação penal nº 215542-
45.2004.8.09.0087 foi absolutória, e não condenatória como se faz
constar na referida certidão.

Resta, portanto, somente uma ação com trânsito em
julgado anterior à data do fato em questão, que foi utilizada para agravar
a pena de ambos os crimes, na segunda fase, em razão da reincidência
(artigo 61, inciso I, do Código Penal).

Contudo, na primeira fase, considerando a maioria das
circunstâncias judicais, tanto para o crime de incêndio quanto para o de
dano, o douto magistrado sopesou como desfavoráveis a maioria das
circunstâncias judiciais (artigo 59, do digesto penal), dentre as quais os
antecedentes para o primeiro, e os antecedentes e a personalidade para
o segundo.

A Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça, por sua
vez, assim prescreve:

“A reincidência penal não pode ser considerada como
circunstância agravante e, simultaneamente, como
circunstância judicial.”
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Desta feita, porquanto a reincidência já havia sido
sopesada na segunda fase, de ofício, reformo a sentença nesta parte e
declaro como favorável ao apelante os antecedentes criminais de ambos
os crimes, e a personalidade quanto ao de dano. No entanto, mantenho
as penas-base aplicadas, porque fixadas no mínimo legal - 3 (três) anos
de reclusão e 6 (seis) meses de detenção.

Já na segunda fase, as penas foram agravadas em 3
(três) e 1 (um) mês, respectivamente, em razão da reincidência e do
crime ter sido cometido contra ascendente (artigo 61, inciso I e II, alínea
e, do Digesto Penal), tornando provisória a primeira em 3 (três) anos e 3
(três) meses de reclusão. E a segunda, definitiva em 7 (sete) meses de
detenção, ante a ausência de causas especiais de aumento/diminuição
de pena, na terceira fase.

Prosseguindo quanto ao crime de incêndio, na terceira
fase, considerando a existência da causa especial de aumento de pena
(alínea a do inciso II, do § 1º, do artigo 250, do diploma penal), o
magistrado singular elevou a reprimenda dele decorrente em 1/3 (um
terço), tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.

Por fim, diante da ocorrência de concurso material -
artigo 69, do Código Penal, as penas foram somadas e cominadas como
se ambas de reclusão o fossem - 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Todavia, percebe-se que o juiz de primeiro grau incidiu
em erro ao proceder ao somatório das reprimendas, visto que resultaria
em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses, além do que, por serem de
naturezas distintas (reclusão/detenção), deve ser aplicada primeiro a de
reclusão, nos termos do artigo acima citado, in fine.

Sendo assim, diante do supramencionado erro material,
de ofício, retifico a pena aplicada a Leandro Alves de Lima para 4 (quatro)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática do crime de
incêndio, e 7 (sete) meses de detenção, do de dano.

O regime inicial de cumprimento de pena para o crime
de incêndio erroneamente aplicado foi o semiaberto, uma vez que o
sentenciado é reincidente e pesam contra ele circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Entretanto, mantenho como fixado sob pena de incorrer
em reformatio in pejus.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena do
tipo penal de dano, ante a omissão do juiz de primeiro grau, tenho por
bem aplicar o semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea b, do
digesto penal, e da explanação feita em linhas pretéritas.

As penas de multa, tendo por base o sistema bifásico,
foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa, cada
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dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
do fato, respectivamente.

Ao teor dessas considerações, de ofício, reformo a
sentença no tocante à pena aplicada a Leandro Alves de Lima, tão
somente para declarar como a ele favoráveis os antecedentes e a
personalidade, quanto ao crime de dano, bem como aplicar o regime
inicial semiaberto a este delito.

Ainda, de ofício, retificar o erro material constante na
sentença quanto ao somatório da pena a ele aplicada, para 4 (quatro)
anos e 11 (onze) meses, a serem cumpridos inicialmente em regime
semiaberto, nos moldes do artigo 69, in fine, do Código Penal.

Ante o exposto, acolhendo o parecer ministerial de
cúpula, conheço da apelação, mas lhe nego provimento, porém, de ofício,
retifico a sentença em relação à dosimetria da pena, bem como corrijo
erro material, conforme explanado supra. Mantenho, no mais, a sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Custas, de lei.
É como voto.
Goiânia, 11 de outubro de 2011.
Des. Leandro Crispim - Relator

Apelação Criminal nº 340706-27.2010.8.09.0049 (201093407069)
Comarca de Goianésia
Apelante: Raul Pedro de Souza
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. José Lenar de Melo Bandeira

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE EN-
TORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE POLI-
CIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CAUSA DE DIMINUI-
ÇÃO DA PENA (ARTIGO 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06).
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO À
CORRÉ.
I - Encontrando-se o ato condenatório assentado no
conjunto probatório, indicador de conduta delituosa
tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
improsperável se faz o pedido de desclassificação para
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delito previsto no artigo 28 da mesma norma, que
pressupõe destinação exclusiva para uso próprio.
II - As declarações de autoridades policiais que atuam
em investigação têm valor probante como o relato de
qualquer outra testemunha.
III - Presentes os requisitos previstos no artigo 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/06, impõe-se a aplicação da causa
especial de diminuição da pena.
IV - À pena privativa de liberdade superior a 4 anos de
reclusão é inviável a substituição por medida restritiva
de direitos (artigo 44, I, Código Penal). Ademais, essa
substituição é expressamente vedada pela Lei nº
11.343/06 (artigos 33, § 4º, e 44) em se tratando de delito
previsto no caput de seu artigo 1º.
V - Para condenação pelo crime de que trata o artigo
35, caput, da Lei n 11.343/06, indispensável se faz a
comprovação da associação com estabilidade,
permanência e propósito de difusão de substância
entorpecente, sendo insuficiente a reunião ocasional de
duas ou mais pessoas para o cometimento do delito.
Apelação parcialmente provida, com extensão à corré
(artigo 580, Código Processo Penal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal nº 340706-27.2010.8.09.0049 (201093407069), da Comarca
de Goianésia, em que figura como apelante Raul Pedro de Souza e,
apelado, Ministério Público.

Acorda o Tribunal de Justiça de Goiás, pela Primeira
Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em votação unânime,
acolhendo em parte o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em
conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, para reformar a sentença
e absolver o apelante com extensão à corré, nos termos do voto do
relator, que a este se incorpora.

Custas, de lei.
Votaram, além do relator, o desembargador Ney Teles

de Paula e o juiz Fábio Cristóvão Campos de Faria, substituto da
desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo.

Presidiu a sessão o desembargador Leandro Crispim.
Presente, representando o órgão de cúpula do Ministério

Público, o procurador de justiça, doutor Leônidas Bueno Brito.
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Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. José Lenar de Melo Bandeira - Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, na comarca de Goianésia, ofereceu
denúncia contra Raul Pedro de Souza e Marcilene Ferreira Ramos Dias,
por prática de crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da
Lei nº 11.343/06.

Relatou que a Polícia Civil “estava há algum tempo
fazendo investigações acerca da comercialização ilícita de substâncias
entorpecentes” naquela cidade, e no dia 14/09/10, por volta de 23h e
30min, após informação de que “o denunciado e sua companheira, ora
também denunciada, estavam comercializando drogas no
estabelecimento comercial denominado Bar do Neném”, policiais se
dirigiram até o local indicado, logrando prendê-los em flagrante, “sendo
que o denunciado Raul vendia as porções de droga e recebia o
pagamento e a denunciada Marcilene fazia a entrega da droga” Narrou
que foram encontradas “em poder da denunciada Marcilene dezesseis
porções médias de pasta base de cocaína, em forma de pedra,
vulgarmente conhecida como crack,” e “vinte e cinco porções médias”
da mesma substância na “residência dos denunciados”. Ainda na
residência, afirma, foram apreendidos “um cartão do programa Bolsa
Família em nome de Silvone Maria da Silva e dois cartões bancários
(…) em nome de Paulo Cândido Vieira (…) escondidos em uma bíblia,
os quais tinham sido retidos pelos denunciados como garantia de
pagamento por substâncias entorpecentes adquiridas anteriormente por
seus proprietários”. Asseverou que “os denunciados associaram-se para
o fim de praticar reiteradamente crime de tráfico de drogas, vez que
estavam vivendo em concubinato e comercializavam substância
entorpecente”.

Apresentadas as defesas preliminares (folhas 102 e 110)
e recebida a denúncia (folha 114), seguiu-se a instrução com inquirição
de 4 testemunhas (folhas 131/134), interrogatório dos réus (folhas 135 e
139) e, na sequência, apresentação das alegações finais (folhas 142,
144 e 147).

Sentenciando (folha 152), o magistrado julgou
procedente a acusação, condenando os denunciados nas sanções dos
artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material,
assim fixando as reprimendas:

Raul Pedro de Souza: pelo artigo 33, pena-base de 6
anos de reclusão e 600 dias-multa, que restou definitiva em face de
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ausência de razões para alteração. Por considerar a prática do crime de
associação para o tráfico, deixou de proceder à redução de que trata o §
4º, do artigo 33, da Lei nº 1.343/06. Pelo artigo 35, pena-base de 4 anos
de reclusão e 800 dias-multa, que, de igual modo, restou definitiva. Soma
das reprimendas, em decorrência do concurso material, 10 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1400 dias-multa.

Marcilene Ferreira Ramos Dias: pelo artigo 33,
pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa. Em face
do reconhecimento da confissão espontânea, resultou como definitiva a
pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Por considerar a prática
do crime de associação para o tráfico, deixou de proceder à redução de
que trata o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Pelo artigo 35,
pena-base de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, e assim restou
definitiva, por se tratar do mínimo legal.

Soma das reprimendas, em decorrência do concurso
material, 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200
dias-multa.

Inconformado, apelou Raul Pedro de Souza (folha 181).
Em suas razões (folha 187), alega insuficiência probatória para
condenação pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/06, argumentando que “fazia
tão-somente 8 dias que conhecera Marcilene e de lá pra cá passaram a
residir no mesmo local” e que a droga apreendida era de propriedade
dela. Diz ser “meramente usuário de drogas”, que “os depoimentos dos
policiais não podem sobrepor às demais provas”, e pede absolvição ou
desclassificação para o artigo 28 da lei em referência. No que concerne
ao delito de que trata o artigo 35, asseverou não restar caracterizado,
pois ausente o “vínculo associativo estável e permanente, com fins de
difusão ilícita de entorpecentes”. Por fim, pede absolvição “das
imputações”, ou a redução das penas.

Apresentadas as contrarrazões (folha 194), pedindo a
manutenção da sentença, neste grau de jurisdição manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça, posicionando-se pelo parcial provimento
do recurso, “apenas para absolver o apelante das sanções do artigo 35,
da Lei nº 11.343/06, com extensão para a corré Marcilene Ferreira Ramos
Dias”.

É o relatório.
À revisão.

VOTO

O Ministério Público, na comarca de Goianésia, ofereceu
denúncia contra Raul Pedro de Souza e Marcilene Ferreira Ramos Dias,
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por prática de crimes descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da
Lei nº 11.343/06.

Relatou que a polícia civil “estava há algum tempo
fazendo investigações acerca da comercialização ilícita de substâncias
entorpecentes” naquela cidade, e no dia 14/09/10, por volta de 23h e
30min, após informação de que “o denunciado e sua companheira, ora
também denunciada, estavam comercializando drogas no
estabelecimento comercial denominado Bar do Neném”, policiais se
dirigiram até o local indicado, logrando prendê-los em flagrante, “sendo
que o denunciado Raul vendia as porções de droga e recebia o
pagamento e a denunciada Marcilene fazia a entrega da droga”.

Narrou que foram encontradas “em poder da denunciada
Marcilene dezesseis porções médias de pasta base de cocaína, em forma
de pedra, vulgarmente conhecida como crack,” e “vinte e cinco porções
médias” da mesma substância na “residência dos denunciados”. Ainda
na residência, afirma, foram apreendidos “um cartão do programa Bolsa
Família em nome de Silvone Maria da Silva e dois cartões bancários
(…) em nome de Paulo Cândido Vieira (…) escondidos em uma bíblia,
os quais tinham sido retidos pelos denunciados como garantia de
pagamento por substâncias entorpecentes adquiridas anteriormente por
seus proprietários”.

Asseverou que “os denunciados associaram-se para o
fim de praticar reiteradamente crime de tráfico de drogas, vez que
estavam vivendo em concubinato e comercializavam substância
entorpecente”.

Após regular instrução, o magistrado proferiu a sentença
(folha 152), julgando procedente a acusação e condenando os
denunciados nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº
11.343/06, em concurso material, assim fixando as reprimendas:

Raul Pedro de Souza: pelo artigo 33, pena-base de 6
anos de reclusão e 600 dias-multa, que restou definitiva em face de
ausência de razões para alteração. Por considerar a prática do crime de
associação para o tráfico, deixou de proceder à redução de que trata o §
4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Pelo artigo 35, pena-base de 4
anos de reclusão e 800 dias-multa, que, de igual modo, restou definitiva.
Soma das reprimendas, em decorrência do concurso material, 10 anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e 1400 dias-multa.

Marcilene Ferreira Ramos Dias: pelo artigo 33,
pena-base de 5 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa. Em face
do reconhecimento da confissão espontânea, resultou como definitiva a
pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Por considerar a prática
do crime de associação para o tráfico, deixou de proceder à redução de
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que trata o § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. Pelo artigo 35, pena-base
de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, e assim restou definitiva, por se
tratar do mínimo legal.

Soma das reprimendas, em decorrência do concurso
material, 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200
dias-multa.

Inconformado, apelou Raul Pedro de Souza (folha 181).
Em suas razões (folha 187), alega insuficiência probatória para
condenação pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/06, argumentando que “fazia
tão-somente 8 dias que conhecera Marcilene e de lá pra cá passaram a
residir no mesmo local” e que a droga apreendida era de propriedade
dela. Diz ser “meramente usuário de drogas”, que “os depoimentos dos
policiais não podem sobrepor às demais provas”, e pede absolvição ou
desclassificação para o artigo 28 da lei em referência. No que concerne
ao delito de que trata o artigo 35, asseverou não restar caracterizado,
pois ausente o “vínculo associativo estável e permanente, com fins de
difusão ilícita de entorpecentes”. Por fim, pede absolvição “das
imputações”, ou a redução das penas.

A Procuradoria-Geral de Justiça posiciona-se pelo parcial
provimento do recurso, “apenas para absolver o apelante das sanções
do artigo 35, da Lei nº 11.343/06, com extensão para a corré Marcilene
Ferreira Ramos Dias”.

É o relato.
O recorrente alega, de início, insuficiência probatória

para condenação por crime de tráfico de entorpecente, pretendendo a
sua absolvição ou a desclassificação do delito.

No entanto, não obstante suas ponderações,
depreende-se que o ato condenatório está assentado em provas, as
quais indicam haver praticado a conduta delituosa descrita na denúncia
e tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto
de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão (folha 30),
pelo laudo de exame preliminar de constatação, de folha 32 (41 porções
de crack), e, ainda, pelo laudo de exame pericial de identificação de
tóxico-entorpecente, de folha 106 (9,936g de crack), este atestando que
se trata de substância de uso proscrito no Brasil, por causar dependência
física e/ou psíquica.

Quanto à autoria, o réu nega a prática do delito que lhe
foi imputado, afirmando ser apenas usuário e que a droga apreendida
era de propriedade da corré. Todavia, de modo diverso mostra o conjunto
probatório, pois os elementos colhidos, inclusive sob o crivo do
contraditório, indicam o cometimento do crime, como se verifica, de início,
pelos depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante.
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O policial civil Eurico Moreira, em confirmação ao que
havia dito na fase investigatória (folha 10), narrou em juízo que, em face
de denúncias de comercialização de droga naquela cidade, por parte do
acusado, há cerca de quatro meses vinham investigando-o, quando, no
dia do flagrante, receberam informação “via telefone 197” de que ele
“estava com uma mulher vendendo drogas na região do Feirão, no bar
do Neném”. Fizeram a abordagem, e com ele encontram “só dinheiro”,
mas com a acusada foram apreendidos “14 papelotes de crack; que os
tamanhos eram para revenda de 10 e 20 reais”, e discorreu:

“que chegaram mais pessoas querendo comprar de
Raul; que falaram para Raul que queriam ‘pedritas’; que estas pessoas
não sabiam que eram policiais a paisana; que viram Valdeir e outros
correrem quando souberam. Que o telefone tocou e as pessoas que
ligaram disseram que estavam esperando Raul na casa dele; que se
deslocaram até lá (…); que encontraram 25 papelotes na lixeira do
banheiro; que estes papelotes eram maiores; que no quarto, debaixo de
uma sapateira acharam R$ 300,00 em notas pequenas e com o acusado
foi encontrado também R$ 258,00 em notas pequenas;”

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do policial Maico
Araújo de Lima, também em juízo, e esclarecendo que, quando se
encontravam na casa do réu, “chegou Leandro querendo comprar drogas;
que bateu palmas, entrou, fizeram abordagem; que o próprio Leandro
disse que tinha ido lá para comprar drogas”.

É de se ressaltar que as declarações de autoridades
policiais que atuam em investigação têm valor probante como o relato
de qualquer outra testemunha, aptas, portanto, a servir “de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autorias delitivas, podendo
funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação,
mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório”
(Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 136220, relator ministro
Arnaldo Esteves Lima, DJUe, de 22/03/10).

Esta é a orientação dos tribunais:
“Habeas corpus. Processual penal. Tráfico de
entorpecentes. (...) Testemunho policial. Eficácia
probatória. (…)
I - Ainda que a condenação tivesse sido amparada
apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu
na espécie -, de qualquer forma não seria caso de
anulação da sentença, porquanto esses não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim,
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tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia
probatória, principalmente quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório” (Superior Tribunal de
Justiça, Habeas Corpus nº 30776, relatora ministra
Laurita Vaz, DJU, de 08/03/04);
“Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação. (...) Sentença condenatória fundamentada
com base no depoimento de policiais militares. Meio de
prova idôneo. Fragilidade do conjunto probatório não
demonstrada. (…)
IV - Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado em
juízo, no âmbito do devido processo legal.
V - Ordem denegada” (Superior Tribunal de Justiça,
Habeas Corpus nº 146381, relator ministro Jorge Mussi,
DJUe, de 09/08/10);
“Habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes.
Tese de fragilidade da prova para sustentar a acusação.
(…) Depoimento de policiais. Validade probatória. (…)
II - Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes.
III - Ordem denegada” (Habeas Corpus nº 115516,
relatora ministra Laurita Vaz, DJUe, de 09/03/09);
“Tráfico ilícito de drogas. Provas consistentes.
Configuração. Depoimento de policial. Credibilidade.
(...)
II - A circunstância de ser a testemunha agente policial
não retira a credibilidade de suas declarações, vez que
prestadas sob compromisso legal e não
contraditadas.(...)” (Apelação Criminal nº 34067-4/213
– 20080326566, relator desembargador Huygens
Bandeira de Melo, DJGe, de 19/02/09);
“Apelação criminal. (…)
II - Quanto à validade do depoimento de policial para
sustentar condenação, a doutrina e a jurisprudência já
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estão consolidadas no entendimento de que tal
depoimento tem o mesmo valor que qualquer outro
testemunho. Apelação conhecida e improvida” (Apelação
Criminal nº 34039-1/213 - 200803173487, relator
desembargador Ney Teles de Paulo, DJGe, de 04/03/09).
A corroborar as declarações dos policiais, a testemunha

Silvone Maria da Silva, na fase inquisitiva, confirma que o apelante vendia
substância entorpecente, assim indicando:

“Que afirma ser proprietária do cartão do programa Bolsa
Família, cartão este que foi apreendido na residência de Raul Pedro de
Souza (…) Que a depoente afirma ser usuária da substância
entorpecente vulgarmente conhecida por crack há cerca de três anos;
Que afirma já ter comprado crack de Raul por três vezes, sendo que,
em todas as vezes comprou porções de crack no valor de R$ 20,00 (…)
Que afirma que a residência de Raul era sempre bastante frequentada
por usuários de droga que iram até o local comprar droga dele; (…) que
no dia 11/09/2010, por volta das 19h30, a depoente foi até a residência
de Raul para comprar crack; Que na ocasião não tinha dinheiro (…);
Que conversou com Raul e ele disse que lhe venderia uma porção de
crack, mas a depoente teria que lhe dar alguma coisa como garantia do
pagamento; Que a depoente afirmou que somente tinha um cartão do
programa Bolsa Família, e Raul aceitou pegar o referido cartão como
garantia do pagamento de uma porção de crack no valor de R$ 20,00”.

Certo é que essa testemunha depôs tão-só no inquérito.
Não obstante, como elucidam os tribunais, a prova colhida na fase
indiciária, embora de valor relativo, só deve ser desprezada se estiver
isolada do contexto probatório produzido em juízo, o que não é o caso.

Nesse sentido, os seguintes julgados:
“Habeas corpus. Penal. Condenação baseada
exclusivamente em provas colhidas no inquérito policial.
Inocorrência. (…)
I - Os elementos colhidos no inquérito policial podem
influir na formação do livre convencimento do juiz para
a decisão da causa quando complementados por outros
indícios e provas obtidos na instrução judicial.
Precedentes. (…) Ordem denegada” (Supremo Tribunal
Federal, Habeas Corpus nº 104669, relator ministro
Ricardo Lewandowski, DJUe, de 18/11/10);
“(…) As provas colhidas no inquérito têm valor probatório
relativo, porque colhidas sem a observância do
contraditório, mas só devem ser afastadas quando há
contraprova de hierarquia superior, ou seja, produzida
sob a vigilância do contraditório.(...)
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IV - Recurso especial provido” (Superior Tribunal de
Justiça, Recurso Especial nº 849841, relatora ministra
Eliana Calmon, DJU, de 11/09/07);
“Apelação criminal. (…)
II - A prova obtida na fase policial, apesar de possuir
valor relativo, não pode ser totalmente desprezada se
em harmonia com a jurisdicionalizada.”(Apelação
Criminal nº 38019 - 200992562821, relatora desembargadora
Amélia Martins de Araújo, DJGe, de 25/05/10).
Ademais, não só os depoimentos dos policiais e da

testemunha Silvone apontam a prática do delito pelo apelante. A
testemunha Leandro Borges Vieira, mencionada no depoimento do
policial Maico Araújo de Lima, afirmou na fase investigatória haver
efetuado compra de substância entorpecente do réu, assim narrando:

“Que na data de hoje, 15/09/2010, por volta das
00h30min, o depoente foi até a casa de Raul de tal, sito no Bairro Boa
Vista comprar crack; Que esta seria a segunda vez que o depoente
compraria droga de Raul; Que ficou sabendo que Raul vendia drogas no
próprio Bairro Boa Vista, perguntando para moradores do local, porque
quando o depoente deseja comprar crack ele vai até o bairro Boa Vista
e pergunta na praça para quem estiver por lá quem tem droga no dia
para comprar e aí eles informam; Que a primeira vez que o depoente
omprou crack na casa de Raul foi no sábado, dia 11/09/2010; (…) Que
na madrugada de hoje, 15/09/2010, quando chegou na esquina da casa
de Raul avistou um rapaz que fez um sinal com a mão para o depoente,
esfregando a mão pela camisa, mas o depoente não entendeu; (…)
Que o depoente bateu no portão da casa de Raul, dizendo que queria
falar com o morador, mas foi recebido por policiais civis que estavam no
interior da residência de Raul.”

Em juízo (folha 131), ratificou expressamente esse
depoimento: “que confirma todos os fatos narrados em folha 38”.

Assim, diante do que restou apurado, não prospera a
versão da defesa, porquanto o conjunto probatório permite concluir pela
confirmação da condenação do apelante pelo artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/06, valendo observar ser irrelevante, no caso, o fato de ser usuário
da droga, como afirma.

Não há, portanto, que se falar em desclassificação para
o delito previsto no artigo 28 da mesma norma, que pressupõe destinação
exclusiva para uso próprio, o que não restou aqui demonstrado.

De outro lado, verifica-se que o magistrado justificou as
razões que conduziram à pena-base acima do mínimo, levando em
consideração as circunstâncias judiciais, devidamente avaliadas,
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algumas desfavoráveis ao apelante, motivo pelo qual não se afigura
elevada a imposição em 6 anos de reclusão, tratando-se de crime em
que a previsão é de 5 a 15 anos.

Razão assiste ao apelante, no entanto, no que concerne
à condenação pelo delito previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06. Isso
porque, para essa configuração, indispensável se faz a comprovação
do animus associativo de forma estável e permanente para o
cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referida.
Assim, para a atribuição de responsabilidade penal por esse tipo,
insuficiente se faz o mero concurso de agentes na prática do delito,
como elucidam Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão
de Carvalho, inclusive citando Vicente Greco Filho:

“Associar-se significa unir-se de maneira estável. A
característica da associação, portanto, é a estabilidade
do vínculo, ainda que não venha a se concretizar
qualquer crime planejado. Neste sentido, trazemos à
baila lição de Vicente Greco Filho ao comentar o então
artigo 14, da Lei nº 6.368/1976:
‘Poder-se-ia entender que também configuraria o crime
o simples concurso de agentes, porque bastaria o
entendimento de duas pessoas para a prática de uma
conduta punível, prevista naqueles artigos, para a
incidência no delito agora comentado, em virtude da
cláusula ‘reiteradamente ou não’. Parece-nos, todavia,
que não será toda a vez que ocorrer concurso que ficará
caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de
um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no
sentido da formação de um vínculo associativo de fato,
uma verdadeira societas sceleri, em que a vontade de
associar-se seja separada da vontade necessária à
prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no
caso de convergência ocasional de vontades para a
prática de determinado delito, que estabeleceria a
co-autoria’.
Assim, fixou-se na jurisprudência o entendimento de que
a distinção entre a associação para o tráfico e o mero
concurso eventual de agentes está na estabilidade do
vínculo” (Lei de Drogas Comentada, 2ª edição, 2008,
página 126).
Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, interpretando

o núcleo do tipo inserto no artigo 35 da lei em referência, ressalta a
necessidade de prova de estabilidade e permanência na associação
criminosa, e aponta o seu elemento subjetivo, discorrendo:
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“Associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou
mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar,
cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e §
1º, e 34, da Lei nº 11.343/2006. É a quadrilha ou bando
específica do tráfico ilícito de entorpecentes. (...)
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da
mencionada associação criminosa.”
“Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento
subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de
associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário,
seria um mero concurso de agentes para a prática do
crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo
35 (antigo artigo 14, da Lei nº 6.368/76) é fundamental
que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter
uma meta comum” (Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 5ª edição, 2010, páginas 378/9).
Em consonância com esse entendimento, esta é a

orientação dos Tribunais:
“Habeas corpus. Pacientes condenados por tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito de
absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei
nº 11.343/2006. (...)
I - Diante da expressão ‘reiteradamente ou não’, contida
no caput do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, há que se
perquirir se para a configuração do delito de associação
para o tráfico basta a convergência ocasional de
vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para
a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime
de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a
reunião se dê de forma estável.
II - Para a caracterização do crime de associação para
o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com
estabilidade e permanência, sendo que a reunião
ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao
tipo do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. Doutrina.
Precedentes. (…)” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas
Corpus nº 137471, relator ministro Jorge Mussi, DJUe,
de 08/11/10);
“Apelação criminal. Tráfico de drogas. (...) Associação
para o tráfico. Inexistência de provas acerca do dolo
específico. Absolvição. (…) redutora do § 4º do artigo
33, da Lei de Drogas. Réus primários e de bons
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antecedentes. Ausência de provas de que os réus se
dediquem a atividades criminosas. Cômputo obrigatório.
(...)
III - Conquanto a norma insculpida no artigo 35, da Lei
Antidrogas, se refira à associação para a execução
reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para a
caracterização do tipo em comento, a reunião estável
com fins permanentemente ilícitos, sob pena de se punir
a coautoria como se delito autônomo fosse. Não
comprovada a societas sceleris, mas a mera reunião
eventual de dois ou mais agentes, não se condena pela
prática do crime de associação para o tráfico. (...)
VII - Constatada, pela folha penal dos apelantes, a
ausência de sentença condenatória transitada em
julgado e a inexistência nos autos de prova de que se
dediquem ou participem de organização criminosa, é
de rigor a aplicação da redutora prevista no § 4º, do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06, estendido o percentual
também à pena pecuniária. Recursos conhecidos e
parcialmente providos” (Apelação Criminal nº 240871 -
201092408711, relatora desembargadora Nelma Branco
Ferreira Perilo, DJGe, de 29/08/11).
Destarte, inexistindo ajuste prévio a revelar o propósito

de manter uma meta comum, a vontade dirigida à formação de sociedade
em caráter estável com o fim específico de traficar, inviável se faz
condenação com amparo no artigo 35, da Lei de Drogas. É o caso dos
autos.

Com efeito, não se extrai das provas colhidas haver
registro do vínculo associativo ensejador à configuração do delito, por
parte dos réus. Dos depoimentos dos policiais, verifica-se tão-somente
haver referência no sentido de que “receberam denúncia via telefone
197; Que no dia da apreensão Raul estava com uma mulher vendendo
drogas na região do Feirão, no Bar do Neném” e que, na abordagem,
apreenderam dinheiro com o réu e, com a ré, além de dinheiro, 15
papelotes de crack (folhas 132 e 133). Por sua vez, a testemunha
Leandro Borges Vieira, que declarou já haver comprado substância
entorpecente do réu, tão-só afirma que “pegou droga na mão de Marcilene
um dia antes de os policiais terem encontrado com a testemunha” (folha
131).

E dos interrogatórios dos réus, de igual modo, nada se
extrai direcionado à caracterização do crime de que trata o artigo 35.
Em seu interrogatório em juízo, disse a ré: “que é garota de programa;
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(…) que conhecia Raul há apenas uma semana e meia; (…) que uma
amiga sua chamada Ana Paula lhe disse que Raul estava precisando de
uma garota de programa e iria pagar com drogas; que iriam para a roça
de um parente de Raul; (…) que estava presente quando Raul vendia
drogas; (…) que Raul pedia para falar na frente dos clientes que a droga
era dela para não ter que vender fiado; (…) Que a droga da casa não
era sua, mas apenas a que foi achada no sapato;” (folha 137) Por sua
vez, afirmou o apelante: “Marcilene passou a residir com o interrogado”
(folha 23); “Que estava com Marcilene; que sabia que ela era usuária de
drogas e que tinha consigo bastante quantidade; que ela era garota de
programa; que sabia que a droga estava com ela e dava dinheiro para
ela sabendo que ela iria comprar.” (folha 140).

O fato de que “estavam vivendo em concubinato e
comercializavam substância entorpecente”, como apontado na denúncia,
não implica, necessariamente, delito de associação para o tráfico. O
que se depreende é a ocorrência de coautoria, o que não se subsome
no tipo do artigo 35, da lei repressiva de droga. Como ressaltou a
desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, na Apelação Criminal
nº 240871 (201092408711), “é de se exigir, para a caracterização do
tipo em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos,
sob pena de se punir a coautoria como se delito autônomo fosse.”

Restou demonstrado tão-só um vínculo afetivo, em razão
da união dos réus, e não o vínculo associativo exigido para a condenação.
A propósito, nesse sentido, decidiu esta Corte: “Não há crime de
associação, se não houve comprovação de animus associativo, mas
sim vínculo afetivo, em razão da união de agentes em concubinato.”
(Apelação Criminal nº 36229-200901808258, relator desembargador
Huygens Bandeira de Melo, DJGe, de 02/10/09).

Destarte, ausente a comprovação da intenção
associativa estável com a finalidade de se praticar o ilícito, consistente
na difusão de substância entorpecente, o provimento do recurso, nesse
ponto, é medida que se impõe, haja vista a imprescindibilidade, para
uma sentença condenatória, de plena convicção em relação à
responsabilidade pela conduta criminosa, porquanto a dúvida beneficia
o réu. O conjunto probatório há que restar inequívoco, para ensejar
condenação. E se as provas não permitem que se conclua, com a
segurança exigível, ser procedente a acusação, é forçoso que se absolva
o acusado, pois “A condenação requer certeza, sub specie universalis,
alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a
certeza subjetiva do julgador” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso
Especial nº 363548, relator ministro Felix Fischer, DJU, de 10/06/02).
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Assim, em face das razões expostas, concluo pela
reforma parcial da sentença para, com amparo no artigo 386, V, do Código
de Processo Penal, absolver o recorrente em relação ao delito de que
trata o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com extensão à corré não
apelante Marcilene Ferreira Ramos Dias, por se encontrar na mesma
situação processual (artigo 580, do Código Processo Penal).

Afastada a condenação pelo delito de associação para
o tráfico, impõe-se a verificação quanto à incidência da causa de
diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, isso no
que concerne à condenação remanescente dos réus como incursos nas
sanções do artigo 33, caput, da mesma lei. Preceitua o dispositivo: “§ 4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão
ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (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”.

Os autos não revelam que os réus se dediquem a
atividade criminosa ou integrem organização criminosa.

São tecnicamente primários, como reconhecido pela
sentença, de bons antecedentes, sendo de se considerar que, não
obstante a informação de antecedentes criminais, de folha 89, aponte
que o apelante responde a outro processo, essa indicação não obsta a
concessão do benefício, haja vista ser vedada a utilização de ação penal
em curso para configuração de “maus antecedentes, exigindo-se, para
tal fim, que haja sentença condenatória transitada em julgado, sob pena
de violação do princípio da não culpabilidade. Súmula 444, Superior
Tribunal de Justiça” (Habeas Corpus nº 127907, relatora ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJUe, de 03/11/10).

Comportável, portanto, a aplicação da causa minorante,
porém tendo em conta, para a incidência, a quantidade da droga
apreendida (41 porções de crack), bem como a sua natureza, de imenso
potencial lesivo à saúde humana, por revelar maior nocividade em face
do alto grau de probabilidade de dependência física e psíquica, com
atenção, ainda, à disposição do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. A propósito,
o seguinte julgado desta Corte:

“Apelação criminal. Tráfico ilícito de substância
entorpecente. Aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº
11.343/06. Admissibilidade. Preenchimento dos
requisitos legais. Cumprimento da pena. Regime
inicialmente fechado. Alteração. Inviabilidade.
Inteligência da Lei nº 11.464/07.
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Tratando-se de réu primário, portador de bons
antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa
nem integra organização criminosa, impõe-se minorar
a pena, conforme pedido da defesa, aplicando-se a
causa especial de diminuição insculpida no § 4º, do artigo
33, da Lei Antidrogas. Todavia, o quantum da
diminuição, que varia entre 1/6 a 2/3, deve ser analisado
à luz dos elementos do artigo 42, da Lei de Drogas,
notadamente quanto à natureza e quantidade da
substância entorpecente. Com o advento da Lei nº
11.464/07, que alterou o § 1º, do artigo 2º, da Lei nº
8.072/90, a pena por crimes hediondos e a estes
equiparados passou a ser cumprida em regime
inicialmente fechado, independentemente do quantum
da sanção.
Recurso conhecido e parcialmente provimento para
aplicar o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no
patamar de 1/6, diminuindo a pena imposta ao apelante,
mantendo-se, no mais, a sentença apelada” (Apelação
Criminal nº 34316-200803877409, relator
desembargador Itaney Francisco Campos, DJGe, de
04/03/09).
Destarte, condizente com as circunstâncias expostas,

e tendo em conta que o patamar deve ser o adequado à necessidade de
reprovação e prevenção do crime, entendo por aplicável, à pena privativa
de liberdade de 6 anos de reclusão imposta ao apelante Raul Pedro de
Souza, a redução de 1/6 (1 ano), tornando-a definitiva em 5 anos de
reclusão. Na mesma proporção, fica a pena de multa reduzida para 500
dias/multa.

Quanto à ré Marcilene Ferreira Ramos Dias, à pena
privativa de liberdade de 5 anos de reclusão que lhe foi imposta, também
a redução de 1/6 (10 meses), tornando-a definitiva em 4 anos e 2 meses
de reclusão. Na mesma proporção, fica a pena de multa reduzida para
417 dias/multa.

Não comporta, no caso, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito, haja vista se tratar de imposições
superiores a 4 anos de reclusão (artigo 44, I, Código Penal).

Ademais, essa substituição é expressamente vedada
pela Lei 11.343/06 (artigos 33, § 4º, e 44) em se tratando de crime previsto
no caput de seu artigo 1º.

Em conclusão, acolhendo em parte o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo parcial provimento do recurso



735

para, reformando a sentença, absolver o apelante Raul Pedro de Souza
em relação ao delito de que trata o artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06,
com extensão à corré Marcilene Ferreira Ramos Dias (artigo 580, do
Código Processo Penal), e redimensionar as penas impostas a ambos
no que concerne à condenação remanescente (artigo 33, caput), para
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da
mesma norma, na forma exposta, mantendo o ato recorrido quanto aos
demais termos.

Goiânia, 4 de outubro de 2011.
Des. José Lenar de Melo Bandeira - Relator

Apelação Criminal nº 354454-57.2009.8.09.0051 (200993544541)
Comarca de Goiânia
Apelante: Maykon Matos Cordeiro
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. José Lenar de Melo Bandeira

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DRO-
GA. ABSOLVIÇÃO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLAS-
SIFICAÇÃO. USO. INADMISSIBILIDADE. ASSOCIA-
ÇÃO. VÍNCULO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
CAUSA DE AUMENTO NÃO CONFIGURADA. PENA.
MANUTENÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM.
I - Suficientemente provada a autoria e materialidade
através da prova testemunhal de que o acusado
praticava atos de difusão de drogas, tendo em depósito
para posterior mercancia e transporte, não há porque
desclassificá-lo para uso.
II - Não demonstrada a efetiva associação para a prática
atos de traficância, com estabilidade, organização e
divisão de tarefas entre os sócios, impõe-se a absolvição
(Código de Processo Penal, artigo 386, VII).
III - Ausente comprovação de que o tráfico envolvia ou
visava atingir criança ou adolescente, não há como se
reconhecer a causa de aumento de pena do artigo 40,
VI, da Lei Antidrogas.
IV - Fixada a pena-base no mínimo legal previsto, a
atenuante da menoridade não pode conduzir a pena a
índice abaixo do mínimo legal (Súmula 231, Superior
Tribunal de Justiça), sendo acertada o reconhecimento
da causa de diminuição no máximo (2/3), nos termos
do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
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V - Provado o uso do bem apreendido para viabilizar o
tráfico, seu perdimento em proveito da União é medida
que se impõe.
VI - Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
Criminal nº 354454-57.2009.8.09.0051 (200993544541), da Comarca
de Goiânia, em que figura como apelante Maykon Matos Cordeiro e,
apelado, Ministério Público.

Acorda o Tribunal de Justiça de Goiás, pela Primeira
Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em votação unânime,
acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer do
apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator, que a
este se incorpora.

Custas, de lei.
Votaram, além do relator, os desembargadores Nelma

Branco Ferreira Perilo, que presidiu a sessão, e Ney Teles de Paula.
Presente, representando o órgão de cúpula do Ministério

Público, o procurador de justiça, doutor Nilo Mendes Guimarães.
Goiânia, 22 de fevereiro de 2011.
Des. José Lenar de Melo Bandeira - Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Maykon Matos Cordeiro imputando-lhe a prática de tráfico de substância
entorpecente em associação com o adolescente Rafael dos Santos
(artigos 33, caput, e 35 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06),
porque no dia 25 de agosto de 2009, por volta das 10h00, tinha em
depósito na sua residência 19 porções de cocaína, totalizando 3,856 g
(três gramas e oitocentos e cinquenta e seis miligrama), por isso que
preso em flagrante, apreendidos a motocicleta CG-125 Titan, placa KDT
7164, e aparelho celular.

A defesa preliminar foi apresentada por defensor
constituído (folhas 45/49) e, recebida a denúncia (folhas 51/53), o
acusado foi citado, qualificado e interrogado (folhas 94/98) e ouvidas as
testemunhas arroladas (folhas 99/104, 121/122, 149/150 e 157/162).

Oferecidas as deduções finais (folhas 210/225),
seguiu-se a sentença condenando Maykon Matos Cordeiro nos termos
da denúncia a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
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reclusão, regime inicial fechado, e pagar 1011 (hum mil e onze)
dias-multa, além o perdimento dos bens usados para a sua prática (folhas
232/242).

Da sentença, todavia, recorre o sentenciado
pretendendo a absolvição por falta de provas ou desclassificação para o
delito de uso (artigo 28, Lei nº 11.343/06). E, se nem isso, que se lhe
reduza a pena e revogue o perdimento da motocicleta (folhas 250 e
255/263).

Contra-arrazoado (folhas 264/271) e remetido ao
Tribunal, o representante da Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para absolver o apelante
da prática de associação para o tráfico e retirar a causa de aumento do
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (folhas 285/290).

O relatório.
À revisão.

VOTO

Próprio e tempestivamente exercitado, conheço do
recurso de apelação interposto por Maykon Matos Cordeiro da sentença
que o condenou pela prática do crime de tráfico associado de substância
entorpecente a 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, regime fechado, e pagar 1.011 (hum mil e onze) dias-multa,
almejando a absolvição por falta de provas, a desclassificação para uso
de droga ou, ainda, a redução da pena e a revogação do perdimento da
motocicleta CG-125 Titan, placa KDT 7164.

O apelante foi preso em flagrante porque tinha em
depósito dezenove porções de cocaína escondidas na garagem da casa
de sua sogra, pesando no total 3,856g (três gramas e oitocentos e
cinquenta e seis miligramas), conforme auto de prisão Em flagrante
(folhas 6/11), termo de exibição (folha 19), laudo de exame pericial de
constatação (folha 21) e de identificação de entorpecente (folhas 28/30),
peças materializadoras do tráfico de entorpecentes.

Embora procure difundir em juízo a versão de que a
droga era para consumo próprio, à polícia revelara que a cerca de quatro
meses praticava a mercancia de pedras de crack, recebendo pedidos
por celular e fazendo a entrega do entorpecente com a motocicleta
apreendida, chegando a vender diariamente cerca de vinte pedras a R$
10,00 (dez reais) cada (folhas 10/11).

O policial Cristiano de Alencar Safatle afirmou ter
recebido informações de que o apelante comercializava drogas perto da
sua casa, utilizando uma motocicleta na entrega.
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Seguiram Maykon até a casa de sua sogra e ao
abordá-lo confessou a traficância e encontraram o entorpecente
escondido em um tijolo na garagem. Durante a prisão o telefone celular
apreendido tocou várias vezes, atendeu algumas e ouviu pedidos de
droga, mas a ligação era interrompida quando percebida voz diversa do
acusado (folhas 99/101).

Rogerildo Gentil de Melo, participante das investigações,
descreveu toda a operação de apreensão e declarou que Maykon negou
ser usuário. Atendeu o telefone celular do acusado várias vezes, cada
uma com pedidos que variavam de duas a vinte pedras de crack (folhas
102/104).

Razão não há para desmerecer os testemunhos dos
policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e mediante compromisso
legal, além de estarem em harmonia com as demais provas produzidas
durante a instrução criminal:

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta
validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento
em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de
autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou
que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a
simples condição de ser o depoente autoridade policial
não se traduz na sua automática suspeição ou na
absoluta imprestabilidade de suas informações”
(Supremo Tribunal Federal, Primeira Turma, Habeas
Corpus nº 87.662-PE, relator ministro Carlos Britto, DJU,
de 16/02/2007, página 48);
“É uniforme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a harmonia entre o conjunto
fático-probatório carreado aos autos e os depoimentos
de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, se
mostra suficiente para o decreto penal adverso, em nada
comprometendo a validade da sua edição, não estando
contaminada de suspeição a versão apresentada”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara
Criminal, Apelação Criminal nº 35883-3/213, DJGO nº
563, de 23/04/2010).
Dessarte, forçoso é concluir que o contexto fático-jurídico

delineado não deixa qualquer dúvida quanto a caracterização da difusão
ilícita de entorpecentes, não podendo prosperar o pleito absolutório:

“Restando comprovadas a autoria e a materialidade do
crime de tráfico, na modalidade trazer consigo
substância entorpecente, impossível a absolvição do
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apelante, mormente por se tratar de atividade múltipla,
bastando a posse da droga com ânimo de mercancia”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda Câmara
Criminal, Apelação Criminal nº 36878-0/213, relator
desembargador Ney Teles de Paula, DJGO nº 464, de
20/11.2009).
A pretensão desclassificatória em nada se assenta, a

não ser nas suas declarações de que era usuário de drogas.
As testemunhas de defesa, inclusive sua namorada

Diene Ramiro Souxa, relatam não saber se Maykon era usuário e nunca
o viram sob o seu efeito. Por isto, persiste a configuração do crime de
tráfico por “ter em depósito” 3,856g de cocaína na residência de sua
sogra, além de expor a venda e transportar para fins de difusão, como
na espécie.

Por isto, “inviável a desclassificação para a conduta de
consumo pessoal em razão da natureza e da quantidade de droga
apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a
empreitada” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Criminal,
Apelação Criminal nº 112512-51.2010.8.09.0000, DJGO nº 641, de
16/08/2010);

“É incomportável a tese desclassificatória para uso,
quando a materialidade e a autoria do crime de tráfico
ilícito restaram comprovadas nos autos, pois o apelante
trazia consigo substância ilícita destinada à mercancia,
pesando, ainda, o fato de se ter detido um usuário que
efetuaria a compra de droga do acusado” (Tribunal de
Justiça de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Apelação
Criminal nº 29195-36.2009.8.09.0051, DJGO nº 638, de
11/08/2010);
“Demonstradas a materialidade e a autoria, impõe-se o
afastamento da pretensão desclassificatória, mormente
quando a quantidade de droga apreendida e a forma
como estava acondicionada evidenciam a prática do
mercado nefasto” (Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 307498-
44.2009.8.09.0160, DJGO nº 693, de 08/11/2010).
Por outro lado, o crime de associação para o tráfico não

encontrou nos autos os caracteres necessários à sustentação do édito
condenatório. É que não há certeza quanto à descrição fática dessa
específica operação engendrada por Maykon ao usar Rafael dos Santos
como um distribuidor da droga. Este negou qualquer associação nas
duas fases da persecução penal (folhas 121/122).
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O policial Cristiano de Alencar Safatle tinha informação
de que Rafael seria sócio do acusado e vendia drogas em uma praça,
mas não conseguiu prendê-lo no dia do flagrante. Afirmou que ficou
sabendo do envolvimento do menor por intermédio de comerciantes da
região. Rogerildo Gentil de Melo declarou não saber se continuaram as
investigações a respeito da participação de Rafael (folhas 99/104).

Como se sabe, a Lei Antidrogas pune o crime de
associação para o tráfico quando duas ou mais pessoas se reúnem
com o fim de praticar qualquer dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
da Lei nº 11.343/06, sendo indispensável a existência do ânimo de
associativo de caráter duradouro e estável, não o mero concurso de
agentes para a sua prática. In casu, não há nos autos segura
demonstração de que houve a formação de um vínculo associativo para
a prática delitiva:

“Para a caracterização do crime de associação de tráfico
de drogas (artigo 35, Lei nº 11.343/06) é necessário haver
ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo
associativo permanente para prática da conduta ilícita,
e, na falta de provas dessa organização, impõe-se a
absolvição” (Tribunal de Justiça de Goiás, Segunda
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 37.038-1/213,
relator desembargador Ney Teles de Paula, DJGO nº
589, de 01/06/2010).
Portanto, inexistindo prova segura do vínculo associativo

estável e permanente, com fins de difusão ilícita de entorpecentes,
impõe-se a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal.

Não comprovada a associação do menor Rafael dos
Santos, falta prova inconteste de que o tráfico envolvia ou visava atingir
criança ou adolescente, consequentemente deve ser retirada a causa
de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Sem reparos a fixação da pena pelo crime de tráfico. A
base no mínimo pelas circunstâncias judiciais serem em grande maioria
favoráveis ao apelante. Não se cogitou de reduzi-la mais na segunda
fase pela menoridade reconhecida para não se ultrapassar o limite
mínimo previsto para o tipo, seguindo-se o enunciado da Súmula 231,
do Superior Tribunal de Justiça, e diminuída no máximo (2/3) conforme
a recomendação do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por ser acusado
primário e de bons antecedentes.

Destarte, como deve ser excluída a causa de aumento
do artigo 40, VI, da Lei Antidrogas conforme delineado em linhas volvidas,
Maykon Matos Cordeiro fica condenado pela prática de tráfico a 1 (um)
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ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pagar 195 dias-multa
no valor unitário mínimo.

O regime de cumprimento da pena fica mantido no inicial
fechado.

Finalmente, a devolução de motocicleta não é devida, o
apelante a utilizava para prática do delito. Há, pois, nexo etiológico entre
a traficância e o veículo, tanto que indicada na delação que motivou a
persecutio criminis. Se não por isso a motocicleta está sob reserva de
domínio em nome de Center Auto Motos Ltda (folha 273 do apenso),
assim, não tem o acusado legitimidade para postular no nome deste:

“Verificado o nexo etiológico entre o veículo submetido
a pena de perdimento e a prática da traficância,
inadmissível é a sua restituição para o acusado que,
sequer, provou ser seu proprietário” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal
nº 37602-0/213, DJGO nº 524, de 23/02/2010).
Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial

provimento para absolver Maykon Matos Cordeiro da prática de
associação para o tráfico (Código de Processo Penal, artigo 386, VII) e
retirar a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, mantendo
a sentença nos seus demais termos, acolhida a manifestação do ilustre
representante da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o voto.
Goiânia, 22 de fevereiro de 2011.
Des. José Lenar de Melo Bandeira - Relator

Apelação Criminal nº 372582-84.2007.8.09.0152 (200793725828)
Comarca de Uruaçu
Apelante: Raydell Carvalho Alves
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Itaney Francisco Campos

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE CARTEIRA
DE HABILITAÇÃO FALSA. ARTIGO 304, DO CÓDIGO
PENAL. INOCORRÊNCIA DE FALSIFICAÇÃO GROS-
SEIRA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
CRIME IMPOSSÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
DE OFÍCIO.
I - Para ocorrência de falsificação grosseira da carteira
de habilitação a ponto de conduzir à atipicidade da
conduta, a adulteração deve ser percebida pelo homem
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comum, sem conhecimento técnico específico. Assim,
inviável o reconhecimento de crime impossível, pelo
simples fato de o policial rodoviário, ao examinar o
documento de habilitação do condutor do veículo,
suspeitar da autenticidade do documento, vindo ter a
certeza somente com o laudo de exame pericial.
II - Ocorrendo erro material na parte dispositiva da
sentença, com a citação errônea do nome do acusado,
impõe-se a sua retificação, de ofício.
Recurso conhecido e improvido. Erro material corrigido
de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 372582-84.2007 (200793725828), Comarca de
Uruaçu, em que é apelante Raydell Carvalho Alves e, apelado, o Ministério
Público.

Acordam, os integrantes da Terceira Turma Julgadora
da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, por unanimidade de votos, acolhendo o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer do apelo, mas negar-lhe
provimento, e, de ofício, retificar erro material constante na sentença,
quanto ao nome correto do apelante, nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, que presidiu o julgamento, as
juízas Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, substituta do desembargador
Ivo Favaro, e Elizabeth Maria da Silva, substituta da desembargadora
Amélia Martins de Araújo. Completou a turma julgadora a juíza de direito
Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, em face da ausência justificada
do desembargador Ivo Favaro, em gozo de férias regulamentares.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Nilo
Mendes Guimarães.

Goiânia, 25 de janeiro de 2011.
Des. Itaney Francisco Campos - Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, por seu representante legal, em
exercício na Comarca de Uruaçu, ofereceu denúncia em desfavor de
Raydell Carvalho Alves, dando-o como incurso nas sanções do artigo
304, do estatuto penal.

Narra a peça acusatória que no dia 18 de setembro de
2007, por volta das 16:00 hs, na rodovia GO-237, no posto da Polícia
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Rodoviária Estadual, no Município de Uruaçu, o acusado portava e fazia
uso de uma falsa carteira nacional de habilitação nº 139889450,
supostamente de emissão do Departamento Nacional de Trânsito - SP.

Segundo a denúncia, o acusado deslocava-se em um
Fiat Uno Mille Fire Flex, placa NGH 3762/GO, pela rodovia GO-237 no
sentido Niquelândia a Uruaçu, quando fora parado pelo policiamento
rodoviário, que solicitou a documentação pessoal e do veículo, tendo
Raydell apresentado a mencionada CNH falsa.

Recebida a denúncia em 4 de outubro de 2007 (folha
37), o réu foi citado, qualificado e interrogado, apresentando defesa
prévia.

Laudo de exame pericial documentoscópico acostado
às folhas 48/52.

A instrução probatória foi regularmente processualizada,
com a oitiva de 4 (quatro) testemunhas (folhas 68/69, 75, 88/91).

Em alegações derradeiras, o Ministério Público pugnou
pela condenação do réu nos termos pretendidos na peça acusatória, ao
passo que a defesa técnica de Raydell requereu sua absolvição, ou, se
assim não entender, a conversão da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, por ser primário e de bons antecedentes.

Na sequência, o dirigente processual, doutor José
Ribeiro Cândido Araújo, proferiu sentença, julgando procedente a
denúncia e condenando Raydell Carvalho Alves nas sanções do artigo
304, do Código Penal, concretizando a pena corpórea em 2 (dois) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime
aberto, acrescida de 80 (oitenta) dias-multa. A pena privativa de liberdade
foi substituída por restitivas de direitos, consubstanciadas em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

O acusado foi intimado do decreto condenatório em
18/6/2010 (folha 137).

Inconformado, Raydell Carvalho Alves interpôs recurso
apelatório (folhas 119 e 122/126), pugnando pela reforma da sentença,
para que seja absolvido da imputação que lhe fora feita, sob o argumento
de que a falsificação da carteira nacional de habilitação era visivelmente
grosseira, tratando-se de crime impossível.

Em contrarrazões, o Ministério Público da jurisdição
singela refuta as razões recursais apresentadas, manifestando-se pelo
improvimento do apelo (folhas 127/130).

Órgão de cúpula ministerial, por seu representante,
doutor Nilo Mendes Guimarães, também manifestou-se pelo
improvimento da insurgência (folhas 142/145).

É o relatório, que submeto à douta revisão.
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VOTO

Recurso adequado e tempestivamente interposto.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Raydell
Carvalho Alves contra a sentença proferida pelo meritíssima juiz de direito
da Comarca de Uruaçu, doutor José Ribeiro Cândido Araújo, que julgou
procedente a denúncia e o condenou à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, acrescida de 80 (oitenta) dias-multa, substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária, pela prática do crime previsto no
artigo 304, do Código Penal.

Em suas razões recursais, pugna o insurgente pela
reforma do decisum, para que seja absolvido da imputação que lhe foi
feito, sob o argumento de que a falsidade da carteira nacional de
habilitação é grosseira, incapaz de iludir a ninguém, o que tornaria o
crime impossível.

Pelo que se extrai dos elementos informativos dos autos,
no dia 18 de setembro de 2007, por volta das 16:00hs, na rodovia GO
237, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, no Município de Uruaçu, o
acusado portava e fazia uso de carteira nacional de habilitação nº
139889450, falsificada, supostamente de emissão do Departamento
Nacional de Trânsito do Estado de São Paulo.

Em que pesem aos argumentos expendidos na peça
recursal, constato que o juízo singular analisou com proficiência o acervo
probatório, com base no qual formou o seu convencimento para decidir
e condenar o apelante nas sanções do artigo 304, do estatuto penal,
alcançando a verdade real de molde a tutelar a fé pública.

A materialidade e a autoria do delito acham-se
incontestes, sendo evidenciada, a primeira, pelo termo de exibição e
apreensão (folhas 22/23) e laudo de exame pericial documentoscópico
(folhas 48/52), onde ficou comprovado que a CNH apresentada pelo
recorrente é “falsa”. A segunda, pela prova testemunhal coligida para os
autos.

Com efeito, imperioso observar o depoimento sob o crivo
do contraditório do policial rodoviário Vicente de Paula Lira, verbis:

“Que em uma operação de rotina o acusado foi parado
na polícia rodoviária estadual na saída de Uruaçu, rumo Niquelândia,
pelo sargente Adriano Aparecido, diante da habilitação apresentada foi
constatado a possibilidade de falsificação deste documento, esta
informação foi confirmada através da central do batalhão rodoviário e
dada esta informação ao acusado ele admitiu que o documento não era
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verdadeiro; ...; foi lavrado auto de infração com liberação do veículo e
apreendida a habilitação falsa; que é comum as pessoas utilizarem
documentos falsos em habilitação ...” (folhas 68/69).

No mesmo passo, mostra-se essencial ainda a
transcrição de trechos do depoimento do policial Adriano Aparecido
Sawan, que foi confirmado em juízo, à folha 75:

“(...) que em trabalho rotineiro pela GO-237, abordou
um veículo Fiat Uno Mille Fire Flex, placa NGR 3762/GO, cor
predominante azul, documentação em nome Cia Itaú Leas Arr Merc Grup,
o qual estava sendo conduzido pelo autuado; que checar a documentação
do veículo, constatou que estava tudo normal, e ao pedir a habilitação
ao autuado que conduzia o veículo, verificou que sua habilitação
aparentava-se falsificada; que ao checar nos sistemas, nada foi
encontrado em nome do autuado e sim um processo solicitando a retirada
da CNH; que ao indagar sobre a origem da CNH 139889450, o autuado
informou que havia adquirido à mesma na cidade de Bauru, São Paulo,
junto a uma pessoa a qual não citou nome; pelo fato do autuado estar
fazendo uso de documento falso, foi dada voz de prisão ...” (folha 2)

Assim, ficou comprovada nos autos a prática do crime
de uso de carteira de habilitação falsa, prevista no artigo 304, do estatuto
penal punitivo.

Por outro lado, não constato a condição grosseira de
falsificação do documento, como sustentado pela defesa, a ponto de
configurar o crime impossível. Muito pelo contrário, a CNH, de folha 51,
seria apta a enganar a maioria das pessoas comuns; só houve
desconfiança dos policiais rodoviários pelo fato de serem agentes
públicos treinados e capacitados para detectarem a falsificação.

Nos termos do artigo 17, do Código Penal, só se
caracteriza o crime impossível quando o meio empregado for
absolutamente inidôneo a atingir o fim ilícito.

Sobre o assunto, leciona o mestre Júlio Fabbrini
Mirabete:

“O crime impossível, também denominado de tentativa
impossível, tentativa inidônea, tentativa inadequada e
quase crime, em que o agente, de forma alguma,
conseguiria chegar à consumação, motivo pelo qual a
lei deixa de responsabilizá-lo pelos atos praticados,
apresenta-se em duas espécies diferentes: pela
ineficácia absoluta do meio e pela absoluta
impropriedade do objeto” (conforme Código Penal
Interpretado, 6ª edição, São Paulo, Atlas, 2007, página
188).
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Ressalte-se, aliás, que apenas seria absolutamente
impróprio o objeto, logo impossível o delito, se a falsidade documental
fosse perceptível pelo homem comum, aquele desprovido de qualquer
conhecimento técnico específico.

Na hipótese, ao se analisar a carteira nacional de
habilitação, de folha 51, conclui-se que a falsificação não se revela tão
grosseira como pretende o insurgente, tanto que gerou apenas
desconfiança de um policial rodoviário, que porta maiores conhecimentos
para identificá-la, tendo sido, então, requerida perícia técnica para análise
do documento.

A suspeita de falsificação só foi mesmo constatada
quando da perícia, revelando a completa inidoneidade do documento
utilizado.

Por seu turno, o laudo de exame pericial
documentoscópico, acostado às folhas 48/52, atesta que “depois de um
minucioso exame de confronto entre as CNHs, questionada e autêntica,
verificamos que elas são divergentes quanto ao tipo de papel, tintas e
impressão, onde a questionada foi produzida por impressora a jato de
tinta, enquanto que, a padrão, possui impressão cacográfica, mostrando
alto-relevo e nitidez na impressão” (folha 50).

Assim, existindo ainda que uma mínima possibilidade
de eficácia do meio utilizado, a conduta deve ser considerada típica, já
que existe alguma chance de que o agente consume a empreitada
criminosa.

A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça
e desta Corte de Justiça açambarcam tal orientação, conforme excertos
abaixo transcritos:

“Penal. Habeas corpus. Artigo 304, do Código Penal.
Carteira nacional de habilitação falsa. Tipicidade da
conduta. Documento grosseiro. Crime impossível.
Reexame de provas.
I - “Uso de documento falso (Código Penal, artigo 304):
não o descaracterizam nem o fato de a exibição de
cédula de identidade e de carteira de habilitação terem
sido exibidas ao policial por exigência deste e não por
iniciativa do agente - pois essa e a forma normal de
utilização de tais documentos -, nem a de, com a
exibição, pretender-se inculcar falsa identidade, dado o
artigo 307, Código Penal, é um tipo subsidiário” (Habeas
Corpus nº 70.179/SP, Primeira Turma, relator ministro
Sepúlveda Pertence, DJU, de 24/06/1994).
II - Se o decisum condenatório afirmou, após realização
de exame pericial, que o documento utilizado era capaz
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de lesar a fé pública, não há falar em absolvição por
atipicidade da conduta, por falsificação grosseira do
referido documento” (Superior Tribunal de Justiça,
Quinta Turma, Habeas Corpus nº 110449/SP, relator
ministro Félix Fisher, in DJU, de 19/12/2008).
“Apelação criminal. Uso de documento adulterado.
I - omissis.
II - Consuma-se o delito previsto no artigo 304, do Código
Penal, a apresentação pelo motorista, ao ser abordado
por policiais federais em serviço de controle de tráfego,
de Carteira de Habilitação com adulteração na categoria.
Não havendo que se falar em falsificação grosseira,
perceptível pelo ‘homem comum’, pois a adulteração
fora constatada por policiais especialmente treinados
para esse trabalho. Precedentes” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal
nº 28681-5/213, relator doutor Fábio Cristóvão de
Campos Faria, in DJG nº 14869, de 31/10/2006).
“Apelação criminal. Uso de documento falso.
Falsificação grosseira. Absolvição. Insuficiência de
prova. Inocorrência. Omissis.
Não se pode falar em falsificação grosseira quando o
documento forjado, por iniciativa do acusado, saiu de
suas mãos com o intuito de ludibriar terceiro de boa-fé.
Apelação conhecida e desprovida” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Primeira Câmara Criminal, Apelação Criminal
nº 36199-0/213, relatora doutora Rozana Fernandes
Camapum, in DJG nº 420, de 16/09/2009).
De tal sorte, forçoso reconhecer que das provas

testemunhais e documentais trazidas aos autos ressai evidenciado que
a CNH, de folha 51, possui idoneidade suficiente para configuração do
crime contra a fé pública; é apta a ludibriar o homem comum, não
merecendo prosperar a alegação de falsidade grosseira a ponto de
conduzir à atipicidade da conduta. Deve, destarte, ser mantido o juízo
condenatório firmado em primeira instância.

Em que pese a não ser objeto da pretensão da defesa,
registre-se que, no tocante à sanção aplicada, o magistrado, após análise
adequada e individualizada das circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, fixou com técnica e ponderação a reprimenda,
estabelecendo-a, em definitivo, próximo do mínimo cominado para o
tipo, 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, quantum que, in casu,
além de adequado, é suficiente à reprovação e prevenção da conduta
criminosa.
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Substituiu, outrossim, a pena privativa de liberdade
imputada ao apelante por duas restritivas de direito, nos termos do artigo
44, do Código Penal, o que torna seu cumprimento ainda mais compatível
com as condições pessoais do apelante.

Por fim, abro um parêntese para esclarecer que houve
erro material detectado na parte decisória da sentença hostilizada, em
face da citação errônea do nome do acusado.

Assim, para que seja mantida a coerência entre os seus
fundamentos e a parte dispositiva, a sentença merece ser retificada de
ofício, tão somente para condenar Raydell Carvalho Alves nas sanções
do artigo 304, do Código Penal, e não Roque José Caetano, como
equivocadamente se fez ali consignar.

Forte em tais razões, acolhendo o parecer do órgão
ministerial de cúpula, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento,
porém, de ofício, retifico erro material existente na sentença, tão somente
para condenar Raydell Carvalho Alves pela prática da conduta tipificada
no artigo 304, do estatuto penal punitivo, mantendo-a em seus demais
termos.

É como voto.
Goiânia, 25 de janeiro de 2011.
Des. Itaney Francisco Campos - Relator

Apelação Criminal nº 385930-72.2009.8.09.0000 (200903859305)
Comarca de Pontalina
Apelantes: Josuel Costa de Freitas e João Carlos Vicente
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. J. Paganucci Jr.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO
DA PROSTITUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS E ALTE-
RAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO.
I - Restando demonstrado, pelos elementos de
convicção apurados nos autos, especialmente pelas
declarações das vítimas e depoimentos testemunhais,
a conduta ilícita dos processados, pertinente ao crime
de favorecimento da prostituição, disposto no artigo 228,
§ 1º, do Código Penal Brasileiro, não sobra espaço ao
pronunciamento jurisdicional absolutório, devendo ser
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mantido o édito condenatório, revelando a improcedência
da insurreição defensiva.
II - Ponderadas as elementares do artigo 59, do Código
Penal Brasileiro, emergindo, dessa operação, o
reconhecimento de que as circunstâncias judiciais, em
sua maioria, são favoráveis ao processado, devem as
penas-base, compondo a primeira fase do processo
dosimétrico, serem reduzidas para 4 (quatro) anos de
reclusão.
III - O regime prisional deve ser alterado para o aberto,
diante da redução das reprimendas aflitivas, em
conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea c, do Código
Penal Brasileiro.
IV - Considerando que os apelantes são primários, que
a pena foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, e,
ainda, que a maioria das circunstâncias judiciais,
dispostas no artigo 59, do Código Penal, foram
favoráveis aos processados, cabível a substituição das
penas corpóreas por duas restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44, do Código Repressivo.
V - Apelo conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, acordam os
componentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta
Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer do
apelo e dar-lhe parcial provimento, para adequar a pena, alterar o regime
prisional e deferir a substituição da reprimenda, nos termos do voto do
relator, proferido na assentada do julgamento.

Votaram, além do relator, os desembargadores Paulo
Teles e Itaney Francisco Campos, que presidiu a sessão.

Presente ao julgamento a doutora Luzia Vilela Ribeiro,
digna procuradora de justiça.

Goiânia, 12 de abril de 2011.
Des. J. Paganucci Jr. - Relator

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público com atuação no
juízo da  Vara Criminal da Comarca de Pontalina, ofereceu denúncia em
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face de Josuel Costa de Freitas e João Carlos Vicente, qualificados,
considerando-os incursos nas sanções do artigo 228, § 1º, c/c artigo 29,
todos do Código Penal Brasileiro, por haverem, no mês de março de
2000, na cidade de Pontalina, induzido e atraído as vítimas Janete Souza
Duarte, Jucélia Rosa de Carvalho, Fernanda Rosa Pereira e Joyce Júlia
de Moraes, esta última menor impúbere, com 17 anos de idade na data
do fato, para trabalhar em casa de prostituição, pertencente ao primeiro
denunciado, localizada na cidade de Valinhos (SP).

A denúncia foi recebida no dia 3 de abril de 2000 (folha
59).

Os acusados foram citados e interrogados (folhas 66/71),
apresentando, na sequência procedimental, através de advogado, defesa
prévia (folhas 75/76), seguindo-se a inquirição das testemunhas arroladas
pelas partes (folhas 114/117, 187/189, 213/214, 241 e 278) e oitiva das
vítimas (folhas 118/119).

Nas alegações  finais (folhas 282/287), postulou o órgão
ministerial o acolhimento dos pedidos formulados na inicial acusatória,
para condenar os acusados Josuel Costa de Freitas e João Carlos Vicente
nas sanções do artigo 228, § 1º, do Código Repressivo.

A defesa técnica, por sua vez, pleiteou a absolvição dos
acusados, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes
para embasar um decreto condenatório (folhas 290/301).

Sentenciando nos autos, o juiz de direito da Vara Criminal
da Comarca de Pontalina, doutor José Machado de Castro Neto, julgou
procedente os pedidos constantes na exordial acusatória, condenando
os processados Josuel Costa de Freitas e João Carlos Vicente como
incursos nas sanções do artigo 228, § 1º, c/c artigo 29, ambos do Código
Penal Brasileiro, impondo-lhes a reprimenda aflitiva de 6 (seis) anos de
reclusão, no regime semiaberto.

Inconformados, os acusados interpuseram apelação
pleiteando a absolvição, argumentando que as provas produzidas em
juízo são insuficientes para suportar um decreto condenatório.

Sustentam que, ainda que tenham praticado as condutas
descritas na peça vestibular, o crime não restou configurado, posto que
as supostas vítimas não chegaram a se prostituir na cidade de Valinhos
e, ainda, porque as mesmas já possuíam comportamento reprovável na
cidade de Pontalina.

Ponderam, ademais, que o conjunto probatório não
demonstra que os acusados eram proprietários de casa de prostituição,
não restando caracterizado, portanto, a habitualidade, requisito
necessário, segundo alegam, para a configuração do crime de
favorecimento da prostituição.
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Em pleito alternativo, pedem a redução das penas
aplicadas para o mínimo legal e, consequentemente, a alteração do
regime prisional para o aberto, além de requerem a substituição das
penas corpóreas por restritivas de direitos ou a suspensão condicional
das penas (folhas 330/345).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e desprovimento da apelação (folhas 354/365).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Alciomar Aguinaldo Leão, folhas 394/401, opina pelo conhecimento
e parcial provimento do apelo, a fim de se reduzir as penas corpóreas
fixadas, com consequente alteração do regime prisional, e, ainda, para
que se conceda o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal.

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

1 – Da admissibilidade – presentes os pressupostos
processuais objetivos e subjetivos admito o recurso, passando a
delibação do mesmo.

2 – Das preliminares – inexiste na espécie qualquer
nulidade, tampouco causa de extinção da punibilidade.

3 – Do mérito:
Reside o inconformismo dos apelantes Josuel Costa de

Freitas e João Carlos Vicente contra a sentença penal condenatória
prolatada em desfavor dos mesmo, por violação do artigo 228, § 1º, c/c
artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro, a qual lhes impôs a
reprimenda aflitiva de 6 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto.

Pleiteiam a absolvição, argumentando que as provas
produzidas em juízo são insuficientes para suportar um decreto
condenatório.

Sustentam que, ainda que tenham praticado as condutas
descritas na denúncia, o crime não restou configurado, vez que as
supostas vítimas não chegaram a se prostituir na cidade de Valinhos e,
ainda, porque as mesmas já possuíam comportamento reprovável na
cidade de Pontalina.

Aduzem que as provas não demonstram que os
acusados eram proprietários de casa de prostituição, não restando
caracterizado, portanto, a habitualidade, requisito necessário, segundo
alegam, para a configuração do crime de favorecimento da prostituição.

Alternativa e sucessivamente, pedem a redução das
penas aplicadas para o mínimo legal e, consequentemente, a alteração
do regime prisional para o aberto, além de requerem a substituição das
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penas corpóreas por restritivas de direitos ou a suspensão condicional
das penas (folhas 330/345).

De início, observa-se que a rubrica deste artigo 228,
que antes era “Favorecimento da prostituição”, foi alterada para
“Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual”,
pela Lei nº 12.015/2009, que, igualmente, alterou o caput do citado
dispositivo legal e seu § 1º.

Veja-se:
Antiga redação:
Favorecimento da prostituição
Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição,

facilitá-la ou impedir que alguém a abandone:
Pena - reclusão, de dois a cinco anos.
§ 1º Se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do artigo

anterior.
Pena - reclusão, de três a oito anos.
§ 2º Se o crime, é cometido com emprego de violência,

grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena

correspondente à violência.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se

também multa.
Redação atual:
Favorecimento da prostituição ou outra forma de

exploração sexual
Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou

outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que
alguém a abandone:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
§ 1º Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta,

irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou
empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação
de cuidado, proteção ou vigilância:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 2º Se o crime, é cometido com emprego de violência,

grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além da pena

correspondente à violência.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se

também multa.
Ressalta-se, ainda, que, atualmente, diante das

modificações ocorridas no código repressivo, através da Lei nº
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12.015/2009, se a vítima menor de 18 (dezoito) anos é induzida à
prostituição ou outra forma de exploração sexual, o crime será o previsto
no artigo 218-B, com pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Observe a redação do citado dispositivo legal:
“Favorecimento da prostituição ou outra forma de

exploração sexual de vulnerável
Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição

ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos
ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a
abandone:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem

econômica, aplica-se também multa.
§ 2º Incorre nas mesmas penas:
I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso

com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na
situação descrita no caput deste artigo;

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local
em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito
obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de
funcionamento do estabelecimento.”

Todavia, no caso em análise, como as alterações
verificadas na legislação foram desfavoráveis aos processados, prevendo
penas mais gravosas, não podem retroagir, conforme estabelece o artigo
5º, inciso XL, da Constituição Federal, e o artigo 2º, do Código Penal
Brasileiro, devendo, pois, ser aplicada a antiga redação do artigo 228, §
1º, do Código Repressivo.

1. Da absolvição por insuficiência de provas:
Segundo a imputação ministerial, acolhida pela resposta

penal desfavorável, no mês de março de 2000, na cidade de Pontalina,
os processados, Josuel Costa de Freitas e João Carlos Vicente, induziram
e atraíram as vítimas, Janete Souza Duarte, Jucélia Rosa de Carvalho,
Fernanda Rosa Pereira e Joyce Júlia de Moraes, esta última menor
impúbere, com 17 anos de idade na data do fato, conforme atesta a
certidão de nascimento colacionada aos autos à folha 63, para trabalhar
em casa de prostituição, pertencente ao primeiro denunciado, localizada
na cidade de Valinhos (SP).

A materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosas
diante do conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos das
testemunhas Sandro de Castro Rosa e Paulino Matias Costa (folhas 6,
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31/32, 114/115 e 189), pelas declarações dos informantes Jerônimo Júlio
de Moraes e Divina Terezinha de Carvalho (folhas 7/8, 116 e 187/188) e
pelas declarações das vítimas Janete Souza Duarte, Jucélia Rosa de
Carvalho e Joyce Júlia de Moraes (folha 33/38 e 118/119), todos prestados
em harmonia e convergentes no sentido de atuação dos processados
na prática do crime de favorecimento da prostituição.

Os processados, Josuel Costa de Freitas e João Carlos
Vicente, ao serem ouvidos no inquérito policial e em juízo (folhas 8/9 e
66/71), negaram que tenham induzido e atraído as vítimas para trabalhar
em casa de prostituição, afirmando que foram até a cidade de Pontalina
com o intuito de adquirem terras.

Seguem-se trechos de seus depoimentos:
“(...) diz que não é verdadeira a imputação que foi feita

(…) diz que chegou em Pontalina numa segunda-feira a fim de procurar
uma terras para comprar (…) diz que já conhecia a Osmarina numa
churrascaria em Goiânia (…) diz que os cartões que foram encontrados
em seu veículo não são seus; diz que não frequentou nenhuma casa de
prostituição e nem ficou com nenhuma mulher aqui em Pontalina (…)
diz que João Carlos veio com ele de Valinhos; diz que João Carlos
trabalha com pinturas de casa (…)” (Declarações prestadas pelo
processado Josuel Costa de Freitas, folhas 66/68).

“(...) diz que não é verdadeira a imputação que lhe foi
feita na denúncia (…) que veio a Pontalina para acompanhar Josuel que
pretendia comprar umas terras por aqui; diz que trabalha como pintor;
diz que não lhe pertence os cartões que foram encontrados no carro de
Josuel; diz que não sabe explicar como os cartões foram encontrados
no carro de Josuel (…) diz que Josuel encontrou com uns rapazes  numa
lanchonete onde perguntou sobre as terras na região; diz que Josuel já
conhecia a Osmarina num restaurante em Goiânia; diz que s Osmarina
chamou o interrogando para ir a sorveteria e quando foi preso estava
acompanhado de Osmarina e suas filhas (…) (Declarações prestadas
pelo processado João Carlos Vicente, folhas 69/71).

Nada obstante a negativa de responsabilidade pelo crime
de favorecimento da prostituição, tipificado pelo artigo 228, § 1º, do Código
Penal Brasileiro, elementos de convicção colhidos nos autos, a partir da
fase inquisitiva da persecução penal, apontam os processados como
autores dos fatos narrados na preambular acusatória.

 A testemunha Sandro de Castro Rosa, agente
carcerário, durante seu depoimento prestado na fase inquisitiva, folha 6,
e, posteriormente, confirmado em juízo, folhas 114/115, declarou que a
polícia recebeu informações de que os processados estavam na cidade
aliciando mulheres, inclusive menores, para se prostituírem em São
Paulo.
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Veja-se:
“(...) que faz a apresentação dos conduzidos Josuel

Costa de Freitas e João Carlos Vicente, o segundo preso em flagrante
na data de hoje, por volta das 16:00 horas, quando se encontrava numa
sorveteria na Avenida Bahia, juntamente com Osmarina; que teve
conhecimento nesta delegacia, através de Paulinho, chefe do conselho
tutelar desta cidade, que estaria nesta cidade dois rapazes num carro
tempra, sendo que os mesmos estavam convidando mulheres, inclusive
menores para se prostituírem em São Paulo; que Paulinho ficou sabendo
através da mãe de Jucélia Rosa de Carvalho, uma das mulheres que foi
para São Paulo, a respeito da conduta desses rapazes; que o condutor
chamou o auxílio da Polícia Militar e todos procuraram o tal carro,
achando-o na sorveteria referida; que então convidaram João para vir
até a delegacia se explicar sobre as denúncias; que então ao chegar
nesta delegacia a mãe de Jucélia, Dona Divina Terezinha de Carvalho
estava na delegacia e reconheceu os homens que estiveram na porta
da casa da mesma chamando sua filha para viajar; que além disso,
estava presente uma prima de Jucélia que também reconheceu os
rapazes e disse que os mesmos levaram Jucélia para a prostituição no
dia anterior, juntamente com a menor Joyce Júlia de Moraes; localizado
o pai da menor, o mesmo afirmou que desconhecia que sua filha foi
para São Paulo se prostituir; que quando João esteva nesta delegacia,
chegou Josuel Costa de Freitas, seu companheiro e também foi
reconhecido pela mãe de Jucélia, então deu-se voz de prisão aos dois
elementos (...)” (Depoimento prestado durante a feitura do auto de prisão
em flagrantes, à folha 6).

“(...) a polícia foi informada que os acusados estavam
aliciando mulheres para levar para São Paulo para prostituição; diz que
encontrou os acusados sentados numa sorveteria acompanhados de
duas mulheres tratando-se de mãe e filha; diz que na sorveteria se
encontrava apenas o acusado João Carlos e sendo que Josuel se
encontrava na casa da mulher com quem João Carlos se encontrava
(…) diz que quando chegou com o pessoal na delegacia começaram a
chegar as vítimas (…) diz que Josuel foi para a delegacia
espontaneamente quando ficou sabendo que João Carlos havia sido
levado para lá (…) o veículo tempra se encontrava com João Carlos; diz
que encontraram os cartões da casa de prostituição dentro do veículo;
diz que a quantidade de cartões encontradas dentro do veículo era muitos
(…) cerca de cem cartões (...)” (Depoimento prestado em juízo, às folhas
114/115).

Em consonância com as declarações acima transcritas,
o depoimento, prestado na fase inquisitiva, folha 31, e confirmado durante
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a instrução do feito, folha 189, da testemunha Paulino Matias Costa,
presidente do conselho tutelar da cidade de Pontalina, o qual acompanhou
a mãe de uma das vítimas até a delegacia de polícia para noticiar o
ocorrido.

Eis as declarações:
“(...) o depoente recebeu na sede do conselho, uma

mulher de nome Divina que dizia que sua filha, juntamente com colegas
foram induzidas por Osmarina e dois homens, que não soube dizer o
nome; disse ainda que os homens estavam num tempra azul e ainda
descreveu a placa; que tinha sido informada por colegas de sua filha
que a mesma tinha ido para trabalhar com prostituição; que sua filha
Jucélia é de maior, mas que uma amiga desta, chamada Joyce teria ido
também e esta é menor (…) Divina estava desesperada e então o
depoente convidou-a a vir até a Delegacia de Polícia desta cidade para
oferecer notícia crime (...)” (Depoimento prestado na fase inquisitiva,
folha 31/32).

“(...) que as declarações prestadas perante a autoridade
policial, consignadas às folhas 30/31, são verdadeiras; que após o
comparecimento da senhora Divina ao conselho tutelar o depoente esteve
com a Juscélia e com a Joyce; que estas moças lhe informaram que
haviam sido contratadas para trabalhar numa cidade do interior do Estado
de São Paulo (…) segundo essas moças, um dia após a chegada das
mesmas à cidade, alguém ligou e as trouxe de volta; a dona Divina
informou ao depoente que dois rapazes teriam ido à sua residência, não
sabendo precisar o nome, para contratar os serviços de sua filha (…)
que as moças informaram ao depoente que saíram daqui sabendo que
iriam trabalhar numa casa de programas (...) que as moças informaram
ao depoente que uma das moças havia ficado no interior de São Paulo;
posteriormente, o depoente soube que esta moça também havia
retornado (…). (Depoimento prestado durante a instrução do feito, folha
189).

Em harmonia com o conjunto probatório, as declarações,
prestadas na fase inquisitiva, folhas 6/7, e confirmadas em juízo, folhas
187/188, da informante, Divina Terezinha de Carvalho, mãe da vítima
Jucélia Rosa de Carvalho, a qual reconheceu os processados como
sendo os indivíduos que haviam aliciado sua filha para se prostituir no
Estado de São Paulo.

Confira-se:
“(...) esteve presente no conselho tutelar conversando

com Paulinho, pois ficou sabendo que sua filha Jucélia Rosa de Carvalho,
22 anos, teria viajado não para Uberlândia trabalhar como garçonete
como havia dito (…) e, sim, para São Paulo se prostituir; que ficou
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sabendo através de Cleusa, prima de Jucélia (…) que ontem por volta
das 15:00 horas, Josuel e João estiveram na casa da depoente e levaram
a Jucélia e Joyce, menor de idade, esta vizinha da depoente; que então
resolveu vir até esta delegacia dar notícia crime e chegando até aqui,
reconheceu os dois indivíduos; que sabe que os dois indivíduos estavam
na casa de Osmarina, que também é agenciadora de garotas de
programa (...)” (Declarações prestadas na fase inquisitiva, folha 7).

“(...) que as declarações prestadas perante a autoridade
policial, consignadas às folhas 6/7, são verdadeiras; que a filha da
depoente foi contratada para ir para Valinhos, se prostituir (…) que a
filha da depoente saiu para viajar para Valinhos, às dezoito horas,
acompanhada de Joice, de Janete e de Fernanda; que elas foram de
ônibus para Valinhos (…) que a filha da depoente ficou em Valinhos
apenas durante uma noite; no dia seguinte a filha da depoente retornou
(…) que a depoente não chegou a conversar, por telefone, com sua filha
em Valinhos; que as três moças que acompanharam a filha da depoente
também retornaram (...)” (Declarações prestada em juízo, folhas
187/188).

De igual teor, as declarações do informante Jerônimo
Júlio de Moraes, em juízo, folha 116, pai da vítima Joyce Júlia de Moraes:

“(...) diz que Joyce ficou uns dois dias fora; diz que ouvir
falar que a menor foi para São Paulo a convite dos acusados para se
prostituir; diz que dois dias depois que havia viajado a menor voltou (…)
diz que na delegacia a senhora Divina mãe de Jucélia vizinha da mãe do
depoente falou que os acusados estiveram na casa da mesma num
tempra e levaram Jucélia e Joyce (…) diz que Joyce retornou depois da
prisão dos acusados (...)”.

No mesmo sentido, as declarações das vítimas Janete
Souza Duarte (folha 33/34), Jucélia Rosa de Carvalho (folhas 35/36) e
Joyce Júlia de Moraes (folhas 37/38), prestadas durante a feitura do
inquérito policial, confirmando que foram aliciadas pelos apelantes, a
fim de se prostituirem no Estado de São Paulo, numa casa de prostituição
chamada Meteoros, localizada na cidade de Valinhos.

Seguem-se trechos de suas declarações:
“(...) que estava no J.D. Leilões segunda-feira com sua

amiga Cleusa, quando Fernanda abordou a depoente perguntando se a
mesma queria trabalhar em São Paulo em uma chácara destinada a
prostituição (…) que Fernanda deu um cartão para a depoente da casa
de prostituição de nome Meteoros e fica em Valinhos-SP; que então
combinaram de encontrar no outro dia; que João Carlos também estava
sentado na mesa com Osmarina e Fernanda; que Josuel disse que o
horário para encontrar na praça seria às 21:00 horas e que estaria
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esperando no local: a depoente, Joyce, Jucélia; que chegando lá no bar
do Batista estavam na mesa João, Josuel, Osmarina e Fernanda; que
então todos sentaram na mesa e combinaram sobre o horário em que
iriam para São Paulo (…) Fernanda e João no horário combinado
passaram na casa da depoente; que eles estavam num carro tempra
azul, de propriedade de Josuel; que João deixou todas as quatro meninas
na rodoviária (…) que Josuel disse para Joyce na frente da depoente
que eles arranjariam documento falso para Joyce caso algo acontecesse,
mas disseram que não tinha perigo, pois polícia não ia na chácara; que
Fernanda ficou com o dinheiro dado pelo homens para as passagens e
para a comida; que então a depoente e as outras meninas embarcaram
e chegando em São Paulo foram recebidas por um rapaz de nome
Marcos; que após alguns minutos conheceu a mulher de Josuel, que
também trabalha na chácara (…) após um tempo, na quinta-feira à noite,
receberam um telefonema de Pontalina para que viessem embora
urgente, caso não fossem Josuel e João ficariam presos; então foi dado
dinheiro pela mulher de Josuel para comprar as passagens e um rapaz
de nome Dinho levou-as até a rodoviária (...)” (Declarações prestadas
pela vítima Janete Souza Duarte, folhas 33/34).

“(...) Janete procurou a depoente e disse que tinha sido
procurada por Fernanda para ir para São Paulo trabalhar numa casa de
prostituição e disse que Fernanda queria saber se a depoente iria; que
então foi combinado de encontrar às 15:00 horas em frente a casa de
Osmarina para falar se iria ou não; que Josuel disse, às 15:00 horas que
estaria esperando todos na praça à noite; às 21:00 horas; que à noite no
horário combinado encontraram-se no bar do Batista: Fernanda,
Osmarina, Josuel e João e uma tal de borboleta; que no bar foi combinado
o horário de irem para São Paulo no outro dia (…) que no outro dia às
15:00 horas passou na casa da depoente João Carlos e Fernanda e a
levaram e Joyce também; que depois passaram na casa de Janete e
levaram todas para a rodoviária; que quem arrumava tudo e coordenava
era Josuel, que tinha  apelido de baiano; que foi dado dinheiro para
Fernanda para as passagens e para a comida e a mesma pagava tudo;
que foram recebidas em Valinhos-SP por um rapaz de nome Marcos
numa chácara (…) sabia o que acontecia na chácara e que a mesma
seria prostituta (…) que após um tempo no mesmo dia em que chegaram
foi-lhes dito por Marcos que era para voltar, pois Josuel e João estavam
presos e que se voltassem as garotas os mesmos seriam soltos (…)”
(Declarações prestadas pela vítima Jucélia Rosa de Carvalho, folhas
35/36).

“(...) que Janete procurou a depoente e disse que tinha
sido procurada por Fernanda para ir para São Paulo trabalhar numa
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casa de prostituição e disse que Fernanda queria saber se a depoente
iria; que então foi combinado de encontrar às 15:00 horas em frente a
casa de Osmarina para falar se iria ou não; que chegando lá, estavam
Josuel e Fernanda e a depoente disse a Josuel que era menor e o mesmo
disse que não tinha problema pois iria alterar os documentos da depoente;
Josuel ainda despreocupou a depoente dizendo que ele arrumaria tudo;
que neste momento foi entregue um cartão da boate Meteoros, casa de
prostituição, que fica em Valinhos (SP) para a depoente; que Josuel
disse que esperava todas na praça à noite, às 21:00 horas; que à noite
no horário combinado encontraram-se no bar do Batista: Fernanda,
Osmarina, Josuel e João e uma tal de borboleta; que no bar foi combinado
o horário de irem para São Paulo no outro dia (…) que no outro dia às
15:00 horas passou na casa da depoente João Carlos e a Fernanda e a
levaram e Jucélia também, pois ambas são vizinhas; que depois
passaram na casa de Janete e levaram todas para a rodoviária; que
Josuel era o dono da chácara e quem dava as ordens para Fernanda
que chamava o mesmo de patrão; que foi dado dinheiro para Fernanda
para as passagens e para a comida e a mesma pagava tudo; que forma
recebidas em Valinhos (SP) por um rapaz de nome Marcos numa chácara
(…) que após um tempo no mesmo dia em que chegaram foi-lhes dito
por Marcos que era para voltar, pois Josuel e João estavam presos e
que se voltassem as garotas os mesmos seriam soltos (...)”. (Declarações
prestadas pela vítima Joyce Júlia de Moraes, folhas 37/38).

As vítimas Jucélia Rosa de Carvalho e Joyce Júlia de
Moraes, ouvidas sob o crivo do contraditório, folhas 118/119, confirmaram
suas declarações prestadas na fase inquisitiva, in verbis:

“(...) confirma seu depoimento de folhas 35 e 36 dos
autos (…) diz que não fez nenhum programa na chácara; diz que não
tiveram de reembolsar as despesas com as passagens e comida (…)
confirma que quem levou ela e as outras moças para a rodoviária foi
Fernanda e João Carlos (…) diz que quem comprou as passagens para
elas viajarem foi Fernanda; diz que quem recebeu elas na chácara em
Valinhos foi Marquinhos; diz que quem convidou a depoente Janete e
Joyce para irem para São Paulo foi Fernanda; diz que foram as quatro e
depois só Fernanda ficou lá (…) que nunca havia exercido a profissão
de prostituição (…) diz que na época já era mãe solteira (…) que antes
de ir para São Paulo já tinha tido relacionamento sexual com rapazes
que tinham namorado (...)” (Declarações prestadas pela vítima Jucélia
Rosa de Carvalho, folha 118).

“(...) confirma seu depoimento, de folhas 37 e 38 dos
autos (…), diz que não fez nenhum programa na chácara; diz que voltaram
para Pontalina só a depoente, Janete e Jucélia mais que Fernanda não
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veio (…) diz que viu outras moças no local para fazer programas (...) diz
que Fernanda falou que os programas seriam feitos na própria chácara
(…) diz que na época em que viajou não tinha os dezoito anos (…) diz
que chegaram na chácara num dia e foi embora num outro; diz que
pode perceber que a chácara para onde foi era uma casa de programa
(…) diz que quando chegaram na chácara iá ter uma inauguração que iá
ser uma boate; diz que a depoente que ela e Janete na época do fato já
se prostituíam (...)” (Declarações da vítima Joyce Júlia de Moraes, folha
119)

Restando demonstrado, pelos elementos de convicção
apurados nos autos, especialmente pelas declarações das vítimas e
depoimentos testemunhais, a conduta ilícita dos processados, pertinente
ao crime de favorecimento da prostituição, disposto no artigo 228, § 1º,
do Código Penal Brasileiro, não sobra espaço ao pronunciamento
jurisdicional absolutório, devendo ser mantido o édito condenatório,
revelando a improcedência da insurreição defensiva.

Nesse sentido, julgados da Corte, in verbis:
“Apelação criminal favorecimento à prostituição. Forma
qualificada. Idade da vítima. (…) Absolvição. Existência
de provas. (…)
I - A condenação imposta, prevista em lei (Código Penal,
artigo 228) consiste em induzir ou atrair alguém à prosti-
tuição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone.
Seu objeto jurídico é o interesse social consistente em
que a função sexual se exerça normalmente, de acordo
com os bons costumes e a moralidade pública. Estando
comprovadas autoria e materialidade diante dos
elementos probatórios, inviável se falar em absolvição.
II - omissis.
III - omissis.
IV - Recurso conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal
nº 32505-7/213, relator desembargador Prado, DJ 75,
de 24/04/2008).
“Apelação criminal. Favorecimento à prostituição. Provas
frágeis. Inocorrência.
(…)
Não há que se falar em fragilidade das provas, posto
que através das declarações das vítimas e das provas
testemunhais, a autoria restou devidamente demons-
trada, encontrando-se as provas harmônicas e coesas,
não havendo dúvidas de que o crime fora praticado nos
moldes delineados na peça exordial acusatória.
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II - omissis. Apelação conhecida e improvida” (Tribunal
de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Criminal,
Apelação Criminal nº 33285-7/213, desembargador
Leandro Crispim, DJ 143, de 31/07/2008).
2. Da configuração do crime de favorecimento à

prostituição:
No tocante à alegação de que o crime de favorecimento

da prostituição não restou configurado, porquanto as supostas vítimas
não chegaram a se prostituir na cidade de Valinhos e, ainda, porque as
mesmas já possuíam comportamento reprovável na cidade de Pontalina,
vê-se que não merece prosperar.

É cediço que, para configurar a prática do crime de
favorecimento da prostituição, tipificado pelo artigo 228, § 1º, do código
repressivo, devem os agentes incidir em pelo menos uma das condutas
constantes no tipo penal, quais sejam, induzir ou atrair à prostituição,
facilitá-la ou impedir que alguém a abandone.

Induzir significa persuadir, aliciar, levar à prática de uma
ação.

Atrair, por sua vez, com significado semelhante, indica
estar o agente no ambiente da prostituição e atraia, isto é, traz, chama,
arrasta, puxe para si ou para o seu meio o sujeito passivo.

Facilitar é favorecer, tornar fácil, afastar dificuldades e
empecilhos etc, sendo que, nesta hipótese, o agente não determina ou
impele ao meretrício a vítima, mas auxilia-a no torpe mister, como, por
exemplo., arranja-lhe clientes, favorece-lhe o exercício, colocando-a em
pontos ou sítios adequados etc.

No caso dos autos, resta induvidoso que os processados
induziram e atraíram as vítimas à prostituição, haja vista que as
convidaram para trabalhar com o comércio carnal na chácara de
propriedade de Josuel, situada no interior do Estado de São Paulo, na
cidade de Valinhos, local em que funcionava uma casa de prostituição,
pagando todas as despesas para a viagem das mesmas.

Insta assinalar que, diferentemente do alegado pela
defesa, o crime restou consumado, vez que, ainda que as vítimas Janete
Souza Duarte, Jucélia Rosa de Carvalho e Joyce Júlia de Moraes não
tenham praticado qualquer ato sexual com clientes,  foram retiradas de
suas casas e levadas até a casa de prostituição pertencente ao
processado Josuel, para se prostituírem, sendo mantidas naquele
ambiente de promiscuidade a fim de colocarem seus corpos a venda.

Sobre o tema, dispõe Julio Fabbrini Mirabete:
“O crime previsto no artigo 228 configura-se com uma
das condutas previstas na lei, não exigindo habitualidade.
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Exige-se, porém, que seja produzido na vítima o efeito
querido pelo agente. Na primeira hipótese, basta apenas
que se opere o estado de prostituição, estando a vítima
ao dispor de clientes, independentemente de comércio
carnal (…)” (Código Penal Interpretado, 2ª edição, editora
atlas, página 1556).
Seguindo o mesmo posicionamento, aduz Rogério

Greco:
“Tem-se por consumado o crime tipificado no artigo 228,
do Código Penal, por meio das condutas de induzir ou
atrair, quando a vítima, efetivamente, dá início ao
comércio carnal, ou seja, às atividades próprias
características da prostituição, com a colocação de seu
corpo à venda, mesmo que não tenha, ainda, praticado
qualquer ato sexual com algum “cliente” (Código Penal
Comentado, 2ª edição, editora Impetus, página 581).
Importante esclarecer que a vítima Fernanda Rosa

Pereira, conforme se depreende das declarações das vítimas Jucélia
Rosa de Carvalho e Joyce Júlia de Moraes, prestadas em juízo, folhas
118/119, não retornou para a cidade de Pontalina, tendo permanecido
na casa de prostituição.

Quanto à afirmativa de que as supostas vítimas já
possuíam comportamento reprovável, não sendo possível, neste caso,
a ocorrência do delito, vê-se que não prospera, uma vez que para a
configuração do crime sob análise pouco importa que as vítimas sejam
pessoas de má reputação.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:
Tribunal de Justiça de São Paulo: “Favorecimento da
prostituição (…) A anterior conduta desregrada de mulher
não é óbice à configuração da mencionada infração”
(RT 407/113).
Tribunal de Justiça de São Paulo: “Favorecimento da
prostituição. Vítimas que já se dedicavam à prostituição.
Irrelevância. (…) A lei penal, em seu artigo 228, não
exclui de sua proteção nem mesmo a pessoa já
prostituída, pois visa a proteger a moralidade sexual
pública” (RT 606/328).
Comungando do mesmo entendimento, estabelece a

Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do doutor Alciomar
Aguinaldo Leão, folhas 394/401:

“(...) In casu, vê-se que as ofendidas foram persuadidas
(elemento necessário à caracterização do delito) pelos recorrentes a
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irem ao prostíbulo na cidade de Valinhos (SP). Dessa forma, os réus
obtiveram o resultado almejado, ou seja, levar as adolescentes à prática
de prostituição. (…)

Assim, restou provado que os apelantes (Josuel Costa
Freitas e João Carlos Vicente), induziram e atraíram as vítimas Janete
Souza Duarte, Jucélia Rosa de Carvalho, Fernanda Rosa Pereira e Joyce
Júlia de Moraes, esta última menor de 18 anos, para um estabelecimento
conhecido como Meteoros Bar Drink’s, localizado na cidade de Valinhos
(SP), com a finalidade de que estas viessem a se prostituir.

Não bastasse isso, para a consumação do delito de
favorecimento da prostituição, é despiciendo a realização de atos sexuais
por parte da vítima, sendo necessário, tão-somente, que esta seja
colocada em ambiente de prostituição à disposição de clientes.

Por fim, o fato das ofendidas já terem praticado relação
sexual não isenta os recorrentes das responsabilidade penais, aliás,
reforça ainda mais as acusações, pois a lei penal não pune a prostituição,
por si só, mas a conduta de quem facilita, empresta auxílio ou tira proveito
dessa atividade.”

3. Da redução das reprimendas aplicadas e alteração
do regime prisional:

No tocante ao pedido de redução das penas impostas
aos processados, verifica-se que merece acolhimento, posto que foram
aplicadas em patamar exacerbado pelo julgador singular, conforme passo
a explanar.

Na individualização das penas impostas aos apelantes,
ao analisar as circunstâncias judiciais, o magistrado entendeu que a
culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito
se mostravam desfavoráveis, razão pela qual afastou as reprimendas
do menor grau punitivo, impondo-as de 6 (seis) anos de reclusão, sendo
mantidas neste patamar diante da ausência de atenuantes, agravantes
ou causas de aumento ou diminuição de pena.

Eis a fundamentação expedida pelo magistrado,
salientando-se que foi utilizada a mesma argumentação para ambos os
processados durante a individualização das reprimendas aplicadas:

“(...) Considerando que a culpabilidade do acusado no
crime está evidenciada, tendo agido com vontade determinada
(desfavorável); Considerando que os antecedentes criminais do acusado
são bons e, portanto, o mesmo é primário (favorável); Considerando
que nada há nos autos que desabone sua conduta social (favorável);
Considerando que sua personalidade é de homem comum (favorável);
Considerando que os motivos do crime são abomináveis, consistentes
em ganhar dinheiro fácil (desfavorável); Considerando que as
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circunstâncias e consequências do crime lhe são desfavoráveis, vez
que, no período noturno induziu e atraiu algumas mulheres e uma
adolescente para a prática da prostituição; Considerando que as vítimas,
com seus comportamentos, contribuíram para o crime, na medida em
que na data e horário marcado para combinarem a ida para a cidade de
Valinhos (SP), todos estavam lá, além do fato de terem declarado que
embarcaram para aludida cidade de livre e espontânea vontade
(favoráveis), fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, a qual torno
definitiva à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem
como de causas de diminuição ou aumento de pena (…).”

Vê-se que enseja reparos a fixação da pena como
procedida pelo magistrado, na primeira fase do processo dosimétrico,
porquanto as circunstâncias e consequências do crime, previstas no
artigo 59, do Código Penal Brasileiro, não se mostraram desfavoráveis.

As circunstâncias do crime seriam os elementos que
não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais
como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as
condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros,
não se podendo valorar, contudo, nada que se configure ao mesmo tempo
como circunstância legal, causa de diminuição ou de aumento de pena
ou qualificadora, sob pena de se incorrer em bis in idem, isto é, dupla
valoração.

Por sua vez, as consequências do crime são os efeitos
da conduta do agente, ou seja, o maior ou menor dano causado por seu
modo de agir, seja em relação a coletividade, seja em relação a vítima
ou aos seus familiares.

Dispondo sobre o tema, aduz Fernando Capez:
“Circunstâncias e consequências do crime: possuem
caráter genérico, incluindo-se nessa referência as de
caráter objetivo e subjetivo não inscritas em dispositivo
específico. As circunstâncias podem dizer respeito, por
exemplo, à duração do tempo do delito, que pode
demonstrar maior determinação do criminoso, ao local
do crime, que pode indicar a maior periculosidade do
agente; à atitude de frieza, insensibilidade do agente
durante ou após a prática da conduta criminosa. As
consequências dizem respeito à extensão do dano
produzido pelo delito, desde que não constituam
circunstâncias legais. Embora todos os crimes
praticados com violência causem repulsa, alguns trazem
consequências particularmente danosas, como o
latrocínio em que a vítima era casada, deixando viúva e
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nove filhos, dois deles com trauma psíquico irreversível.
No caso do chamado crime exaurido, que é aquele onde,
mesmo após a consumação, o agente perseverou na
sua agressão ao bem jurídico, as consequências do
crime atuam decisivamente para o aumento da pena”
(Direito Penal, Parte Geral, volume 1, editora Saraiva,
11ª edição, página 444).
No caso em estudo, vislumbra-se que a motivação

expedida pelo julgador é insuficiente para ensejar uma valoração negativa
das circunstâncias do crime, pois o fato dos agentes terem induzido e
atraído as vítimas para a prática da prostituição  durante o período noturno
não demonstra maior periculosidade ou audácia dos agentes, sendo
próprio dos crimes dessa natureza.

Demais disso, os outros argumentos utilizados pelo
magistrado, como induzir ou atrair mulheres e uma adolescente para a
prostituição, já se constituem em elementares da figura típica ou
circunstância qualificadora, motivo pela qual não ensejam valoração
negativa, para não se incorrer em bis in idem.

Igualmente, as consequências do crime não podem ser
tidas como inteiramente desfavoráveis, posto que três das vítimas
regressaram a seus lares, não chegando a permanecer por muito tempo
na casa de prostituição.

Ponderadas as elementares do artigo 59, do Código
Penal Brasileiro, emergindo, dessa operação, o reconhecimento de que
as circunstâncias judiciais, em sua maioria, são favoráveis aos
processados, devem as penas-base, compondo a primeira fase do
processo dosimétrico, serem reduzidas para 4 (quatro) anos de reclusão.

O regime prisional deve ser alterado para o aberto, diante
da redução das reprimendas aflitivas, em conformidade com o artigo
33, § 2º, alínea c, do Código Penal Brasileiro.

Diante do exposto, redimensionam-se as penas
aplicadas aos apelantes Josuel Costa de Freitas e João Carlos Vicente,
por violação do artigo 228, § 1º, do Código Repressivo, para 4 (quatro)
anos de reclusão, em regime aberto.

4. Da substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos:

Por derradeiro, considerando que os apelantes são
primários, que as penas foram fixadas em 4 (quatro) anos de reclusão,
e, ainda, que a maioria das circunstâncias judiciais, dispostas no artigo
59, do Código Penal, foram favoráveis aos processados, cabível a
substituição das penas corpóreas por duas restritivas de direitos, nos
termos do artigo 44, do Código Repressivo.
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Nesse diapasão, precedentes deste Tribunal de Justiça:
“Apelação criminal. (…) Substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito. Cabimento.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada, a
primariedade da apelante e as demais circunstâncias
que lhe foram consideradas favoráveis, impõe-se a
substituição da pena privativa de liberdade, nos termos
do artigo 44, do Código Penal. Apelação provida”
(Tribunal de Justiça de Goiás, Primeira Câmara Criminal,
Apelação Criminal nº 237593-10.2010.8.09.0000, relator
desembargador Huygens Bandeira de Melo, DJ 717, de
14/12/2010).
Assim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 44,

do Código Penal Brasileiro, substituo a pena privativa de liberdade fixada
a cada um dos processados por duas penas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, ficando a cargo do juízo da execução a indicação do local de
seu cumprimento, bem como o montante a ser fixado na prestação
pecuniária, por entender que essa substituição seja suficiente para
repreensão e prevenção do crime em apreço.

Diante do exposto, conheço do apelo, acolho o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, lavrado pelo doutor Alciomar Aguinaldo
Leão, e dou-lhe parcial provimento, para reduzir as penas aplicadas,
alterar o regime prisional para o aberto e substituir as penas privativas
de liberdade por duas restritivas de direitos.

É o voto.
Goiânia, 12 de abril de 2011.
Des. J. Paganucci Jr. - Relator

Apelação Criminal nº 406769-85.2005.8.09.0024 (200594067693)
Comarca de Caldas Novas
Apelante: Olinto Gomes Neto
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Ivo Favaro

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS CUL-
POSOS. LESÕES CORPORAIS CULPOSAS. CON-
CURSO FORMAL. NULIDADES PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR DEPRECATA. FALTA
DE APRECIAÇÃO DE TESES LEVANTADAS NA
DEFESA PRÉVIA. IMPROCEDÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL.
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I - A falta de intimação acerca da inquirição de vítimas,
por precatória, constitui nulidade relativa (Súmula 155,
do Supremo Tribunal Federal).
II - Resta superada alegação de ausência de apreciação
das teses suscitadas na defesa prévia, posto que
reiteradas em sede de alegações finais, foram
devidamente apreciadas na sentença.
III - Não vinga pleito absolutório se restou demonstrado,
pela prova oral e pericial coligidas, que o agente agiu
com culpa, na modalidade de imprudência.
IV - Considerando que do acidente resultou vitimado
fatalmente o filho do apelante, a hipótese comporta, a
concessão do perdão judicial, com a consequente
extinção da punibilidade do fato, com fulcro nos artigos
121, § 5º, e 107, IX, Código Penal. No concurso formal,
o perdão judicial se estende a todos os crimes, pois a
ação é única, alcançando a todos a desnecessidade de
punição legal, que já se deu pelos efeitos de um dos
crimes sobre o agente.
Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Terceira Turma Julgadora
de sua Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, acolhendo em parte
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do recurso e dar-lhe
provimento, nos termos do voto do relator e da ata de julgamentos.

Participaram do julgamento, votando com o relator, a
desembargadora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos e doutor José
Carlos de Oliveira, substituto do desembargador Paulo Teles. Ausente
justificadamente, o desembargador J. Paganucci Jr.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador
Itaney Francisco Campos.

Presente, representando o órgão de cúpula do Ministério
Público, o procurador de justiça, doutor José Fabiano Ito.

Goiânia, 11 de agosto de 2011.
Des. Ivo Favaro - Relator

RELATÓRIO

Olinto Gomes Neto, devidamente qualificado, foi
denunciado perante a Primeira Vara da  comarca de Caldas Novas, como
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incurso nas sanções do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c
o 70 (duas vezes), do Código Penal, por haver, na direção de veículo
automotor, agindo com imprudência, provocado a morte de José
Castanheira Filho e de Hélio Rodrigues Gomes, fato ocorrido na tarde
de 04/11/2000, por volta de 18h30, no km 07, da rodovia GO-139, naquele
município.

Narra a denúncia que o acusado conduzia uma
caminhonete, pela rodovia, sentido Marzagão/Caldas Novas,
desenvolvendo alta velocidade em pista molhada, quando perdeu o
controle dela e adentrou na mão de direção contrária, vindo a colidir
frontalmente com outro veículo, dirigido por José, que trazia sua esposa
e mais três filhos, além de abalroar uma motocicleta, lançando seu
condutor para fora da pista de rolamento.

Consta que, com sua conduta, o acusado lesionou
algumas pessoas e causou a morte de José Castanheira Filho e Hélio
Rodrigues Gomes, sendo que este último se encontrava no interior de
sua caminhonete.

Processada regularmente a pretensão punitiva,
sobreveio sentença que, aplicando o instituto da emendatio libelli
(Código de Processo Penal, artigo 383), condenou-o nos termos dos
artigos 302 (duas vezes) e 303, caput (cinco vezes), do Código de
Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de
R$ 1.000,00 (Hum mil reais) à cada vítima, com exceção de Hélio
Rodrigues Gomes, que faleceu e era seu filho, e na prestação de serviços
à comunidade, com doação de 50 (cinquenta) cestas básicas de
alimentos, no valor unitário de R$ 80,00 (oitenta reais), às pessoas
carentes daquele município. Determinou-se, ainda, a suspensão de sua
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano (folhas
309/350).

Inconformado, o acusado interpôs Apelação, alegando,
preliminarmente, que o processo deve ser anulado, a partir do despacho,
de folha 173, visto que:

a) não houve intimação de deprecata para comarca de
São Caetano do Sul, ressaltando que o advogado nomeado para o ato
deixou de elaborar perguntas às pessoas lá inquiridas e indevidamente
compromissadas, eis que figuram como vítimas;

b) a juíza deixou de apreciar as teses levantadas na
defesa prévia, referentes à impugnação das referidas testemunhas, que
reputa como “suspeitas”, por promoverem ação civil em seu desfavor,
bem como do laudo pericial de reprodução de acidente de trânsito,
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reproduzido na fase inquisitiva, que não teve sua participação ou de seu
defensor, contrariando o princípio do contraditório.

No mérito, busca absolvição, por insuficiência de provas
de sua culpa, destacando  as más condições do tempo, da pista onde
ocorreu o sinistro, e a falta de confirmação de que dirigia em alta
velocidade. Subsidiariamente, pede a redução da pena, com exclusão
da suspensão do seu direito de dirigir, ou aplicação do perdão judicial
(folhas 363/393).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
improvimento do recurso (folhas 403/412).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu representante,
doutor Alciomar Aguinaldo Leão, opina pelo conhecimento e provimento
parcial do recurso, para que, refutadas as preliminares, seja concedido
o perdão judicial ao apelante e, em consequência, seja declarada a
extinção da punibilidade dos homicídios culposos por ele praticados
(folhas 417/425).

É  o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, dele conheço.

Inicialmente, destaco que a ausência de intimação
acerca da inquirição das vítimas, por carta precatória, é nulidade relativa,
devendo ser observada a Súmula 155, do Supremo Tribunal Federal,
sendo facultado ao defensor nomeado, caso entenda necessário,
elaborar perguntas sobre os fatos.

Por outro lado, o fato de ter sido deferido compromisso
a elas, em juízo, bem como de estarem movendo ação civil contra o
apelante, não desqualifica suas declarações, pois, como se sabe,
incumbe ao julgador, na formação de seu convencimento, valorar, com
a devida cautela, os depoimentos daqueles tidos como informantes.

Vê-se ainda que a defesa impugnou, em sede de
resposta preliminar, o laudo pericial de reprodução de acidente de trânsito,
mas deixou para discuti-lo oportunamente, por não retratar com fidelidade
o ocorrido (folha 172), não ensejando, naquela ocasião, qualquer
manifestação por parte do juízo. Frise-se, ainda, que, posteriormente,
deixou de produzir prova contrária, assim, não há como refutá-lo agora,
até porque tal documento goza de presunção absoluta, eis que se
encontra revestido de todas as formalidades legais.

Portanto, restam superadas as alegações de nulidade
processual, até porque foram elas   reiteradas em sede de alegações
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finais (folhas 284/296) e devidamente apreciadas na sentença, sobretudo
considerando que não houve qualquer prejuízo para o apelante.

No mérito, quanto ao pleito absolutório, razão não lhe
assiste.

A materialidade delitiva resulta dos laudos de exame
cadavérico (folhas 39/44 e 47/52), das certidões de óbito (folhas 54 e
64), laudos de exame médico-legal de lesões corporais (folhas 76/79),
laudos de exame de corpo de delito (folhas 85/88) e laudo pericial de
reprodução simulada de acidente de tráfego (folhas 118/147).

Quanto à autoria, o apelante declarou, em juízo, não se
sentir culpado pelo acidente, que reputa como “uma fatalidade do destino”,
eis que vinha numa velocidade de 60 km/h, quando perdeu o controle
da direção, por haver uma poça d’água na mão que trafegava, decorrente
da chuva que caía naquele dia (folhas 167/170).

No entanto, veja-se o depoimento judicial do motociclista
Pedro Ricardo de Souza, que foi colhido, primeiramente, pelo apelante:

“no dia dos fatos narrados na denúncia o depoente
trafegava na Rodovia GO 139, quando percebeu que a camioneta D-20
vermelha que vinha em sentido contrário (Marzagão - Caldas Novas)
adentrava na contra mão de direção. Buscando evitar uma colisão o
depoente foi para o acostamento e mesmo assim a camioneta D-20 o
atingiu frontalmente; com o impacto a camioneta atingiu também um
veículo que vinha logo atrás do depoente, em Siena onde estavam quatro
passageiros, dos quais um faleceu e três ficaram bastante feridos, um
deles inclusive com deficiência física permanente; o condutor da
camioneta D-20 estava em alta velocidade” (folha 239).

O aludido excesso de velocidade foi  corroborado, na
fase inquisitiva, tanto por Waldir Alves da Silva, empregado do apelante
que estava com ele na caminhonete (folhas 69/70), quanto por Solange
Dias Ferracin Castanheira, vítima que se encontrava no interior do Siena
(folha 97).

A propósito, eis o pronunciamento dela, em juízo:
“no dia dos fatos eu estava com meu marido, meus filhos

e minha afilhada. Ao iniciar uma subida, percebemos que vinha em
sentido contrário uma caminhonete que perdeu o controle da direção.
Ele veio em zigue-zague, meu marido reduziu a velocidade, mas dizia
que não conseguiria evitar a colisão (…). A caminhonete colheu uma
moto que trafegava em nossa frente e depois nosso carro. Houve a
colisão e o carro foi partido ao meio. Meu marido faleceu em decorrência
do acidente. O motorista da moto não faleceu mas ficou lesionado. O
filho do réu faleceu” (folha 188).
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No mesmo sentido, a palavra das vítimas Joyce Ferracin
Castanheira (folhas 99/100 e 189), Aline Aprício Castanheira (folhas
101/102 e 190) e Leandro Ferracin Castanheira (folhas 106/107).

Ademais, a perícia realizada no local do sinistro concluiu
que:

“Depois de efetuar o levantamento pericial em local de
acidente de trânsito, e analisadas as circunstâncias em que o mesmo
ocorreu, os peritos criminais opinam que a causa técnica do acidente
fora o fato do condutor da unidade V-3 (GM/C-20) trafegar naquele
momento e local desprovido dos cuidados indispensáveis para com a
segurança no trânsito, transitando com velocidade incompatível para o
mesmo, não conseguindo manter o domínio de direção do veículo, pondo
em risco não somente sua vida como a de outrem” (folha 128).

Frise-se que o artigo 28, da Lei nº 9.503/97, determina
que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito”.

Como se vê, restou provado que o apelante, agindo com
imprudência, praticou homicídio culposo em relação a Hélio Rodrigues
Gomes e José Castanheira Filho, além das lesões corporais em Pedro
Ricardo de Moura, Solange Dias Ferracin Castanheira, Joyce Ferracin
Castanheira, Aline Aprício Castanheira e Leandro Ferracin Castanheira.

Por fim, registre-se que o apelante requer a aplicação
do perdão judicial, porque o evento delituoso vitimou fatalmente seu
próprio filho, Hélio.

Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar
de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio
agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária
(artigo 121, § 5º, Código Penal), que se aplica subsidiariamente aos
crime de homicídio na direção de veículo automotor (artigo 291, Código
de Trânsito Brasileiro).

Tais consequências devem atingir o agente física ou
moralmente.

Na espécie, verifica-se que o apelante no evento danoso
perdeu seu próprio filho, que contava apenas com 14 (quatorze) anos
de idade. Não há como imputar ao condenado uma pena superior àquela
que ele mesmo já se impôs, viver com a mágoa de ter dado causa à
morte de seu próprio filho. Isso, por si só, representa-lhe uma pena maior
que qualquer sanção corporal.

Assim, resta mais que demonstrado que o apelante
sofreu moralmente, permitindo inferir que foi suficiente como punição
pela sua atitude imprudente.
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Por conseguinte, é de se reconhecer que ele faz jus ao
perdão judicial, causa extintiva de punibilidade (artigo 107, IX, do Código
Penal), em relação a seu filho Hélio, vítima fatal do acidente.

E, como o perdão não pode ser concedido parcialmente,
deve ser estendido também às demais sanções imputadas ao réu, em
concurso formal, no caso, o artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro,
com relação a José Castanheira Filho, e artigo 303 (cinco vezes), do
Código de Trânsito Brasileiro relativamente a Solange Dias Ferracin
Castanheira, Joyce Ferracin Castanheira, Aline Aparício Castanheira,
Leandro Ferracin Castanheira (crime de homicídio e lesões corporais),
devido ao concurso formal, haja vista que mediante uma ação, adveio o
cometimento de mais de um crime. Vale dizer que o que interessa é o
resultado do evento, para extensão dos efeitos.

A propósito, confira-se:
“Processo penal. Acidente automobilístico. Perdão
judicial. Concessão. Benefício que aproveita a todos.
Sendo o perdão judicial uma das causas de extinção de
punibilidade (artigo107, inciso IX, do Código Penal), se
analisado conjuntamente com o artigo 51, do Código de
Processo Penal, que preceitua que “o perdão concedido
a um dos querelados aproveitará a todos ...”, deduz-se
que o benefício deve ser aplicado a todos os efeitos
causados por uma única ação delitiva. O que é reforçado
pela interpretação do artigo 70, do Código Penal
Brasileiro, ao tratar do concurso formal, que determina
a unificação das penas, quando o agente, mediante uma
única ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não.
Considerando-se, ainda, que o instituto do perdão judicial
é admitido toda vez que as conseqüências do fato afetem
o respectivo autor, de forma tão grave que a aplicação
da pena não teria sentido, injustificável se torna sua
cisão.
Ordem concedida para restabelecer a decisão de
primeiro grau” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas
Corpus nº 14348/SP, ministro Jorge Scartezzini, Quinta
Turma).
Ante o exposto, acolhido em parte o  parecer da

Procuradoria-Geral  de  Justiça,  conheço do recurso e dou-lhe
provimento, para conceder o perdão judicial ao apelante, de todas as
acusações que lhe foram imputadas, declarando extinta sua punibilidade.

É o meu voto.
Des. Ivo Favaro - Relator
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Apelação Criminal nº 419633-52.2005.8.09.0123 (200594196337)
Comarca de Pirancajuba
1º Apelante: Ministério Público
2º Apelante: Gilvan Vieira Rosa
1º Apelado: Gilvan Vieira Rosa
2º Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Itaney Francisco Campos

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
GRAVE E GRAVÍSSIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE TÓPICA. PENA-BASE
INVIABILIDADE DE REPAROS. AFASTAMENTO DO
CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO DA PENA DEFI-
NITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU
GRAVE AMEAÇA.
I - Na hipótese de lesão grave e gravíssima, praticadas
num mesmo contexto fático, aplica-se o princípio da
consunção, devendo o agente responder somente pela
lesão gravíssima, afastando-se, em consequência, o
concurso formal.
II - Não há se falar em redimensionamento da pena-base
quando os vetores do artigo 59, do Código Penal, foram
devidamente sopesados, com base em dados extraídos
dos autos, observando-se os princípios da
proporcionalidade e individualização da pena e feita a
gradação da reprovabilidade da conduta do acusado.
III - Nos termos do disposto no artigo 44, inciso I, do
Código Penal, é inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos quando o crime for
praticado com violência à pessoa.
Apelos conhecidos. Provido o manejado pelo Ministério
Público e parcialmente provido o interposto pela defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Criminal nº 419633-52.2005 (200594196337), Comarca de
Piracanjuba, em que são apelantes e apelados o Ministério Público e
Gilvan Vieira Rosa.

Acordam os integrantes da Segunda Turma Julgadora
da Primeira Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado
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de Goiás, por unanimidade de votos, acolhendo em parte o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, em conhecer dos apelos, dar parcial
provimento ao do segundo apelante, reduzindo-lhe a pena para 3 anos
de reclusão, e integral provimento ao interposto pelo Ministério Público,
afastando a substituição por medidas restritivas de direito, nos termos
do voto do relator.

Votaram, além do relator, que presidiu o julgamento, o
desembargador J. Paganucci Jr. e o juiz Eudélcio Machado Fagundes,
substituto do desembargador Ivo Favaro.

Presente o ilustre procurador de justiça, doutor Alciomar
Aguinaldo Leão.

Goiânia, 6 de dezembro de 2011.
Des. Itaney Francisco Campos – Relator

RELATÓRIO

O Ministério Público, por intermédio de seu representante
legal no juízo de Piracanjuba, ofertou denúncia em face de Gilvan Viera
Rosa, qualificado, dando-o como incurso nas sanções do artigo 129, §
1º, incisos I e III, e § 2º, inciso IV, c/c artigo 70, todos do Código Penal.

Narra a exordial que no dia 26 de dezembro de 2004,
por volta das 20:00hs, na praça do relógio, na cidade de Piracanjuba, o
acusado, utilizando-se de uma garrafa, desferiu um golpe na cabeça da
vítima. Na sequência, deu-lhe um murro na boca. Após a vítima cair ao
chão, foi novamente golpeada na região do pescoço com uma garrafa
previamente quebrada pelo acusado.

Apurou-se que o acusado estava alcoolizado e depois
de adquirir uma cerveja no bar localizado na citada praça, sentou-se em
um banco ao lado de pessoas desconhecidas, momento em que a vítima,
que também estava alcoolizada, se aproximou e começou a conversar
com essas pessoas, a fazer gracejos e a pedir dinheiro, instante em que
o acusado se levantou e, de inopino, deu início às agressões.

A denúncia foi recebida no dia 7 de dezembro de 2005
(folha 54). O réu foi citado (folha 66v), interrogado (folhas 68/71) e
apresentou defesa prévia (folhas 73/74). Durante a instrução processual,
foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação e 1 (uma)
pela defesa, sendo as demais dispensadas (folhas 83/84, 120/121 e
119).

No âmbito de memoriais, o Ministério Público pugnou
pela condenação do acusado nos moldes da denúncia. Já a defesa,
postulou a adequação da conduta apenas para o tipo do artigo 129, § 1º,
inciso III, do Código Penal.
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Em sentença, de folhas 153/160, o dirigente processual,
doutor Eduardo Valmory Sanches, julgou procedente a denúncia e
condenou Gilvan Vieira Rosa nas sanções do artigo 129, § 1º, incisos I e
III e § 2º, inciso IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 4 (quatro)
anos de reclusão, em regime aberto. Referida pena foi substituída por
uma restritiva de direito, consistente no pagamento do valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) que deverão ser destinados ao fundo para fomento e
previdência do Serviço Público local.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de
apelação sob o argumento de que o magistrado, ao substituir à pena
corpórea por restritiva de direitos, feriu o disposto no artigo 44, inciso I,
do Código Penal (folhas 165/168).

Em contrarrazões, a defesa pede o improvimento do
apelo manejado pelo Ministério Público (folhas 176/179).

A defesa também apela (folha 181), em cujas razões
pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação em
relação à materialidade delitiva. Quanto à tipificação, pede a exclusão
da qualificadora do inciso I, do § 1º, do artigo 129, do Código Penal, sob
o fundamento de que o laudo complementar apto a comprovar a
incapacidade habitual por mais de 30 dias foi realizado oito meses após
o cometimento do delito. No tocante à fixação da pena, aponta nulidade
tópica por ausência de individualização da sanção para cada um dos
delitos imputados ao apelante. Alternativamente, pede reanálise da
conduta social e motivos do ilícito, com a consequente redução da pena.

No âmbito das contrarrazões (folhas 218/221), o
Ministério Público pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso
pela intempestividade. No mérito, pugna pelo improvimento do apelo
manejado pela defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito
pela doutora Maria da Conceição Rodrigues dos Santos, opina pelo
provimento do recurso manejado pelo Ministério Público e improvimento
do interposto pela defesa. Entende que a sentença se mostra
devidamente fundamentada e que a pena não merece retoques (folhas
228/233).

É o relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

Trata-se de duas apelações manejadas pelo Ministério
Público e pela defesa de Gilvan Vieira Rosa, em desprestigio de sentença
que condenou este último nas sanções do artigo 129, § 1º, incisos I e III,
e § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão,
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em regime aberto, sanção que foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente no pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em sede de razões, o Ministério Público pede a reforma
da sentença para excluir a substituição da sanção corpórea por restritiva
de direitos, por entender que houve ofensa ao disposto no artigo 44,
inciso I, do Código Penal.

Por sua vez, Gilvan Vieira Rosa pugna pela nulidade da
sentença por ausência de fundamentação em relação à materialidade
delitiva. Quanto à tipificação, pede a exclusão da qualificadora do inciso
I, do § 1º, do artigo 129, do Código Penal, sob o fundamento de que o
laudo complementar apto a comprovar a incapacidade habitual por mais
de 30 dias foi realizado oito meses após o cometimento do delito. No
tocante à fixação da reprimenda, aponta nulidade tópica por ausência
de individualização da sanção para cada um dos delitos imputados ao
apelante. Alternativamente, pede a reanálise da ‘conduta social’ e dos
‘motivos’ do ilícito, com a consequente redução da pena.

Prefacialmente, para apreciação prévia dos
pressupostos de admissibilidade da apelação, constato que o recurso é
próprio e tempestivo, não obstante o douto representante do Parquet
aponte extemporaneidade.

Depreende-se que o defensor constituído, doutor Jaime
Gomes de Souza Júnior, foi intimado do inteiro teor da sentença
impugnada no dia 10 de novembro de 2009 (folha 173 verso), ao passo
que o acusado foi pessoalmente intimado na data de 25 de novembro
de 2009 (folha 186 verso). Logo, o prazo recursal iniciou-se em 26 de
novembro de 2009, data em que foi interposto o apelo pela defesa.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada pelo
Ministério Público no âmbito das contrarrazões. Encontram-se presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

Extrai-se dos autos que no dia 26 de dezembro de 2004,
por volta das 20:00hs, na praça do relógio, na cidade de Piracanjuba, o
acusado desferiu um golpe na cabeça da vítima, utilizando-se de uma
garrafa e, na sequência, deu-lhe um murro em sua boca. Logo que a
vítima caiu ao chão, foi novamente golpeada na região do pescoço pelo
acusado, que se utilizou de uma garrafa previamente quebrada por ele
no meio-fio.

Apurou-se que, no dia dos fatos, a vítima e o acusado
estavam alcoolizados e que, após o acusado ter adquirido uma cerveja
no bar localizado em frente a praça, foi sentar-se em um banco próximo
a algumas pessoas desconhecidas. Nesse momento, a vítima se
aproximou e começou a conversar com essas pessoas, a fazer gracejos
e a pedir dinheiro, momento em que o acusado se levantou e, sem
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qualquer motivo aparente, deu início as agressões, culminando por cortar
o pescoço da vítima, usando uma garrafa quebrada.

Passo a análise do recurso interposto por Gilvan Vieira
Rosa.

De início, entendo que ficam prejudicados os pedidos
referentes a exclusão da qualificadora do inciso I, do § 1º, do artigo 129,
do Código Penal, bem assim da nulidade tópica por ausência de
individualização da pena em razão da solução que abaixo proponho.

Da leitura minuciosa dos autos, verifico que a narração
fática descrita na denúncia e acolhida pelo juiz configura a hipótese de
progressão criminosa, porquanto a conduta do apelante se iniciou com
um murro no rosto da vítima e, na sequência de atos, após a vítima ter
caído ao chão, foi golpeada na cabeça com uma garrafa, até que, por
fim, Gilvan quebrou-a no meio-fio e, com o caco maior, cortou a região
da garganta da vítima. Por oportuno, transcrevo o depoimento prestado
pela testemunha que assistiu aos fatos:

“que o denunciado repentinamente avançou sobre a
vítima, acertando-lhe um murro no rosto, provocando a queda, na qual a
vítima bateu a cabeça em um veículo; que o acusado se apossou de
uma garrafa long neck, quebrando-a e partindo novamente para cima
da vítima; que o acusado levantou a cabeça da vítima puxando pelo
cabelo e deixando à vista o pescoço, oportunidade em que perfurou
com a garrafa quebrada a garganta da vítima” (Letícia de Faria Cordeiro,
folha 83).

Ao caso em testilha, aplica-se o princípio da consunção,
segundo o qual “o fato de maior entidade consome ou absorve o de
menor graduação (lex consumens derrogat lex consumptae). A
segunda regra válida é a seguinte: o crime-fim absorve o crime-meio.
Outras regras também aplicáveis são: o fato posterior absorve o anterior
ou o fato anterior absorve o posterior” (Luiz Flávio Gomes e Antônio
García Pablos, Coleção Ciências Criminais; São Paulo, 2010, 2ª edição,
editora RT, páginas 57/58).

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado emanado
por este Tribunal:

“Pelo princípio da consunção, quando uma infração
penal constitui meio ou fase necessária para o
atingimento de um determinado crime-fim, visado desde
o início, estando aquele interligado ao último, o autor
responde pelo mais grave, sendo o intermediário por
ele absorvido, evidenciada a relação consuntiva pela
existência de nexo de dependência das condutas ilícitas,
operando a absorção do delito de passagem, em
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decorrência de crime progressivo” (Tribunal de Justiça
de Goiás, Apelação Criminal nº 35212-14.2010.
8.09.0129, DJG 811, de 8/5/2011, relator desembargador
Luiz Cláudio Veiga Braga).
In casu, verifica-se que o douto magistrado explicitou

as razões do seu convencimento sobre a materialidade do crime de
lesão corporal gravíssima, com base nos elementos e conclusão
extraídos do laudo de exame médico legal, de folhas 49/47, e nos
depoimentos colhidos na fase jurisdicionalizada.

Verifico também que a autoria é inconteste,
especialmente demonstrada pela confissão do apelante e pelos
depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a configuração do crime de lesão corporal
gravíssima, Júlio Fabbrini Mirabete explica que:

“É também gravíssima a lesão quando resultar
deformidade permanente. A deformidade é o prejuízo
estético, adquirido, visível, indelével no corpo do
ofendido. Deve haver uma modificação que cause dano
estético de certa monta e capaz de causar impressão
de desagrado, vexatório para a vítima. Não há
necessidade, assim, de que ocorra um aleijão ou
ferimento horripilante. Pouco importa, porém, a sede da
lesão, desde que seja ela visível em qualquer situação
normal da vida humana segundo os costumes vigentes.
Também é irrelevante que a deformidade possa ser
removida por cirurgia estética, pois ninguém está
obrigado a ser a ela submetido, além dos riscos inerentes
a esse procedimento. Nem mesmo a possibilidade de
dissimular-se a deformidade por cremes, perucas,
próteses, indumentárias adequadas, etc. desclassifica
o delito” (Código Penal Interpretado, 7ª edição, São
Paulo, 2011, páginas 743/744).
Depreende-se da sentença condenatória que o douto

magistrado reconheceu as imputações descritas na denúncia e condenou
Gilvan pela prática do crime de lesão corporal gravíssima (artigo 129, §
2º, inciso IV, Código Penal), com arrimo no laudo de exame médico
colacionado, às folhas 43/47, do qual se extrai que:

“A vítima apresenta ainda diminuição de força do
membro superior esquerdo, limitação do movimento de rotação à direita
do pescoço e rouquidão moderada. Discussão: vítima com cicatriz por
ferimento corto-contuso em região cervical esquerda, diminuição da força
do membro superior esquerdo, dificuldade de mover o pescoço a sua
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direita e rouquidão. Conclusão: Vítima apresentando deformidade
permanente em região cervical e debilidade permanente de membro
superior esquerdo” (folhas 45/46).

Feitas essas considerações, torna-se imperiosa a
manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 129,
§ 2º, inciso IV (deformidade permanente) do Código Penal, eis que sua
ocorrência se encontra cabalmente demonstrada pelo acervo probatório.

Passo a análise da fixação da pena.
No que pertine à concretização da reprimenda, não há

que se falar em nulidade tópica, pois ao reconhecer o princípio da
consunção, verifico correta a fixação da sanção nos termos expostos
pelo magistrado que, além de observar o preceito secundário previsto
no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, analisou detidamente os
vetores do artigo 59 do citado diploma legal.

Ao contrário do que alega a defesa, observo que as
circunstâncias referentes aos ‘motivos’ e a ‘conduta social’ foram bem
analisadas, tendo o magistrado extraído elementos dos autos para
negativá-las.

Verifico, contudo, que o concurso formal, empregado
na terceira fase, deve ser extirpado, haja vista que a conduta do apelante
Gilvan, conforme acima explicitado, subsumiu em apenas um tipo penal,
qual seja, lesão corporal gravíssima.

Assim, procedo ao redimensionamento da pena imposta
a Gilvan nos seguintes termos: adoto e incorporo a este voto a análise
das circunstâncias judiciais procedidas pelo juiz de instância singela,
para manter a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Mantenho a redução em 6 (seis) meses pela atenuante da confissão,
fixando-a em 3 (três) anos de reclusão, quantum em que a torno
definitiva, em razão da ausência de outras circunstâncias legais
(atenuantes, agravantes) e, bem assim, de causas de diminuição e de
aumento de pena. Conservo a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa
e o regime aberto para o início de cumprimento da pena.

Noutro prumo, observo que prospera a única insurgência
do órgão acusatório, para inviabilizar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, porquanto no caso em tela o crime
foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci:
“No caso da lesão corporal dolosa – leve, grave ou
gravíssima (pouco importando se de ‘menor potencial
ofensivo’ ou não) –, para efeito de aplicação da
substituição da pena, não mais tem cabimento a restritiva
de direitos. O juiz, em caso de condenação, poderá
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conceder o sursis ou fixar o regime aberto para o
cumprimento” (Código Penal Comentado, 10ª edição,
São Paulo: 2010, editora Revista dos Tribunais, página
370).
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
“(…) Substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos. Insucesso. Aos delitos praticados
com violência ou grave ameaça à pessoa não se
concede a substituição da pena privativa de liberdade.
Apelação conhecida e desprovida, e, de ofício,
reformadas as penas” (Tribunal de Justiça de Goiás,
Apelação Criminal 246070-63.2010.8.09.0051, DJG 888,
de 24/8/2011, relator desembargador Leandro Crispim).
Diante do exposto, acolhendo em parte o parecer

ministerial de cúpula, conheço dos recursos, para dar parcial provimento
ao recurso manejado pela defesa, a fim de reduzir a pena imposta a
Gilvan Vieira Rosa, e integral provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público, para afastar a substituição da sanção corpórea por
restritiva de direito. Mantenho, no mais, a sentença apelada.

É como voto.
Goiânia, 6 de dezembro de 2011.
Des. Itaney Francisco Campos - Relator

Apelação Criminal nº 465466-27.2006.8.09.0166 (200694654663)
Comarca de Montes Claros de Goiás
Apelante: Neilton Fuzeti
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Luiz Cláudio Veiga Braga

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO
QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. CON-
DENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. EXCLUSÃO DE GRADA-
TIVA. PENA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE.
REGIME PENITENCIÁRIO. FIXAÇÃO DE REPARA-
ÇÃO CIVIL.
I - É de se confirmar a solução condenatória quando,
das fartas provas obtidas na fase extraprocessual,
posteriormente jurisdicionalizadas, emerge o
comportamento delituoso do processado, consistente
em subtrair, para si, reses de gado bovino da vítima,
prevalecendo da sua atividade de transportador de
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animais, sobretudo se os semoventes, marcados com
sinal distintivo, são apreendidos na sua propriedade,
expondo suficiência dos elementos de convicção para
a configuração do crime tipificado pelo artigo 155, do
Código Penal Brasileiro.
II - Procede-se à desqualificação do crime de furto pelo
abuso de confiança, tipificado pelo artigo 155, § 4º, inciso
II, do Código Penal Brasileiro, para o tipo fundamental,
do artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro, quando
não evidenciada prévia relação de fidúcia entre o
processado e a vítima, requisito essencial para o
reconhecimento da gradativa, presente simples contrato
entre eles, faltando liame de credibilidade.
III - Não emergindo as razões que levaram o processado
a cometer o delito de furto, tipificado pelo artigo 155, do
Código Penal Brasileiro, estando os autos desprovidos
de elementos hábeis à aferição da inadequação ou
desproporção entre a gravidade do fato e a intensidade
da causa que o conduziu à violação da lei penal, deve
ser arredada a agravante da futilidade, inscrita no artigo
61, inciso II, letra a, do Código Penal Brasileiro.
IV - A escolha, pelo sentenciante, do regime inicial de
cumprimento da sanção aflitiva deve observância à
quantidade da reprimenda aplicada e condições
pessoais do processado, de modo que, mitigado o
tratamento punitivo para 2 (dois) anos de reclusão, o
resgate deve ser no sistema penitenciário aberto.
V - Não merece correção a sentença que, na aplicação
do artigo 387, inciso, IV, do Código de Processo Penal,
considerando a extensão do dano sofrido e os prejuízos
suportados pela vítima, fixa valor razoável e proporcional
para a reparação do prejuízo advindo da conduta
delituosa praticada pelo processado, suportando as
consequências patrimoniais do seu ato.
Apelo parcialmente provido. Sentença reformada, em
parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora
de sua Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, desacolher o parecer
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da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer do apelo e o prover
parcialmente, nos termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, os senhores desembargadores
José Lenar de Melo e Ney Teles de Paula.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador Luiz
Cláudio Veiga Braga.

Presente à sessão, representando a Procuradoria-Geral
de Justiça, o doutor Edison Miguel da Silva Júnior.

Goiânia, 29 de novembro de 2011.
Des. Luiz Cláudio Veiga Braga - Relator

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público oficiante no juízo
da Comarca de Montes Claros de Goiás ofereceu denúncia em desfavor
de Neilton Fuzeti, devidamente qualificado, dando-o por incurso nas iras
do artigo 155, do Código Penal Brasileiro, por haver, no mês maio de
2004, no pasto de propriedade do senhor Zani, situado na zona rural do
município de Montes Claros de Goiás, subtraído para si 5 (cinco) garrotes
da raça mestiça, com idade entre 20 (vinte) meses e 2 (dois) anos,
marcados na parte traseira, do lado direito, “GA”, e 4 (quatro) novilhos
da raça nelore, com idade de 3 (três) anos, número 45, avaliados em R$
4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), pertencentes à vítima Gelvan
Morais de Abreu.

Recebida a denúncia, o processado foi citado,
interrogado, produzindo defesa prévia, ouvidas as testemunhas arroladas
pelas partes, formuladas as derradeiras alegações, sobrevindo sentença
condenatória, por violação do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
Brasileiro, impondo-lhe reprimenda aflitiva de 6 (seis) anos e 3 (três)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa, sem especificar o valor unitário.

Descontente, o processado interpôs recurso apelatório,
pelo permissivo do artigo 593, do Código de Processo Penal, pleiteando
a absolvição da imputação, ou, recusado o entendimento, a
desqualificação do crime para furto simples, tipificado pelo artigo 155,
caput, do Código Penal Brasileiro, a desconsideração da agravante do
artigo 61, inciso II, letra a, do Código Penal Brasileiro, redução da
reprimenda para o mínimo.

Resposta ao recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo

doutor Serrano Neves, se manifestou pela nulidade da sentença.
É o relatório.
À revisão.
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VOTO

Porque presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo.

Insurge-se o processado contra a sentença que o
apenou por violação do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
Brasileiro, impondo-lhe reprimendas, aflitiva e patrimonial, pleiteando,
no grau de reexame voluntário, a absolvição da imputação, por
insuficiência de provas, ou, recusado o entendimento, a desqualificação
do crime de furto para o tipo fundamental, a desconsideração da
agravante do motivo fútil, contida no artigo 61, inciso II, letra a, do Código
Penal Brasileiro, a redução da pena-base para o mínimo, por fim, a
exclusão da verba imposta a título de reparação dos danos, procedendo
à reforma do ato processual hostilizado.

A materialidade criminosa está comprovada pelo auto
de exibição e apreensão (folha 10), termo de entrega (folha 11), guia de
trânsito de animal (folha 16), ao passo que a autoria, a despeito da
negativa do processado, emerge da prova oral colhida desde a fase
inquisitorial, especialmente declarações da vítima (folhas 14/15, 40/41 e
94/96), depoimentos de testemunhas (folhas 23, 32, 34, 36, 97/98, 99/100,
101, 47, 48, 49,102, 103 e 104), explicitando a conduta consistente em
subtrair para si reses de gado bovino, durante o transporte entre pastos,
não restando fímbria de dúvida de que os animais, pela marcação
distintiva, eram de outrem, incutindo certeza da responsabilidade pelo
cometimento do delito de furto.

Ouvida, em juízo, a vítima afirmou, às folhas 94/95, o
que dito perante a autoridade policial, às folhas 14/15, in verbis:

“(...) que na época do fato alugava pasto da senhora
Zani; que nesse pasto alugado mantinha cento e noventa e cinco garrotes;
que tinha o costume de contratar o denunciado para fazer transporte de
gado; que sempre Neilton fazia transporte de gado para sua pessoa;
que quando providenciou uma contagem do gado que estava no pasto
da senhora Zani, encontrou apenas cento e noventa garrotes, isto é,
faltaram cinco; que procurou por esses animais pela vizinhança, não os
encontrando; que passados uns vinte dias contratou novamente o serviço
de Neilton para transportar vinte e dois garrotes para a propriedade rural
da senhora Zani; que os animais não estavam marcados; que ao
providenciar a marcação dos animais constatou que só havia dezoito;
(…) que tem um padrinho que possui uma propriedade rural que faz
divisa com terras do denunciado na região do rio Caiapó; que pediu a
seu padrinho que observasse se o gado que tinha sumido estava na
propriedade do denunciado; que seu padrinho constatou que os animais
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estavam no local indicado, tendo inclusive duas rezes passado para suas
terras; que duas rezes estavam na propriedade do acusado; que todas
as quatro reses tinham a marca 45; que em razão dessa notícia foi com
os policiais militares até o local e só conseguiram pegar um animal; (...)
que o gado que foi comprado com a marca 45 era de propriedade de
Mário Fernandes; que afirma com toda certeza que foi o único que
comprou gado de Mário Fernandes na região e que a pessoa de José
Diogo não comprou gado dessa pessoa; que sabe dizer que José Diogo
trabalha com animais fêmeas e não compra garrotes, pois o conhece
aqui da região; que Mário Fernandes só vende garrotes; (…) que tem
certeza que foi o acusado que praticou o crime porque ele fazia transporte
do gado e tinha acesso livre aos animais; (…) que sabe dizer que Neilton
nunca usou a marca 45, pois a marca dele é NF”.

O processado, em versão totalmente destoante do
acervo probatório, assim se pronunciou em seu interrogatório, às folhas
17/18 e 75/77, in verbis:

“(...) o declarante disse que comprou 3 (três) bezerros
mestiços a Nelore, de cor branca esfumaçado, do “senhor José Diogo”
sem marca alguma que identificasse os bezerros; (...) que o declarante
usa as marcas “NF” e “45” em todos os novilhos que vende, sendo as
mesmas marcadas no quarto traseiro direito, estando o “NF” em cima e
o “45” embaixo; (...) que o declarante não sabia que o senhor Mário
Fernandes Rebouças utilizava esta mesma marca “45”; (...) que o
declarante esclarece que o novilho apreendido dentro de sua propriedade
lhe pertence e faz parte do lote dos 3 bezerros que o declarante comprou
do senhor José Diogo; (...)”

Contrastando a negativa da autoria criminosa, a
testemunha José Aparecido Diogo esclareceu, às folhas 23 e 97/98, in
verbis:

“(...) que tem uma propriedade rural neste município, e
contratou o senhor Neilton Fuzeti para fazer um serviço de trator em
suas terras; que o depoente pagou pelo serviço mais de oito bezerros
mestiços com a idade de 8 (oito) meses a 1 (um) ano à Neilton; (...) que
os bezerros dados em pagamento tinham a marca de meia lua em cada
um deles; (...) que em todos os bezerros que foram dados em pagamento
tinha a marca de meia lua.” (folha 23).

“(...) que confirma o depoimento prestado na delegacia
onde afirmou que o pagamento pelo serviço de gradeamento foi feito
em gado; que o gado que foi dado em pagamento era nelore de cor,
com marca meia lua; que essa era a única marca que tinha no animal;
que confirma o depoimento prestado na delegacia onde informou que
pagou o serviço com mais de oito bezerros, com idade até um ano; (...)
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que não conhece a marca 45 na região; que o gado que deu em
pagamento não pode ser chamado de garrote, por ter menos de um
ano; (…) que comprou a propriedade onde o serviço foi feito no início de
2002, sendo que o gradeamento foi feito no final do mesmo ano e o
pagamento um mês em seguida, isto é, no final de 2002 ou início de
2003; que o gado que foi dado em pagamento, nos meados de 2005, já
seriam bois; (...)” (folhas 97/98).

Sobre a presença das reses bovinas subtraídas na
propriedade do processado, a testemunha João Domingos de Oliveira
asseverou, às folhas 32 e 99/100, in verbis:

“(...) que é vizinho de fazenda de Neilton Fuzetti; que
mais ou menos no final do ano passado viu, na fazenda de Neilton Fuzetti,
3 (três) garrotes com a marca 45; que os garrotes tinham mais ou menos
2 (dois) anos e meio; que viu os garrotes porque um dia algumas reses
de Neilton Fuzetti atravessaram a cerca para a sua propriedade e, dentre
elas, estavam os 3 garrotes acima mencionados; (...) que o depoente
conversou com Neilton, ocasião em que este lhe afirmou que tinha
comprado os 3 (três) garrotes em um leilão)” (folha 32).

“(...) que Gelvan o procurou e disse que um gado seu
havia sumido (...); que Gelvan especificou qual era o gado que tinha
sumido, informando que ele tinha a marca 45; que antes de Gelvan
procurar, duas reses com essa qualificação haviam passado para a sua
propriedade, sendo que ao constatar isso, as devolveu para o pasto de
Neilton (...); que Neilton comentou que havia comprado esse gado no
leilão; que sabe dizer que Neilton usava a marca NF em seu gado (...)”
(folhas 99/100).

Na mesma direção, o depoimento do policial Mauro José
da Silva, às folhas 48 e 103, in verbis:

“(...) que em agosto de 2004, não sabendo dizer a data
certa, o depoente, juntamente com o policial militar Almir Batista dos
Santos e a vítima Gelvan, vulgo “Calango”, se deslocaram até a fazenda
de propriedade de Neilton Fuzetti, situada neste Município de Montes
Claros de Goiás, próximo ao distrito de Ponte Alta do Araguaia, em busca
de alguns novilhos que foram furtados da vítima; (…) que ao chegarem
na fazenda, o depoente e o policial João da Silva Corres ficaram na
sede da fazenda, enquanto o policial Almir e a vítima Gelvan montaram
em cavalos e foram para os pastos à procura de 4 (quatro) novilhos de
propriedade da vítima; que algum tempo depois Almir e Gelvan
retornaram para a sede da fazenda conduzindo vários animais, dentre
eles, 1 (um) novilho de propriedade da vítima, com a marca 45; que
Almir e Gelvan comentaram com o depoente que viram um outro novilho
de propriedade da vítima, mas que não conseguiram conduzi-lo para o



786

curral da fazenda em virtude de ser um local muito acidentado e de
difícil acesso; (...)”.

É de se confirmar a solução condenatória quando, das
fartas provas obtidas na fase extraprocessual, posteriormente
jurisdicionalizadas, emerge o comportamento delituoso do processado,
consistente em subtrair, para si, reses de gado bovino da vítima,
prevalecendo da sua atividade de transportador de animais, sobretudo
se os semoventes, marcados com sinal distintivo, são apreendidos na
sua propriedade, expondo suficiência dos elementos de convicção para
a configuração do crime tipificado pelo artigo 155, do Código Penal
Brasileiro.

Desse entender, os julgados da Corte, in verbis:
“Apelações criminais. Furto e estelionato. Provas frágeis.
Absolvição. Incomportável.
Incontestes tanto a materialidade quanto as autorias dos
agentes nas provas produzidas no inquérito policial e,
posteriormente jurisdicionalizadas, não há falar-se em
insuficiência probatória, sequer em absolvição. (...)”
(Apelação Criminal nº 280125-48.2006.8.09.0029, DJ
875, de 05/08/11).
“Apelação criminal. Furto. Absolvição. Insuficiência
probatória. Inadmissibilidade. Arrependimento posterior.
Redução da pena. Inadmissibilidade. Regime de
cumprimento. Manutenção.
I - Não dá azo ao pleito absolutório a insofismável autoria
delitiva atribuída ao réu, provada suficientemente através
da apreensão da res furtiva em poder do réu e pelos
depoimentos testemunhais e declarações da vítima,
colhidos na fase inquisitiva e corroborados em juízo. (...)”
(Apelação Criminal nº 435613-45.2009.8.09.0011, DJ
702, de 22/11/10).
De outra banda, o fato de o processado realizar o

transporte de gado para a vítima, constituindo relação contratual,
desprovida de lealdade e sinceridade, não caracteriza vínculo de fidúcia,
de modo que a assertiva referente à desqualificação da conduta para o
crime de furto no tipo fundamental, do artigo 155, caput, do Código
Penal Brasileiro, merece acolhida, porquanto a configuração do abuso
de confiança exige prévia credibilidade, reclamando o afastamento da
gradativa.

Procede-se à desqualificação do crime de furto pelo
abuso de confiança, tipificado pelo artigo 155, § 4º, inciso II, do Código
Penal Brasileiro, para o tipo fundamental, do artigo 155, caput, do Código
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Penal Brasileiro, quando não evidenciada prévia relação de fidúcia entre
o processado e a vítima, requisito essencial para o reconhecimento da
gradativa, presente simples contrato entre eles, faltando liame de
credibilidade.

Nesse rumo, o seguinte precedente jurisprudencial, in
verbis:

“Apelação criminal. Furto. Autoria e materialidade
comprovadas. Decote da qualificadora abuso de
confiança. Possibilidade. Desclassificação para furto
simples. (...)
II - A qualificadora do abuso de confiança pressupõe a
existência prévia de credibilidade, rompida por aquele
que violou o sentimento de segurança anteriormente
estabelecido. Não comprovado o vínculo subjetivo de
lealdade e confiança, entre a vítima e o autor do delito,
impõe-se a desclassificação da imputação de furto
qualificado pelo abuso de confiança para sua modalidade
simples, nos termos do artigo 155, caput, do Código
Penal, com o consequente redimensionamento da pena
imposta. (...)” (Apelação Criminal nº 9828-88.2005.
8.09.0011, DJ 657, de 09/09/10).
Relativamente à pretensão de afastamento do motivo

fútil, inscrito no artigo 61, inciso II, letra a, do Código Penal Brasileiro,
razão assiste ao processado, não restando apurado, durante a instrução,
o elemento propulsor do delito de furto, tipificado pelo artigo 155, do
Código Penal Brasileiro, ausentando prova de que agiu por razão
insignificante, desarrazoada, despropositada, não podendo incidir a
agravante genérica, principalmente quando o sentenciante não explicita
a sua convicção.

Não emergindo as razões que levaram o processado a
cometer o delito de furto, tipificado pelo artigo 155, do Código Penal
Brasileiro, estando os autos desprovidos de elementos hábeis à aferição
da inadequação ou desproporção entre a gravidade do fato e a
intensidade da causa que o conduziu à violação da lei penal, deve ser
arredada a agravante da futilidade, inscrita no artigo 61, inciso II, letra a,
do Código Penal Brasileiro.

Nesse diapasão, o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
Código Penal Comentado, página 381, in verbis:

“(...) é bastante polêmica a possibilidade de equiparar a
ausência de motivo ao motivo fútil. Sustentam alguns
que praticar o delito sem qualquer motivo evidencia
futilidade, com o que não podemos concordar. O crime
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sempre tem uma motivação, de modo que desconhecer
a razão que levou o agente a cometê-lo jamais deveria
ser considerado motivo fútil. (…)”.
Do mesmo modo, julgado do Superior Tribunal de

Justiça, in verbis:
“Circunstâncias agravantes. Ausência de fundamenta-
ção concreta e idônea. Afastamento. Possibilidade. (...)
I - Verificado que nem o juiz sentenciante nem a Corte
impetrada apresentaram qualquer fundamento concreto
que justificasse a aplicação e a manutenção das
agravantes genéricas do motivo fútil e do recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, de rigor a exclusão
dessas agravantes, sobretudo em se considerando que
a futilidade dos motivos pelos quais foi cometido o furto
tentado - a busca pelo lucro fácil - é elemento inerente
ao próprio tipo penal infringido, assim como o é a
destreza utilizada para subtrair, sem defesa, o bem da
vítima. (...)” (Habeas Corpus nº 151040/PE, julgado de
19/08/10).
Revisitando as elementares do artigo 59, do Código

Penal Brasileiro, a ter início pela conduta social, o sentenciante empregou
a mesma razão exposta para a circunstância dos antecedentes,
“responde a outro processo por furto”, para justificar o juízo demeritório,
incorrendo no vedado bis in idem, pela dupla valoração de um mesmo
dado, motivo para afastar a estima desfavorável, principalmente não
existindo sentença condenatória transitada em julgado.

Sobre a personalidade do processado, o sentenciante
realizou análise equivocada, porquanto a avaliou desfavoravelmente,
descrevendo as elementares do tipo penal (folha 134), caracterizando
hipótese de bis in idem, ausentando ponderação das qualidades morais,
bem como do temperamento ou caráter, de modo que, nos autos, não
há elementos disponíveis.

De igual modo, ao invocar as consequências do delito,
mera reiteração dos elementos estruturais do tipo penal infringido, o
mesmo acontecendo com os motivos, invocando o “lucro fácil”, sendo
esse objetivo inerente a qualquer crime contra o patrimônio.

Nesse rumo, o seguinte precedente, in verbis:
“Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. (…)
Valoração indevida de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Constrangimento ilegal caracterizado.
(…)
VI - Além disso, visar lucro fácil não ultrapassa os motivos
inerentes ao delito ora em apreço, inserido no título Dos
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crimes contra o patrimônio” (Habeas Corpus nº
119529/MG, julgado de 06/05/10).
Reapreciadas as circunstâncias judiciais do artigo 59,

do Código Penal, à constatação de equívoco do sentenciante nesse
proceder, resultando três elementares em prejuízo do processado, a
culpabilidade, as circunstâncias e o comportamento da vítima, de rigor a
fixação do sancionamento básico pouco aquém da média aritmética dos
extremos.

Desse entender, a jurisprudência da Corte, in verbis:
“Apelação criminal. Constatada que parte das
circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado,
justa e necessária se mostra a fixação da pena-base
acima do mínimo legal e aquém da semissoma dos
extremos cominados. Apelação conhecida e provida”
(Apelação Criminal nº 142765-96.2003.8.09.0087, DJ
787 de 28/03/11).
“Apelação criminal. Júri. Homicídio e roubos qualificados.
(...) Minoração da pena corpórea. (…)
II - Não sendo as circunstâncias judiciais inteiramente
favoráveis ao acusado, as penas-bases fixadas acima
do mínimo legal e abaixo da semissoma dos extremos
mostra-se adequada. (...)” (Apelação Criminal nº 64316-
41.1994.8.09.0152, DJ 696, de 11/11/10).
Nesse passo, afastada a qualificadora do abuso de

confiança, prevista pelo artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
Brasileiro, a sentença deve ser reformada, desconsiderando, ainda, as
circunstâncias judiciais que ingressaram de forma desfavorável ao
processado, fixando-lhe a pena-base de 2 (dois) anos de reclusão,
reduzindo equitativamente a pecuniária, para 30 (trinta) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, tornando-a definitiva, à
ausência de atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição,
excluída a circunstância do motivo fútil.

A escolha, pelo sentenciante, do regime inicial de
cumprimento da sanção aflitiva deve observância à quantidade da
reprimenda aplicada e condições pessoais do processado, de modo que,
mitigado o tratamento punitivo para 2 (dois) anos de reclusão, o resgate
deve ser no sistema penitenciário aberto.

De outro modo, sendo a reprimenda aflitiva inferior de 4
(quatro) anos, deve ser substituída por 2 (duas) restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, esta
no valor de 1 (um) salário mínimo, competindo ao juízo da execução
penal as especificações das alternativas, assim como a entidade
beneficiária do cumprimento.
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Pertinente ao pedido de isenção da reparação civil dos
prejuízos sofridos pela vítima, ao argumento de que devolvido o
semovente subtraído, consoante termo de entrega, insubsistente a
assertiva, porquanto remanescentes três bezerros sem restituição ao
proprietário, prestando o importe fixado na sentença à reparação do
dano suportado pelo titular do bem jurídico violado, em conformidade
com o “valor mínimo”, determinado pelo artigo 387, inciso IV, do Código
de Processo Penal.

Não merece correção a sentença que, na aplicação do
artigo 387, inciso, IV, do Código de Processo Penal, considerando a
extensão do dano sofrido e os prejuízos suportados pela vítima, fixa
valor razoável e proporcional para a reparação do prejuízo advindo da
conduta delituosa praticada pelo processado, suportando as
consequências patrimoniais do seu ato.

Nesse rumo, os seguintes julgados, in verbis:
“Apelação criminal. Roubo simples. (...) Reparação de
dano, artigo 387, inciso IV, do Código Processo Penal.
(…)
III - Incomportável o afastamento da reparação mínima
de danos à vítima pois, é norma cogente, instituída pela
nova redação do inciso IV, do artigo 387, do Código de
Processo Penal, sendo dever do magistrado, na
sentença, aplicar referida norma, fixando o quantum
mínimo, a título de indenização dos danos causados
pelo crime.
Tal fixação, independente de pedido explícito, não
ofendendo o princípio da inércia, nem da ampla defesa,
visto que é efeito automático do decisum.
Observo que a importância mínima estabelecida para
os danos sofridos pela vítima, foi fixada de forma
coerente devendo ser mantida. (...)” (Apelação Criminal
nº 349374-15.2008.8.09.0127, DJ 79, de 07/04/11).
“Apelação criminal. Roubo qualificado. (...)
A reparação de danos nos crimes praticados após a
vigência da Lei nº 11719/08, que deu nova redação ao
inciso IV, do artigo 387, Código Processo Penal, decorre
do próprio comando legal, não merecendo modificações
quando fixada no mínimo para a reparação dos danos
causados à vítima, em decorrência do crime praticado”
(Apelação Criminal nº 401137-93.2009.8.09.0006, DJ
797, de 11/04/11).



791

Ao cabo do exposto, desacolhendo o pronunciamento
ministerial, provejo parcialmente o apelo.

É, pois, como voto.
Goiânia, 29 de novembro de 2011.
Des. Luiz Cláudio Veiga Braga - Relator

Apelação Criminal nº 501021-15.2009.8.09.0065 (200995010218)
Comarca de Goiás
1º Apelante: Tiago Rodrigues da Silva
2º Apelante: Carlos da Silva
3º Apelante: Eliel Barbosa de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Relator: Des. Luiz Cláudio Veiga Braga

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATRO-
CÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFI-
CAÇÃO. PROVA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E
LAUDO PERICIAL.
Restando demonstrada, pelos elementos de convicção
apurados nos autos, especialmente depoimentos
testemunhais e laudo de reconstituição, a conduta ilícita
dos processados, pertinente ao crime de latrocínio e
ocultação de cadáver, tipificados pelo artigo 157, § 3º,
última hipótese, e artigo 211, ambos do Código Penal
Brasileiro, descabe o pleito absolutório da imputação ou
desclassificatório para o crime de homicídio simples, do
artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro, devendo
ser mantida a resposta penal desfavorável.
Apelos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora
de sua Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, acolher o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, conhecer dos apelos e os desprover, nos
termos do voto do relator.

Votaram, com o relator, os senhores desembargadores
José Lenar de Melo Bandeira e Ney Teles de Paula.

Presidiu a sessão de julgamento a desembargadora
Nelma Branco Ferreira Perilo.
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Presente à sessão, representando a Procuradoria-Geral
de Justiça, o doutor Leônidas Bueno Brito.

Goiânia, 06 de dezembro de 2011.
Des. Luiz Cláudio Veiga Braga - Relator

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público com atuação no
juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiás ofereceu denúncia
em desfavor de Eliel Barbosa de Oliveira, Carlos da Silva e Tiago
Rodrigues da Silva, qualificados, considerando-os incursos nas sanções
do artigo 157, § 3º, última hipótese, c/c artigo 211, ambos do Código
Penal Brasileiro, por haverem, no dia 19 de junho de 2009, no período
noturno, às margens do Rio do Peixe, no Município de Faina, em unidade
de desígnios, mediante violência, reduzido a capacidade de resistência
da vítima Alderino Caetano de Jesus, subtraindo-lhe a quantia de R$
200,00 (duzentos reais), desferindo-lhe socos, pontapés e facadas,
levando-a à morte, conforme laudo de exame cadavérico (folhas 56/60).

Recebida a denúncia, os processados citados,
apresentaram defesa prévia, ouvidas as testemunhas, interrogatórios,
formuladas as derradeiras alegações, sobrevindo sentença que
condenou o processado Eliel Barbosa de Oliveira à reprimenda aflitiva
de 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
no regime inicialmente fechado, e 113 (cento e treze) dias-multa, no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da época do fato,
o processado Carlos da Silva à pena corpórea de 22 (vinte e dois) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 78
(setenta e oito) dias-multa, no mínimo legal, e o processado Tiago
Rodrigues da Silva à reprimenda aflitiva de 22 (vinte e dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, e 78 (setenta
e oito) dias-multa, no mínimo legal.

Descontentes, os processados interpuseram recursos
apelatórios, pretendendo a solução jurisdicional absolutória da imputação,
pela carência de provas, ou, alternativamente, a desclassificação para o
crime de homicídio, tipificado pelo artigo 121, caput, do Código Penal
Brasileiro, e, ainda, a redução da pena para o mínimo previsto.

Resposta ao recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo

doutor Edison Miguel da Silva Júnior, se manifestou pelo desprovimento
dos apelos.

É o relatório.
À revisão.
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VOTO

Porque presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo.

As insurreições exercitadas pelos processados
hostilizam o decreto penal adverso proferido pelo meritíssimo juiz de
direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Goiás, que os apenou
por violação do artigo 157, § 3º, artigo 211, artigo 29 e artigo 69, todos
do Código Penal Brasileiro, impondo, ao processado Eliel Barbosa de
Oliveira, reprimenda aflitiva de 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis) meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, 113 (cento e
treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo da época do fato, ao processado Carlos da Silva, 22 (vinte e
dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, 78 (setenta
e oito) dias-multa, no mínimo legal, e, ao processado Tiago Rodrigues
da Silva, 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e 78 (setenta e oito) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se, do requisitório ministerial, no dia 19 de junho
de 2009, no período noturno, às margens do rio do Peixe, no Município
de Faina, os processados, com unidade de desígnios, mediante violência
física, reduziram a capacidade de resistência da vítima, subtraindo-lhe
a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), desferindo-lhe, ainda, socos,
pontapés e facadas, causando-lhe ferimentos, levando-a ao êxito letal,
conforme laudo de exame cadavérico (folhas 56/60), sendo considerados
incursos nas iras do artigo 157, § 3º, artigo 211, na forma do artigo 69,
do Código Penal Brasileiro.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo laudo
de exame cadavérico (folhas 61/65), laudo de local de morte violenta
(folhas 150/166), e a autoria delitiva, da prova oral, constando declarações
dos processados e depoimentos testemunhais, suficientes para
considerá-los responsáveis pelo cometimento das infrações penais.

Do exame dos autos, as provas apuradas durante a
instrução processual incutem a certeza plena da prática do crime de
latrocínio, tipificado pelo artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal
Brasileiro, porquanto demonstrado que a morte da vítima decorreu da
violência empregada durante o cometimento do roubo, causando-lhe
ferimentos e o êxito letal, não prosperando o acolhimento do pleito de
absolvição ou desclassificação para o crime de homicídio, do artigo 121,
caput, do Código Penal Brasileiro.

O processado Thiago Rodrigues da Silva, no
procedimento policial, delatou os demais participantes do evento
criminoso, in verbis:
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“(...) que o declarante foi testemunha ocular deste fato,
o qual sem nenhum vacilo aponta como sendo autores as pessoas de:
Eliel, irmão de Rafael e Carlos filho da Aparecida da Silva; (…) que por
volta das 14:00 h, Carlos chamou o declarante para que fossem até o
bar azul para buscar bebidas; que ao chegar neste bar, Carlos foi jogar
Snoker com uma pessoa de nome Marquinhos e o dono do bar; que
nesta hora, o declarante percebeu que ali no Bar Azul estava a vítima
Alderino, chegou a cumprimentá-lo; (…) que há uma certa hora, já de
noite, Carlos, Eliel e Alderino começaram a fazer gestos um para outro,
dando a entender que era para irem para algum local; que então Eliel e
Carlos saíram e ficaram parados próximo ao posto de saúde que fica na
esquina, próximo ao bar azul; que em seguida Alderino saiu e foi encontrar
com Eliel e Carlos, estando o declarante atrás, nesta hora, Carlos disse
para o declarante ir com eles até o Canalzinho também, (…) que quando
o declarante estava se aproximando dos mesmos, andando no trieiro
daquele local, Carlos correu e deu um chute nas costas de Alderino
derrubando-o; que ato contínuo, Carlos ajoelhou sobre Alderino e desferia
vários socos; (…) que Carlos e Eliel começaram a rastar Alderino rumo
a uma grota que fica acima do Canalzinho; que Carlos disse para o
declarante, ‘você vem também’, o ameaçando com a faca em punho;
que quando Eliel e Carlos arrastavam a vítima, o declarante implorava
para que eles não fizessem tal coisa; que Carlos e Eliel diziam, ‘nós
vamos dar uma lição nele’; (…) que como estava de noite e bastante
escuro no local, o declarante apenas via ambos: Eliel e Carlos desferir
golpes na vítima, não dando para ver quem desferia os golpes de faca;
que estas agressões duraram cerca de uns quinze a vinte minutos; que
o declarante viu que Eliel estava com a calça da vítima nas mãos, a
sacudia para ver se caia alguma coisa, enquanto Carlos olhava no chão,
procurando algo; que no local da execução, o declarante ouviu Carlos
dizer, ‘vamos cortar o pinto dele’ (…)” (folhas 38/40).

Ouvido, em juízo (folhas 482/484), alterou a versão dos
fatos, ainda que mantendo, na essência, a anterior delação, in verbis:

“(...) que o depoente estava na casa do Carlos e foi para
o bar azul e quando chegou ali Alderino já estava tomando cerveja; que
por volta de quatro horas da tarde Alderino perguntou para o Carlos se
tinha uma maconha pra fumar; que do bar Carlos desceu com a vítima
em direção ao rio do peixe e o depoente desceu logo atrás de Carlos em
razão dele ter pegado a sua bicicleta e não a dele; que quando chegou
lá no rio Carlos deu um chute nas costas de Alderino e aí ele caiu no
chão; que o depoente interviu momento em que Carlos lhe deu um soco
e caiu ao chão, em seguida Carlos o ameaçou com uma faca; que o
depoente afirma que desceu em direção ao rio o Carlos, o Eliel e a
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vítima; que os dois tiraram a calça da vítima, mas procurando droga e
não dinheiro; que segundo o povo a vítima estava bebendo fiado; que
não viu Carlos caindo na porta do bar; (…) que no crime houve duas
facas; que acha que Alderino estava com uma faca; que eles pegaram
essa faca quando a vítima caiu; que o depoente viu Eliel dando muitas
facadas na vítima; (...) que o depoente ajudou a arrastar o corpo da
vítima; (…) que o depoente ouviu Eliel dizendo que ia cortar o pinto da
vítima (...)”.

Nada obstante a negativa de responsabilidade pelos
crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, elementos de convicção
dos autos, a partir da etapa inquisitiva da persecução penal, apontam os
processados como os autores das condutas descritas pelo requisitório
ministerial, estando a versão dos fatos por eles apresentada isolada do
conjunto probatório.

Na fase policial (folhas 52/50), o processado Carlos da
Silva revelou os fatos, in verbis:

“(...) que na Praça do Trevo, o interrogando, Eliel e Tiago
ficaram tomando cervejas em um pitg-dog; que passado cerca de meia
hora, Alderino chegou ali na Praça do Trevo, não veio aonde o
interrogando estava com Eliel e Tiago; que o interrogando observou que
Alderino ficou por ali próximo a eles, bebia cerveja nos outros pit-dogs,
e também jogou snoker na área de um destes estabelecimentos; que
desde que estavam no bar, o interrogando observou que Tiago prestava
muita atenção quando Alderino abria a carteira e exibia seu dinheiro;
que quando Alderino veio para mais perto de onde estava o interrogando,
Eliel e Tiago, afirma o interrogando que Tiago fez o seguinte comentário:
‘vamos embora ganhar este cara’, em resposta Eliel disse ‘vamos’, que
Eliel perguntou para o interrogando, ‘você topa’, tendo o interrogando
respondido que sim, que segundo sabe o interrogando, a vítima Alderino
gostava de fumar maconha, Eliel sabendo disse e estando com uma
porção de maconha, se aproximou de Alderino e o perguntou se ele
queria comprar uma porção para levar para a roça; que Eliel, mostrou
uma pequena porção para Alderino, em seguida o chamou para que
fossem fumar na beira do rio ali próximo a rodovia que dá acesso a
Araguapaz; (…) que usaram o álibi de fumar maconha para atrair a vítima
para este local, para então praticarem o roubo; (…) que após todos
fumarem o cigarro de maconha, em dado instante, o interrogando de
forma traiçoeira agarrou por trás a vítima, ato contínuo, Tiago e Eliel
desferiram vários chutes e socos nos peitos e rosto de Alderino (…);
que ainda quando o interrogando segurava a vítima, Eliel pegou a carteira
de Alderino; (…) que sem nada dizer, Eliel pegou a faca de suas mãos e
desferiu quatro golpes na barriga da vítima, a qual por estar desmaiada
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nada disse; que em seguida Eliel passou a faca para o interrogando e
disse, ‘faz também, por que nós três estamos no mesmo barco’, ato
contínuo o interrogando pegou a faca e desferiu dois golpes também na
altura dos peitos da vítima; que em seguida Tiago que portava um
canivete, desferiu alguns golpes na vítima, não sabendo quantos por
que estava escuro o local, pois era noite; que novamente Eliel se apossou
da faca e desferiu outros golpes na vítima; que outra vez, o interrogando
pegou a faca e desferiu outros golpes na vítima, não se lembrando
quantos, que quando foram roubar o dinheiro da vítima Eliel ou Tiago
tirou a calça dele; que após perceberem que a vítima não tinha mais
vida, resolveram carregá-la para um local mais distante do asfalto, pois
ali onde o mataram, as pessoas o encontraria facilmente; que então
carregaram o corpo da vítima, todos os três carregaram, e o jogaram
próximo a uma grota que fica acima do rio; que antes de jogar o corpo
da vítima naquele local, afirma o interrogando que viu Tiago pegar o
canivete, segurar o pênis da vítima e dar um corte, não sabendo dizer
se chegou a separar do corpo; (…) Eliel abriu a carteira da vítima, contou
o dinheiro, dando um montante de R$ 200,00 (duzentos reais); que então
Eliel sem nada dizer, fez a divisão do dinheiro, deu R$ 50 (cinquenta
reais) para o interrogando, R$ 50,00 (cinquenta reais) para Tiago e ficou
com R$ 100,00 (cem reais) (...)”.

Em juízo, os processados negaram a autoria delitiva,
contrariando a versão exposta pelo laudo pericial de reconstituição do
crime (folhas 193/221), que indicou a participação de todos na
empreitada, bem como a adesão no propósito de roubar a vítima, in verbis:

“(...) Com a análise de tudo pode se supor que a pessoa
que primeiro desferiu os golpes de arma branca, possivelmente, foi Carlos
seguido por Eliel ou vice-versa, que Tiago e Eliel carregaram/
transportaram o corpo até próximo ao local de repouso final, quando
então Eliel desferiu novos golpes de faca, inclusive cortou o pênis da
vítima. (…) Como observado na perícia de local e reiterado na reprodução
simulada, o corpo foi movido de seu local original (de repouso final) e,
portanto, encontrado em lugar diferente daquele em que a vítima morreu,
indicando, também, tentativa de ocultação de cadáver. (…) Face o
exposto, o perito criminal conclui que as lesões perfuro cortantes
verificadas na vítima e que levaram a mesma à morte, foram causadas
por golpes de arma branca desferidos, provavelmente, por Carlos da
Silva, Eliel Barbosa de Oliveira e, talvez, por Tiago Rodrigues da Silva,
entretanto o mesmo confessa que participou de todas as outras ações,
exceto as agressões físicas. Os motivos de tais atos, que também foi
ratificado na reprodução simulada, contêm certo requinte de crueldade
e está relacionado à área sexual, mais especificamente ao ciúme, que
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segundo Carlos seria de Eliel, e ao latrocínio que ao final foi aceita/
concordada por todos.”

É de ser assinalado que, embora o crime tenha sido
cometido sem testemunhas presenciais, os depoimentos colhidos
durante a instrução criminal, observada a garantia do contraditório e
ampla defesa, indicam a dinâmica dos fatos delituosos, revelando que
os processados subtraíram para si os pertences da vítima, pouco
importando, para configurar o latrocínio, o valor real apossado, sendo
suficiente a certeza da ocorrência do assenhoramento de bens de outrem.

Nesse sentido, a jurisprudência, in verbis:
“Mesmo que se admita como verdadeira a afirmação
do réu de que não tinha a intenção de roubar, se após
matar a vítima e ainda com o cadáver a sua mercê,
despoja-se de seus haveres, caracterizou-se o delito de
latrocínio porque, não se podendo invadir o
subconsciente de alguém para aferir das suas
verdadeiras e reais intenções, pela ação é que se verifica
a conformidade desta com aquela” (JCAT 77/670-1).
A testemunha Marcelo Lemos do Prado, na fase

inquisitorial e em juízo, folhas 329/330, revelou que a vítima trabalhou
na propriedade rural “Nossa Senhora do Perpetuo Socorro”, no município
de Faina, como dragueiro, sendo seu subordinado, estando com ela
pela última vez no dia dos fatos, quando, os dois, se dirigiram à cidade
de Faina, ocasião em que lhe entregou a importância de R$ 200,00
(duzentos reais), que lhe foi subtraída na prática delituosa.

Confirmando que não foi encontrado nenhum valor junto
ao corpo da vítima, o depoimento do policial militar Massuéth José da
Silva, folha 439, in verbis:

“(...) que o depoente não viu nenhum pertence junto ao
corpo da vítima encontrada; (…) que o depoente explica que a orientação
que tem quando encontra um cadáver é isolar o local bem isolado, e se
encontrar alguma coisa com a vítima ou próximo só o pessoal do IML
pode dizer isso; (…) que o depoente explica a encontrou morta, próximo
a rodovia que dá entrada à cidade de Faina; que o irmão subiu a rodovia
gritando que o irmão morreu; que ai foi até o local; que o local onde a
vítima estava era cerca de 300 a 400 metros da rodovia e o corpo estava
perto da nascente de água; que a vítima estava sem as calças (...)”.

Nada obstante não ser possível identificar, pela prova
dos autos, a atividade de cada processado na execução do delito, torna
suficiente para a responsabilização criminal a demonstração da livre
associação para abordar a vítima, agredindo-a fisicamente, causando-lhe
lesões, eficientes ao êxito letal, dela subtraindo para si quantia de dinheiro
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e, posteriormente, ocultando o cadáver, para dificultar a elucidação da
infração penal.

Nesse sentido, a seguinte orientação jurisprudencial, in
verbis:

“A associação para a prática de crime em que a violência
contra a pessoa é parte integrante e fundamental do
tipo torna todos os co-partícipes responsáveis pelo
resultado mais gravoso, nada importando a circunstância
de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos
intensa que a do outro” (RT 633/380).
Restando demonstrada, pelos elementos de convicção

apurados nos autos, especialmente depoimentos testemunhais e laudo
de reconstituição, a conduta ilícita dos processados, pertinente ao crime
de latrocínio e ocultação de cadáver, tipificados pelo artigo 157, § 3º,
última hipótese, e artigo 211, ambos do Código Penal Brasileiro, descabe
o pleito absolutório da imputação ou desclassificatório para o crime de
homicídio simples, do artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro,
devendo ser mantida a resposta penal desfavorável.

Nesse sentido, julgados da Corte, in verbis:
“Apelação Criminal. Latrocínio. (…) Desclassificação
para homicídio seguido de furto. Impossibilidade. (...)
I - omissis.
II - Impossível o acolhimento do pedido de desclassifi-
cação do delito de latrocínio para o de homicídio seguido
de furto, se devidamente comprovados o animus
necandi e a intenção de subtrair por parte do apelante.
III - omissis. IV - omissis. V - omissis. Apelo conhecido
e parcialmente provido” (Apelação Criminal nº 524043-
47.2009.8.09.0051, DJe 786, de 25/03/11).
“Apelação Criminal. Latrocínio. (…) Absolvição e
desclassificação para homicídio. (...).
Incomportável o pleito absolutório ou desclassificatório
para o delito de homicídio simples quando comprovadas,
estreme de dúvidas, a autoria e a materialidade da
conduta imputada ao réu, praticada com vistas à
subtração patrimonial da qual resultou a morte da vítima.
II - omissis.
III - Recurso conhecido e improvido” (Apelação Criminal
nº 200902871816, DJ 504, de 22/01/10).
Pertinente ao abatimento do tratamento punitivo

dispensado aos processados Carlos da Silva e Eliel Barbosa de Oliveira,
ponderou, o sentenciante, as elementares do artigo 59, do Código Penal
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Brasileiro, indicando as que lhes são desfavoráveis, justificando a
necessidade de afastamento do quantum punitivo do mínimo previsto,
evidenciando que decorreu da avaliação das circunstâncias judiciais,
em reverência à finalidade de retribuição e prevenção, não sendo possível
a modificação do sancionamento concretizado.

Ao cabo do exposto, acolhendo o pronunciamento
ministerial, desprovejo os apelos.

É, pois, como voto.
Goiânia, 6 de dezembro de 2011.
Des. Luiz Cláudio Veiga Braga - Relator

Conflito de Competência nº 98292-14.2011.8.09.0000 (201190982927)
Comarca de Goiânia
Suscitante: Des. Relator da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás
Suscitado: Des. Relator da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás
Relator: Des. Ney Teles de Paula

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
I - Conquanto não haja previsão expressa no inciso II,
do artigo 11, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de Goiás de que compete à Seção Criminal deste
egrégio Tribunal processar e julgar conflitos de compe-
tência em matéria criminal, entre desembargadores de
mesma câmara, mister se faz o reconhecimento da
competência deste colegiado para a apreciação e
julgamento do presente feito, nos termos do que
disciplina o inciso X de referida norma. Ademais, se
levado em consideração, ainda, que a Seção Criminal
possui competência para o julgamento de conflitos de
competência em matéria criminal, entre as câmaras
criminais, forçoso é convir que possui também
competência para o julgamento deste feito que envolve
desembargadores de mesma câmara, pois, conforme
consagrado brocardo jurídico cui licet quod est plus,
licet utique quod est minus (quem pode o mais, poderá
o menos).
II - Respondendo o impetrante a dois outros processos
e havendo o seu defensor impetrado habeas corpus
referente a terceiro processo, mister se faz reconhecer
que a distribuição do presente writ deve ser feita em



800

sua forma regimental, sem qualquer prevenção a
recursos anteriormente ajuizados. Destarte, forçoso é
reconhecer que compete ao suscitado o processamento
e julgamento do mandamus.
Conflito negativo de competência conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação criminal, acordam os componentes da Seção Criminal do
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria de votos,
acolhendo o parecer ministerial, em conhecer do presente conflito para
julgá-lo procedente e declarar competente o desembargador relator da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, ora suscitado,
nos termos do voto do relator.

Votaram, além do relator, desembargadora Nelma
Branco Ferreira Perilo, desembargador Leandro Crispim,
desembargadora Amélia Martins de Araújo, desembargador Luiz Cláudio
Veiga Braga, desembargador Ivo Favaro, desembargador Paulo Teles,
doutor José Carlos de Oliveira, substituto do desembargador Itaney
Francisco Campos, doutora Lilia Mônica de Castro Borges, substituto
do desembargador J. Paganucci Jr., e doutora Elizabeth Maria da Silva,
substituta do desembargador José Lenar de Melo Bandeira.

Votou divergente o desembargador Luiz Cláudio Veiga
Braga, no sentido de não conhecer do conflito de competência.

Presidiu a sessão o desembargador Luiz Cláudio Veiga
Braga.

Fez-se presente como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, a doutora Ruth Pereira Gomes.

Goiânia, 4 de maio de 2011.
Des. Ney Teles de Paula - Relator

RELATÓRIO E VOTO

Interposto recurso em sentido estrito, o qual foi recebido
como habeas corpus, o insigne desembargador Paulo Teles entendeu
que o feito não estava à ele vinculado, pelo que determinou o retorno
dos autos à Divisão de Distribuição para que fosse efetivada distribuição
normal.

Distribuído o writ, então, ao nobre desembargador Ivo
Favaro, considerou, o julgador, que restou firmada a prevenção ao douto
desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, em razão de recurso em
sentido estrito a este distribuído, determinando, de consequência, a
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redistribuição do feito, observando-se o disposto no artigo 38, § 8º, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás.

Concluso o mandamus, após redistribuição, ao culto
desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, determinou fosse procedida
nova redistribuição, por considerar não haver a prevenção aduzida pelo
nobre desembargador Ivo Favaro.

Novamente distribuído o feito ao desembargador Paulo
Teles, suscitou o insigne julgador o presente conflito negativo de
competência, nos termos dos artigos 114, inciso I, 115, inciso III, e 116,
§ 1º, todos do Código de Processo Penal, por entender que a previsão
contida no artigo 38, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de Goiás, não ocorre no presente caso, razão pela qual a distribuição
deve ocorrer de forma normal, sem prevenção, nos termos do artigo 38,
1º e 2º, do mesmo regimento.

Entremeada petição, às folhas 56/58, pelo causídico do
paciente, reitera o impetrante seu entendimento de que o presente
habeas corpus deverá ser relatado pelo desembargador Paulo Teles
por prevenção anteriormente firmada, cabendo à Comissão de
Distribuição e Coordenação analisar quanto à alegada prevenção,
mormente, ainda, por entender que a Seção Criminal somente poderia
analisar eventual conflito entre órgãos colegiados e não entre seus
integrantes.

Às folhas 69/70, o suscitado manifesta-se no sentido de
que a sua competência cinge-se à apreciação das prisões decretadas
no contexto da determinada operação, denominada “Sexto Mandamento”.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em seu parecer, de folhas 73/76, opina “no sentido de que essa
colenda Seção Criminal conheça do conflito negativo de competência
sob exame, por sua adequação, e que, em exame de mérito, confirme o
declínio de competência do suscitante e, via de consequência,
restabeleça a competência do suscitado”.

É, em síntese, o relatório. Passo ao voto.
O presente conflito negativo de competência visa

estabelecer quem é a autoridade judiciária competente para o julgamento
do habeas corpus impetrado em proveito de Alessandri da Rocha
Almeida, acusado de envolvimento nos denominados caso “Marta Cosac”
(processo nº 9600533130) e caso “Parque Oeste Industrial” (processo
nº 200502776875).

Pois bem.
Primeiramente impende considerar que, conquanto não

haja previsão expressa no inciso II do artigo 11, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de Goiás de que compete à Seção Criminal deste
egrégio Tribunal processar e julgar conflitos de competência em matéria
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criminal, entre desembargadores de mesma câmara, mister se faz o
reconhecimento da competência deste colegiado para a apreciação e
julgamento do presente feito, nos termos do que disciplina o inciso X de
referida norma. Senão vejamos:

“Artigo 11. A Seção Criminal é composta pelos dez
integrantes da Primeira e da Segunda Câmara Criminal, só podendo
decidir com a presença da maioria de seus membros, incluído o
presidente, que é eleito, por votação secreta, para um mandato de dois
anos, na penúltima sessão do biênio findante, competindo-lhe processar
e julgar:

(...)
II - os conflitos de competência em matéria criminal,

entre juízes de direito ou substitutos e entre as Câmaras Criminais ;
(...)
X - outras questões e incidentes compatíveis com a sua

área de atuação e não atribuídos a outro órgão. (...)”
Assim, não havendo sido atribuído a outro órgão o

julgamento de conflito de competência em matéria criminal, entre
desembargadores de mesma câmara, é de ser reconhecida a
competência deste colegiado para apreciação do presente feito.

Ademais, se levarmos em consideração, ainda, que este
colegiado possui competência para o julgamento de conflitos de
competência em matéria criminal, entre as câmaras criminais, forçoso é
convir que possui também competência para o julgamento deste feito
que envolve desembargadores de mesma Câmara, pois, conforme
consagrado brocardo jurídico cui licet quod est plus, licet utique quod
est minus (quem pode o mais, poderá o menos).

Isto posto, passo à análise do mérito e, em assim o
fazendo, entendo que com razão o suscitante.

Conforme se verifica dos autos, o suscitado, com
fundamento em certidão, de folha 29, entendeu que o feito estaria
prevento ao insigne desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, relator
do Recurso em Sentido Estrito nº 53313-33.1996.8.09.0051
(9690533130) “originário” do denominado caso “Marta Cosac”, pelo que
determinou a redistribuição do feito.

Ocorre que, como bem sinalado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça, a prisão preventiva decretada pelo juízo
da Primeira Vara Criminal desta Capital, objeto do habeas corpus no
qual originou-se o presente conflito, refere-se à operação “Sexto
Mandamento”, onde se investiga a existência de suposto grupo de
extermínio, do qual teria participado o paciente Alessandri da Rocha
Almeida, e não ao denominado caso “Marta Cosac”.
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De sorte que, conquanto o paciente responda, ainda, a
dois outros processos mencionados caso “Marta Cosac” e caso “Parque
Oeste Industrial”, certo é que, in casu, os fatos apontados na exordial
dão conta de tratar-se de fatos novos, referentes à operação “Sexto
Mandamento”, não vinculada ao Recurso em Sentido Estrito nº 53313-
33.1996.8.09.0051 (9690533130), distribuído ao douto desembargador
Luiz Cláudio Veiga Braga, tampouco ao Recurso em Sentido Estrito nº
336900-34.2010.8.09.0000 (201093369000), distribuído ao nobre
suscitante, o que conduz, assim, a distribuição na forma regimental, ou
seja, sem prevenção a qualquer recurso.

Por fim, é de se ressaltar, ainda, que, como bem
observado pelo suscitante, encontra-se sob a relatoria do suscitado o
Habeas Corpus nº 49763-61.2011.8.09.0000 (201190497638) “originário”
da mencionada operação Sexto Mandamento, o qual encontra-se, neste
comenos, com decisão proferida e no aguardo de declaração de voto
vencido do suscitante.

Assim, havendo o feito sido distribuído em sua forma
regimental ao insigne desembargador Ivo Favaro, ora suscitado, mister
se faz reconhecê-lo como competente para apreciação do presente
mandamus.

Ao teor do exposto, acolhido o parecer ministerial de
cúpula, conheço do presente conflito negativo de competência e julgo
procedente para declarar competente o suscitado para processar e julgar
o presente habeas corpus, devendo a Secretaria da Seção Criminal
cumprir o estabelecido no artigo 225, do Regimento Interno deste Tribunal
de Justiça.

É o voto.
Goiânia, 4 de maio de 2011.
Des. Ney Teles de Paula - Relator

Habeas Corpus nº 32308-83.2011.8.09.0000 (201190323087)
Comarca de Jaraguá
Pacientes: Olicio Rosa Marques e Sandra Neres Tavares
Relator: J. Paganucci Jr.
Redator: Des. Paulo Teles

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. FLA-
GRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.
DECISÃO DESFUNDAMENTADA.
I - Embora seja reconhecida a eficácia do artigo 44, da
Lei nº 11.343/2006, o seu enunciado prescritivo não se
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constitui proibição intransponível, sendo necessária a
presença de uma das hipóteses que autorizam a prisão
preventiva para justificar a segregação.
II -  Medida excepcional que é, a prisão cautelar só se
legitima quando fundada em razões inafastáveis,
vinculada a elementos concretos indicativos da
necessidade da custódia, consoante previsão do artigo
312, do Código de Processo Penal.
III - Face aos atributos pessoais e às circunstâncias do
caso, é de todo desproporcional o encarceramento dos
pacientes.
IV - Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
desembargadores do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
por sua Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata do julgamento
e desacolhendo o parecer ministerial, por maioria de votos, em conhecer
do pedido e conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto
do desembargador Paulo Teles, designado redator do acórdão.

Sem custas.
Participaram do julgamento, além do redator, os

desembargadores José Paganucci Júnior, que votou vencido, Itaney
Francisco Campos, que presidiu a sessão, e Ivo Favaro.

Ausente justificadamente a desembargadora Amélia
Martins de Araújo.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Luzia
Vilela Ribeiro.

Goiânia, 3 de março de 2011.
Des. Paulo Teles - Redator

RELATÓRIO

A doutora Carmelena Abadia de Sá, advogada
qualificada na inicial, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, e artigos 647 e 648, inciso VI, do Código de
Processo Penal, impetra o presente pedido liberatório de habeas corpus,
pleiteando liminar, em benefício de Olicio Rosa Marques e Sandra Neres
Tavares.

Apontou como autoridade coatora o meritíssimo juiz de
direito da Vara Criminal da Comarca de Jaraguá.
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Consta da inicial que os pacientes foram presos em
flagrante delito no dia 29/12/2010, em razão da alegada prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Relata a impetrante ter postulado perante a autoridade
indigitada de coatora a liberdade provisória dos pacientes, a qual foi
indeferida com esteio no artigo 44, da Lei Antitóxicos.

Sustenta a ilegalidade da decisão, por considerar que a
Lei nº 11.464/2007, ao alterar a Lei dos Crimes Hediondos, revogou
tacitamente a vedação à concessão de liberdade provisória nos crimes
de tráfico ilícito de entorpecentes.

Afirma que restou comprovado no pedido que os
pacientes possuem residência fixa, atividade laboral estável e
remunerada, além de serem primários e portadores de bons
antecedentes, inexistindo, assim, razões para o encarceramento.

Acrescenta ser carente de fundamentação a decisão
que indeferiu o pedido de liberdade provisória, não passando de meras
ilações as conclusões da autoridade coatora.

Por fim, requer seja liminarmente concedida a ordem
de habeas corpus, expedindo-se alvará de soltura em favor dos
pacientes.

Instrumentalizou o pedido com os documentos de folhas
17/38.

Liminar indeferida (folhas 44/46).
Solicitados, os informes judiciais foram prestados às

folhas 50/51.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça,

por seu representante Altamir Rodrigues Vieira Júnior, opinou pelo
indeferimento do pedido (folhas 54/57).

É o relatório.

VOTO PREVALENTE

A ilustre advogada doutora Carmelena Abadia de Sá,
impetrou o presente pedido de ordem liberatória de habeas corpus, em
favor de Olicio Rosa Marques e Sandra Neres Tavares.

Em mesa para julgamento, o eminente desembargador
José Pagannucci Júnior proferiu seu voto pela denegação da ordem,
acolhendo o parecer ministerial, ao que discordei da solução, convergindo
na formação da maioria dos meus pares.

Mercê do judicioso voto proferido pelo digno relator, peço
vênia para divergir, pelos fundamentos a seguir expostos.

Por primeiro, ressalte-se que a alteração promovida pela
Lei nº 11.464/2007, ao retirar a expressão “e liberdade provisória” do
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artigo 2º, inciso II, da Lei nº 8.072/90, não derrogou tacitamente a vedação
estabelecida no artigo 44, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, embora seja reconhecida a eficácia do referido
artigo 44, da Lei Antitóxicos, o seu enunciado prescritivo não se constitui
proibição intransponível, vez que a vedação absoluta implicaria a negativa
de vigência aos princípios constitucionais da presunção de inocência,
do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Corroborando a assertiva, trago julgado proferido pelo
Supremo Tribunal Federal:

“Habeas corpus.
II - Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Liberdade
provisória. Vedação expressa (Lei nº 11.343/2006, artigo
44).
III - Constrição cautelar mantida somente com base na
proibição legal.
IV - Necessidade de análise dos requisitos do artigo 312,
do Código de Processo Penal. Fundamentação inidônea.
V - Ordem concedida para tornar definitiva a liminar”
(Relator ministro Gilmar Mendes, Habeas Corpus nº
100185/PA, DJUe nº 145, de 06/08/2010)
Firmada a necessidade de análise das circunstâncias

que envolvem o fato, à luz dos requisitos elencados no artigo 312, do
Código de Processo Penal, mesmo no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, vejo que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade
provisória manteve a segregação cautelar apenas repetindo
abstratamente o texto da lei, além de fazer conclusões firmadas em
ilações.

Assim asseverou a autoridade coatora (folha 37):
“E como bem sustentou o Ministério Público, analisando

as circunstâncias em que o suposto fato típico ocorreu, considerando a
gravidade deste, buscando a garantia da ordem pública, não é
recomendável a concessão de liberdade provisória aos acusados.

No caso em exame os acusados foram presos em
flagrante no suposto cometimento de crime de tráfico, constrição esta,
ao que tudo indica, efetivada de forma legal, o que já seria suficiente
para não permitir a liberdade provisória dos acusados.

Presentes se encontram os pressupostos da garantia
da ordem pública e da ordem econômica, posto que há indícios de que
o casal é conhecido por reiterar na prática criminosa do tráfico, sendo
que em liberdade podem dar continuidade a tal conduta ilícita, causando
lesão a saúde pública.”

Arremata, afirmando que o magistrado “pode” conceder
a liberdade provisória “em hipóteses excepcionais em que não se
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patenteie a autoria ou a materialidade do fato típico ou se revele irregular
o flagrante” (folha 38). Nesse ponto, há nítida inversão ao princípio vigente
em nosso ordenamento jurídico de que a segregação cautelar é a
exceção, só tendo lugar quando presentes requisitos inafastáveis que
apontem sua necessidade.

Referida decisão não se baseou em fato concreto que
pudesse sustentar a necessidade da constrição processual. Afirmar que
os requisitos legais estão presentes não basta, e sustentar que em
liberdade os pacientes irão continuar na prática ilícita é exercício de
suposição, já que afirmou-se apenas a existência de indícios de reiteração
de outros crimes da mesma natureza, sem que fosse indicado um
antecedente sequer.

Nossas Cortes Superiores têm reiteradamente
estabelecido a insustentabilidade da prisão cautelar sem que se aponte
elementos fáticos que a justifiquem.

A propósito, o seguinte julgado do Supremo Tribunal
Federal:

“Habeas corpus. Processual penal. Prisão preventiva.
Conveniência da instrução criminal e garantia da ordem
pública. Ausência de indicação de base fática. Exceção
à Súmula 691, Supremo Tribunal Federal.
I - A prisão cautelar por conveniência da instrução
criminal e para garantia da ordem pública não se
sustenta quando fundada na simples afirmação de sua
necessidade, sem indicação de elementos fáticos que
a ampare.
II - Situação de flagrante constrangimento ilegal a ensejar
exceção à Súmula 691, Supremo Tribunal Federal.
Ordem concedida. Extensão aos corréus” (Habeas
Corpus nº 102110/SP, relator ministro Eros Grau, DJUe,
de 25/06/2010)
Da mesma forma, a menção genérica de gravidade do

crime, sua reprovabilidade e a repulsa da sociedade não bastam para
justificar a manutenção da custódia provisória.

Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:
“I - O decreto de prisão preventiva não pode ser exarado
com base em meras suposições, devendo
fundamentar-se em elementos fáticos concretos, que
demonstrem a necessidade da medida constritiva.
II - Ausente a demonstração da necessidade da
manutenção da segregação preventiva, não são motivos
aptos à sua decretação a gravidade do crime, sua
reprovabilidade, nem o clamor público.
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III - Impetração da qual não se conhece, concedendo-se,
todavia, a ordem de ofício” (Habeas Corpus nº
100828/MG, relator ministro Ricardo Lewandowski,
DJUe, de 02/06/2010, página 493)
De forma que, ao menos neste momento processual,

não me parece proporcional e razoável sacrificar o interesse individual
dos pacientes quando a investigação criminal não está a reclamar a
medida constritiva excepcional, que, como tal, não deve servir de regra.

Nesse sentido, o posicionamento desta Corte:
“Habeas corpus. Homicídio. Negativa de autoria.
Impossibilidade de exame. Liberdade provisória.
Ausência de fundamentação. Ordem concedida.
I - A negativa de autoria é matéria que exige aprofundada
análise do substrato fático-probatório dos autos,
providência incomportável na via estreita do writ
constitucional.
II - A custódia cautelar, por ser medida excepcional a
restringir a liberdade individual, só se legitima quando
fundada em razões inafastáveis, vinculada a elementos
concretos indicativos da necessidade da medida,
conforme previsão do artigo 312, do Código de Processo
Penal. Constatada a ausência de fundamentação da
segregação cautelar, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, mormente quando as condições pessoais
militam a favor do paciente. Ordem concedida” (Relator
desembargador Itaney Francisco Campos, Habeas
Corpus nº 242753-16.2010.8.09.0000, DJG nº 634, de
05/08/2010).
Ante o exposto, desacolho o parecer da Procuradoria

Geral de Justiça, conheço do pedido e concedo a ordem pleiteada.
Expeça-se alvará de soltura em favor dos pacientes

Olicio Rosa Marques e Sandra Neres Tavares, devendo ser colocados
em liberdade, se por outro motivo não devam permanecer presos.

É como voto.
Goiânia, 3 de março de 2011.
Des. Paulo Teles - Redator

Habeas Corpus nº 382514-28.2011.8.09.0000 (201193825148)
Comarca de Itapaci
Paciente: Rosemar José Gonçalves
Relatora: Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos
Redator: Des. Paulo Teles
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EMENTA: HABEAS CORPUS. DESACATO E AMEAÇA.
FLAGRANTE. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
SUSCITADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. SU-
PRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O pedido de liberdade provisória deve ser apreciado
pelo juiz de direito competente para processar e julgar
eventual ação penal. Apreciando esta Corte de Justiça
pedido que não foi previamente submetido à instância
singela, estaria incorrendo em indevida supressão de
instância.
II - Não se conhece do pedido de ordem de habeas
corpus em que se pleiteia a concessão de liberdade
provisória diretamente no Tribunal de Justiça.
III - Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
desembargadores do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
por sua Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata do julgamento
e acolhendo o parecer ministerial, por maioria, em não conhecer do
pedido de habeas corpus, revogando a liminar que autorizou a soltura
do paciente, nos termos do voto do desembargador Paulo Teles,
designado redator do acórdão.

Sem custas.
Votou vencido a desembargadora Avelirdes Almeida

Pinheiro de Lemos, que acolhia o parecer ministerial, não conhecia da
impetração do habeas corpus, mas, de ofício concedia a ordem,
confirmando a liminar.

RELATÓRIO

O doutor Roberto Serra da Silva Maia, advogado
qualificado nos autos, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da
Constituição Federal, e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal,
impetrou o presente pedido de ordem liberatória de habeas corpus, em
favor de Rosemar José Gonçalves.

Apontou como autoridade coatora o meritíssimo juiz de
direito da Vara Criminal da Comarca de Itapaci.

Consta da inicial que o paciente foi preso em flagrante
delito, no dia 06/09/2011, em razão da alegada prática dos crimes
previstos nos artigos 147 e 331, do Código Penal.
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Alega o impetrante que a autoridade coatora deixou de
analisar o auto de prisão em flagrante ao recebe-lo, quando lhe era
devido, antes de optar pela decretação da prisão preventiva, relaxar o
flagrante ou verificar a possibilidade de imposição das medidas cautelares
estabelecidas pela Lei nº 12.403/2011.

De qualquer forma, segundo sustenta, os crimes
imputados ao paciente, quais sejam, ameaça e desacato, são de menor
potencial ofensivo e, portanto, não seria possível a decretação da prisão
preventiva, ao teor do que dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de
Processo Penal.

Acrescenta que mesmo sobrevindo condenação, o
paciente irá cumprir a pena, quando muito, em regime aberto,
mostrando-se desarrazoada a manutenção da prisão.

Por fim, requer seja concedida liminarmente a ordem
de habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura em favor do
paciente.

Instrumentalizou o pedido com os documentos, de folhas
7/27.

O pedido de liminar foi indeferido durante o plantão
forense (folhas 28/30).

Inconformado, o impetrante pleiteou a reconsideração
da decisão, no que foi atendido pela relatora, às folhas 37/40,
oportunidade em que foi deferida ao paciente a liberdade provisória
vinculada com medida cautelar de proibição de manter contato com a
vítima.

Solicitados, os informes judiciais foram prestados, às
folhas 43/44.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria Geral de Justiça,
por sua representante, doutora Zoélia Antunes Vieira, opinou pelo não
conhecimento da ordem impetrada (folhas 47/50).

É o relatório.

VOTO PREVALENTE

O doutor Roberto Serra da Silva Maia, advogado
qualificado nos autos, impetrou o presente pedido de ordem liberatória
de habeas corpus em favor de Rosemar José Gonçalves, pretendendo
o relaxamento da prisão em flagrante ou a concessão de liberdade
provisória ao paciente.

Em mesa para julgamento, a ilustre relatora,
desembargadora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, acolhendo o
parecer ministerial, votou pelo não conhecimento da impetração, mas
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concedeu de ofício, a ordem liberatória. Após vista dos autos, conclui
por solução diversa daquela apresentada pela relatora, convergindo na
formação da maioria dos meus pares.

Desta forma, em que pese o judicioso voto proferido
pela digna relatora, peço vênia para dele divergir, em razão dos motivos
que passo a expor.

Ao analisar o presente pedido e os documentos que o
acompanham, entendo que a concessão de ofício, da ordem liberatória,
não pode subsistir. Como bem apontou a própria relatora, o habeas
corpus não pode ser conhecido, diante da ausência de juntada de
documento indispensável à análise do pleito, e porque constituiria
supressão de instância, a apreciação do pedido de liberdade provisória
feita diretamente pelo Tribunal de Justiça.

Seria contraditório negar conhecimento ao pedido de
habeas corpus por falta de análise no juízo de primeiro grau quanto ao
pedido de liberdade provisória, e ao mesmo tempo conceder a ordem
liberatória para deferir o pedido do paciente.

Com efeito, o presente habeas corpus foi protocolado
neste Tribunal no dia 06/09/2011, às 19h10, ou seja, ainda no mesmo
dia em que o paciente foi apresentado à autoridade policial da cidade de
Hidrolina (folha 9), acusado de ter, no dia anterior (05/09/2011), por volta
de 19h30, desacatado e ameaçado o juiz de direito, doutor Andrey Máximo
Formiga.

Segundo declarações prestadas à autoridade policial
(folhas 17 e 18), a vítima fazia inspeção na cadeia pública de Hidrolina,
quando ali compareceu o paciente que, após tomar satisfação com o
magistrado por causa de uma condenação contra sua pessoa, teria se
alterado e proferido ameaças, levando a mão ao coldre de sua arma. O
fato, em tese, é grave pois evidencia intimidação e desacato a magistrado
no exercício da jurisdição. juiz de direito que aliás, possui histórico
funcional exemplar, não constando contra ele reclamações que sequer
indiquem a prática de abuso de autoridade.

Oportuno destacar, ainda, que o doutor Andrey Máximo
Formiga deixou de ser titular da Comarca de Itapaci ainda no mês de
outubro do corrente ano. Conforme se extrai do decreto judiciário nº
3051/2011, em 17/10/2011, o magistrado foi removido, pelo critério de
merecimento, para a Comarca de Estrela do Norte. Tanto que no dia
20/10/2011, quem prestou os informes judiciais foi o doutor Rinaldo
Aparecido Barros (folhas 43/44), atual titular da comarca.

Assim, não há mais se falar em confusão de identidade
entre vítima e autoridade coatora.

Por outro lado, impõe-se observar que a autoridade
coatora informa, à folha 44, que foi ajuizado, perante o juízo de primeiro
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grau, pedido de liberdade provisória, mas a defesa resolveu buscar
nesta Corte de Justiça idêntica providência, no mesmo dia em que
ocorreu a prisão, em evidente quebra de hierarquia dos graus de
jurisdição.

O pedido de liberdade provisória, necessariamente, deve
ser apreciado pelo juiz de direito competente para processar e julgar
eventual ação penal. Apreciando esta Corte de Justiça pedido que não
foi previamente submetido à instância singela, estaria incorrendo em
indevida supressão de instância.

Reiteradas são as decisões deste Tribunal sobre a
matéria. A propósito, o seguinte julgado:

“Habeas corpus. Receptação qualificada. Quadrilha ou
bando. Negativa de autoria. Revogação da prisão
preventiva sob a análise da Lei nº 12.403/11. Excesso
de prazo na conclusão da instrução criminal.
I - A insurgência da negativa de autoria é de todo
descabida em habeas corpus, ação mandamental que
não permite o revolvimento de prova, matéria que exige
o respeito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
II - Não há que se conhecer do pedido de concessão de
liberdade provisória sob a analise da Lei nº 12.403/11,
sob pena de incorrer em supressão de instância, quando
a matéria será objeto de exame pelo juízo de primeiro
grau.
III - Cabe ao advogado constituído a instrução suficiente
do writ, juntando prova pré-constituída da prisão do
paciente para aferir o excesso de prazo na formação da
culpa, a sua ausência importa no não conhecimento da
ordem neste ponto.
IV - Ordem parcialmente conhecida e nesta parte
denegada” (Habeas Corpus nº 290476-94.2011.8.
09.0000, relator desembargador J. Paganucci Jr., de
Goiás, DJGe nº 897, de 06/09/2011).
Ao teor do exposto, acolhendo o parecer da ilustrada

Procuradoria Geral de Justiça, não conheço do pedido de habeas
corpus, e revogo a liminar concedida, às folhas 37/40, para que o
paciente seja recolocado no cárcere.

Oficie-se ao juízo de primeiro grau para que faça expedir
mandado de prisão contra o paciente.

É como voto.
Participaram do julgamento, além do redator, a

desembargadora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, que votou
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vencida, o desembargador Itaney Francisco Campos, que presidiu a
sessão, o doutor Eudélcio Machado Fagundes, substituto do
desembargador Ivo Favaro, e o desembargador J. Paganucci Jr.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Luzia
Vilela Ribeiro.
Goiânia, 29 de novembro de 2011.
Des. Paulo Teles - Redator

Habeas Corpus nº 434448-59.2010.8.09.0000 (201094344486)
Comarca de Aparecida de Goiânia
Impetrantes: José Carlos Bittencourt Garcia Júnior e outros
Paciente: Paulo Henrique Pereira Soares
Relator: Des. Paulo Teles

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO.
I - Ultrapassado o lapso temporal para o encerramento
da instrução, e estando o paciente preso há mais de
320 (trezentos e vinte) dias, sem que ele tenha
contribuído para o retardo do julgamento, configura-se
a ilegalidade da custódia a ser reparada pelo writ.
II - Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por sua
Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata do julgamento e
acolhendo o parecer ministerial, à unanimidade de votos, em conceder
a ordem impetrada, determinando a expedição do alvará de soltura, se
por outro motivo não estiver preso, nos termos do voto do relator, proferido
na assentada do julgamento.

Sem custas.
Participaram do julgamento, além do relator, os

desembargadores Itaney Francisco Campos, que presidiu a sessão,
Amélia Martins de Araújo, Ivo Favaro e José Paganucci Júnior.

Presente a ilustre procuradora de justiça, doutora Luzia
Vilela Ribeiro.

Goiânia, 24 de março de 2011.
Des. Paulo Teles - Relator
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RELATÓRIO

Os doutores José Carlos Bittencourt Garcia Júnior,
Carlos Leonardo Pereira Segurado e Adenir Teixeira Peres Júnior, com
fundamento no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal,
e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetram o presente
pedido de ordem liberatória de habeas corpus, com pleito liminar, em
favor de Paulo Henrique Pereira Soares.

Indica como autoridade coatora o meritíssimo juiz de
direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Aparecida de Goiânia.

Relata que o paciente está preso desde o dia 30 de abril
de 2010, em razão de flagrante pela suposta prática da conduta descrita
nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, da Lei nº 10.826/03,
por ter em depósito para fins de mercancia 5,470g (cinco gramas,
quatrocentos e setenta miligramas) de cocaína e uma arma de fogo
calibre 32.

Alega, estar ocorrendo excesso global de prazo para o
encerramento da instrução processual, estando o paciente preso a mais
de 221 (duzentos e vinte e um) dias, sem que a defesa tenha contribuído
para tal.

Dizem que a audiência de instrução, designada para o
dia 12/11/2010 não se encerrou em razão do pedido de diligências feito
pelo representante ministerial.

Argumentam que o paciente não pode arcar com a
desídia da máquina judiciária.

Ao final, pleiteia a concessão da liberdade provisória,
expedindo-se alvará de soltura.

A inicial veio instruída com documentos (folhas 14/170).
Liminar indeferida (folhas 174/176).
Solicitadas as informações, estas não foram prestadas.
A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

da lavra do douto procurador de justiça, doutor Abreu e Silva, opina pelo
“conhecimento do pedido e pela concessão da ordem impetrada” (folhas
185/187).

É o relatório.

VOTO

Tratam os presentes autos de pedido de ordem
liberatória de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada via
profissionais habilitados, doutores José Carlos Bittencourt Garcia Júnior,
Carlos Leonardo Pereira Segurado e Adenir Teixeira Peres Júnior, em
benefício do paciente Paulo Henrique Pereira Soares.



815

Inicialmente, ressai que o paciente foi preso em flagrante
em 30/04/10, pela perpetração, em tese, da conduta descrita nos artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06, e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, por ter em
depósito para fins de mercancia 5,470g (cinco gramas, quatrocentos e
setenta miligramas) de cocaína e uma arma de fogo calibre 32.

A denúncia foi ofertada em 09/06/2010 (folha 17) e
recebida em 23/08/2010.

Designada audiência de instrução e julgamento para o
dia 12/11/2010, a mesma não findou-se em razão de diligência requerida
pela acusação (folha 165).

No crime de tráfico de drogas, tratando-se de acusado
constrito de sua liberdade cautelarmente, o prazo para a formação do
sumário de culpa pode alcançar até 124 (cento e vinte e quatro) dias.

Na hipótese, do dia da segregação do paciente até o
julgamento do presente writ, transcorreram mais de 320 (trezentos e
vinte) dias, ultrapassando o espaço de tempo fixado para o encerramento
da instrução processual.

Mencione-se que, nem mesmo a eventual complexidade
da causa, com solicitação de diligências complementares, constitui motivo
idôneo para alongar a razoável duração do processo (artigo 5º, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal).

Verifica-se ainda, que não consta dos autos que o
paciente tenha concorrido para essa demora, caracterizando assim, o
constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Esse também é o entendimento deste egrégio Tribunal
de Justiça:

“Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o
tráfico. Porte de arma de fogo de uso permitido. Excesso
de duração da prisão cautelar.
É de ser relaxada a prisão provisória que perdura por
aproximadamente 258 dias, sem que se possa mais
invocar os critérios de complexidade do caso e gravidade
abstrata dos delitos, a justificar a dilação indevida, haja
vista que os acusados têm o direito constitucionalmente
assegurado de serem julgados em prazo razoável.
Ordem concedida.” (Primeira Câmara Criminal, relator
desembargador Itaney Francisco Campos, Haberas
Corpus nº 2044-83.2011.8.09.0000, de Alvorada do
Norte, DJG nº 783, de 22/03/2011)
“Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão
em flagrante delito. Excesso de prazo para conclusão
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da instrução criminal. Exame de dependência
toxicológica. Constrangimento ilegal.
I - Não é razoável a segregação, decorrente de custódia
cautelar, há mais de 417 (quatrocentos e dezessete)
dias, pelo crime de tráfico de drogas, porquanto a demora
na conclusão da instrução criminal é imputável,
exclusivamente, ao aparelho judicial, que, por reiteradas
vezes, deixou de realizar o exame de dependência
toxicológica.
II - Importante salientar que o inciso LXXVIII, do artigo
5º, da Constituição Federal, inseriu no texto fundamental
a garantia de razoável duração do processo, explicitando
que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação”,
traduzindo a vontade do legislador no intuído de
apressamento da solução jurisdicional.
III - Ordem concedida” (Primeira Câmara Criminal, relator
desembargador José Paganucci Júnior, Habeas Corpus
nº 23203-82.2011.8.09.0000, de Sanclerlândia, DJG nº
771, de 02/03/2011).
Destarte, configurada a ilegalidade da manutenção da

custódia, impõe-se o acolhimento do pedido pela via mandamental, nos
termos explicitados.

Ante o exposto, acolho o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, conheço da ordem pleiteada e a concedo.

Expeça-se alvará de soltura em favor de Paulo Henrique
Pereira Soares, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.
Goiânia, 24 de março de 2011.
Des. Paulo Teles - Relator

Recurso Ex Officio nº 13818-55.1991.8.09.0051 (910138185)
Comarca de Goiânia
Recorrente: Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de
Goiânia
Recorrido: Ministério Público
Relatora: Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos

EMENTA: RECURSO EX OFFICIO. REABILITAÇÃO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFIRMAÇÃO.
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Atendidas pelo requerente todas as exigências impostas
pelo artigo 94, do Código Penal, impositiva a confirmação
da sentença que concedeu a reabilitação criminal.
Reexame necessário conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso Ex Officio nº 13818-55.1991.8.09.0051 (910138185) acordam
os componentes da Quinta Turma Julgadora de sua Primeira Câmara
Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à
unanimidade de votos, acolhido o parecer ministerial de cúpula, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da
relatora.

Votaram, com a relatora, o doutor José Carlos de Oliveira
e o desembargador Itaney Francisco Campos.

Presidiu a sessão de julgamento o desembargador
Itaney Francisco Campos.

Fez-se presente, como representante da Procuradoria
Geral de Justiça, o doutora Maria da Conceição Rodrigues dos Santos.

Goiânia, 30 de junho de 2011.
Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - Relatora

RELATÓRIO E VOTO

Arquilau Borges, por meio de advogado constituído,
requereu, perante o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de
Goiânia, sua reabilitação criminal, com fulcro no artigo 94, do Código
Penal, e artigo 743, do Código de Processo Penal.

Narrou que foi condenado pela prática do crime descrito
no artigo 12, da Lei nº 6.368/76, nos autos do processo nº 910138185,
tendo sido declarada extinta sua punibilidade em 13/06/2005 (folhas
255/256), pela prescrição com base na pena em concreto.

Relatou que possui endereço certo e desempenha vida
honesta, estando trabalhando atualmente como taxista na cidade de
Foz do Iguaçu (PR).

Instando, o Ministério Público, em sua primeira
manifestação (folhas 270/271), requereu a juntada de documentos
idôneos a comprovar os requisitos constantes do artigo 744 e incisos,
do Código de Processo Penal.

A diligência foi atendida pelo requerente às folhas
278/284 e, em seguida, o órgão ministerial se manifestou pelo
deferimento do pedido formulado, às folhas 286/287.
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O juízo a quo prolatou sentença (folhas 288/291),
deferindo o pedido de reabilitação criminal. Submeteu a decisão à
apreciação superior por meio do presente recurso ex officio.

Em parecer da lavra da doutora Luzia Vilela Ribeiro, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do
recurso (folhas 308/311).

É o relatório. Passo ao voto.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, há de

se conhecer do reexame necessário.
Trata-se de recurso ex officio interposto da decisão que

deferiu pedido de reabilitação criminal a Arquilau Borges.
Inicialmente, ressalte-se que a decisão que concede a

reabilitação criminal deve ser submetida ao reexame necessário, para
efetiva produção dos seus efeitos, uma vez que, nos termos da Súmula
423, do Supremo Tribunal Federal, “não transita em julgado a sentença
por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex
lege”.

No que concerne ao mérito, vê-se que o requerente
logrou êxito em provar os requisitos necessários para a concessão do
benefício pleiteado.

Com efeito, por meio dos documentos acostados, às
folhas 287/284, provou o requerente ter domicílio em Foz do Iguaçu há,
pelo menos, 2 anos, demonstrou que possui trabalho honesto, e que
não está sendo submetido a outros processos por novos delitos,
atendendo, dessa forma, ao artigo 94, do Código Penal.

Esclareça-se que, com relação ao terceiro requisito, que
trata do ressarcimento do dano causado à vítima, não há qualquer
relevância para o caso ora analisado, visto que não há dano a ser
ressarcido, uma vez que a própria conduta típica praticada pelo
requerente, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes, não causou prejuízo
direto à vítima.

Desse modo, cumpridos os requisitos exigidos pelo
artigo 94, do Código Penal, impõe-se a manutenção da sentença que
concedeu a reabilitação criminal, conforme já decidiu este Tribunal de
Justiça, vejamos:

“Recurso ex officio. Reabilitação. Requisitos
preenchidos. Confirmação.
Comprovado que o requerente atendeu a todas as
exigências impostas pelo artigo 94, do Código Penal, a
confirmação do decisum que concedeu a reabilitação
criminal é medida que se impõe. Reexame necessário
conhecido e improvido” (Tribunal de Justiça de Goiás,
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Primeira Câmara Criminal, Recurso Ex Officio nº
112726-83, relator desembargador Itaney Francisco
Campos, Comarca de Goiânia, in DJE nº 785, de
24/03/2011).
Ante o exposto, acolhendo manifestação ministerial de

cúpula, conheço do recurso ex officio e lhe nego provimento, mantendo,
na íntegra, a sentença.

Outrossim, à Secretaria, para que providencie a
substituição, na capa, do nome do requerente, para que nela conste juiz
de direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Goiânia.

É o voto.
Goiânia, 30 de junho de 2011
Desª. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos - Relatora

Revisão Criminal nº 185940-66.2010.8.09.0000 (201091859400)
Comarca de Novo Gama
Requerente: Cássio de Oliveira
Requerido: Ministério Público
Relator: Des. Ney Teles de Paula
Redator: Des. Leandro Crispim

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO EM
CONCURSO MATERIAL COM ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.015/09.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL.
A aplicação de lei penal posterior mais benigna não se
enquadra no rol taxativo do artigo 621, do Código de
Processo Penal, competindo ao juízo das execuções
penais analisar a incidência dessa norma. Inteligência
da Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal.
Requerente declarado carecedor do direito à ação.

ACÓRDÃO

Vistos, oralmente relatados e discutidos os presentes
autos de Revisão Criminal nº 185940-66.2010.8.09.0000 - protocolo nº
201091859400, da Comarca de Novo Gama, figurando como requerente
Cássio de Oliveira e, como requerido, o Ministério Público.

Acordam os integrantes da Seção Criminal do egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por maioria de votos,
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desacolhendo o parecer ministerial, em julgar o requerente carecedor
do direito da ação, nos termos do voto do redator exarado na assentada
do julgamento que a este se incorpora.

Votaram, acompanhando o redator, os desembarga-
dores Itaney Francisco Campos, Luiz Cláudio Veiga Braga e a
desembargadora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos e, ainda, o
desembargador José Lenar de Melo Bandeira.

Votou vencido o relator desembargador Ney Teles de
Paula, que acolhia o parecer ministerial e julgava procedente o pedido.

Impedidos de votar o desembargador Ivo Favaro e a
desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo.

Presidiu a sessão o desembargador Luiz Cláudio Veiga
Braga.

Presente à sessão o doutor Edson Miguel da Silva Júnior,
ilustre procurador de justiça.

Goiânia, 17 de novembro de 2011.
Des. Leandro Crispim - Redator

RELATÓRIO E VOTO PREVALECENTE

Cássio de Oliveira requer a revisão das suas
condenações por infração aos artigos 213 e 214, c/c o artigo 69, todos
do Código Penal, com fulcro no artigo 621, III, do Código de Processo
Penal, constantes dos autos nº 72/01 - estupro e atentado violento ao
pudor, em concurso material (vítima R.F.S.) autos nº 73/01 - estupro e
atentado violento ao pudor, em concurso material (vítima A.P.S.) e autos
nº 74/01 - estupro e atentado violento ao pudor, em concurso material
(vítima M.M.M.).

O postulante alega que, com o advento da Lei nº
12.015/2009, houve a fusão dos delitos de estupro e atentado violento
ao pudor, e por ser essa norma mais benéfica, deve ser aplicada em
relação a ele, diante da novatio in mellius.

Invoca o artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal,
bem como a não incidência da Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal.

Pede a revisão das suas condenações por estupro e
atentado violento ao pudor, diante da fusão dos mencionados crimes
pela Lei 12.015/09, bem como o recálculo de suas penas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
doutor Alciomar Aguinaldo Leão, opinou:

“pela improcedência da revisão criminal e, ex officio,
seja reconhecida a prática do estupro e atentado violento ao pudor como
crime único, anulando a sentença no que tange à dosimetria das penas,



821

determinando que novas reprimendas sejam fixadas pelo juiz das
execuções penais”.

Resumidamente relatado.
Passo ao voto.
O requerente, entendendo que houve a fusão dos tipos

dos artigos 213 e 214, do Código Penal, pela Lei nº 12.015/2009, pede o
reconhecimento de ambos os delitos como crime único.

Colhe-se dos autos apensos que o revisionando foi
condenado, em três processos distintos (três vítimas diferentes), por
estupro e atentado violento ao pudor, em concurso material.

Nos autos nº 72/01 (vítima R.F.S.), o postulante foi
condenado à pena global de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
por infração aos artigos 213 e 214, ambos do Código Penal, sendo 6
(seis) anos e 10 (dez) meses pelo estupro e 6 (seis) anos e 11 (onze)
meses pelo atentato violento ao pudor.

Segundo os autos, o postulante exigiu que a vítima
praticasse com ele sexo oral, constrangeu-a à conjunção carnal e, ao
depois, sexo anal.

No processo de nº 73/01 (vítima A.P.S.), o peticionário
foi condenado à pena global de dezesseis anos de reclusão, por iguais
sanções, sendo oito anos pelo crime de estupro e oito anos pelo de
atentado violento ao pudor.

Consta que o requerente constrangeu a vítima à
conjunção carnal, à prática de sexo anal e, posteriormente, a sexo oral.

No de nº 74/01 (vítima M.M.M), foi condenado à pena
de 13 anos e 9 meses de reclusão, sendo 6 (seis) anos e 10 (dez) meses
de reclusão pelo crime de estupro e 6 (seis) anos e 11 (onze) meses
pelo de atentado violento ao pudor.

Pois bem.
A lei em questão deu nova redação ao artigo 213, do

Código Penal, cuja redação tem o seguinte teor:
“Constranger alguém, mediante violência ou grave

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se
pratique outro ato libidinoso”.

A Lei de Execuções Penais, em seu artigo 66, I,
estabelece:

“Compete ao juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de

qualquer modo favorecer o condenado”.
Segundo a Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal:
“Transitada em julgado a sentença condenatória,
compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais
benigna”.
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Sobre o assunto, ensina Guilherme de Souza Nucci:
“Aplicação da lei penal mais favorável: está é uma das
principais atividades do juiz da execução penal, que,
aliás, já deu margem a muita discussão - e continua
gerando - no campo acadêmico e mesmo no âmbito
dos tribunais quanto à amplitude da competência de
reforma de decisões condenatórias definitivas.
Primeiramente, cabe lembrar ser preceito constitucional
a retroatividade da lei penal benéfica (artigo 5º, XL,
Constituição Federal).
No mesmo sentido, dispõe o artigo 2º, parágrafo único,

do Código Penal:
(…) Tem o juiz da execução penal, portanto, competência
para modificar qualquer decisão condenatória definitiva,
adaptando-se à nova lei penal benigna. As críticas feitas
a essa atribuição podem advir de parcela da doutrina,
inconformada, por exemplo, com o fato de o juiz de
primeiro grau poder alterar uma decisão proveniente de
tribunal superior. Pensamos ser acertada a posição
consagrada majoritariamente na jurisprudência e
reconhecida em lei no inciso I deste artigo, bem como
pela Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal (...)”
(conforme Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas, 2ª edição, Revistas dos Tribunais, página
463).
Cuida-se de sentenças condenatórias, transitadas em

julgados, pelo que compete ao juízo das execuções analisar o pedido
do revisionando.

Sobre o assunto, a jurisprudência:
“Revisão criminal. Estupro. (...) Aplicação de leis
posteriores mais benéficas. Competência do juízo da
execução penal. (...)
II - A aplicação de lei penal posterior mais benigna não
figura entre as hipóteses indicadas no taxativo rol do
artigo 621, do Código de Processo Penal, competindo
ao juízo da execução penal, quando já transitada em
julgado a decisão judicial, reconhecer o favorecimento
ao requerente, sob pena de supressão de instância, a
teor do disposto no artigo 66, incisos I, da Lei nº 7.210,
e Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal. Autor
carecedor da revisão criminal” (Revisão Criminal nº
245429-34, de Quirinópolis, in DJe, de 14/04/2011,
relator Itaney Francisco Campos).
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“Revisão criminal. (...). Leis posteriores mais benéficas.
Aplicação. Competência do juízo da execução penal.
A aplicação de lei penal posterior mais benigna não figura
entre as hipóteses indicadas no taxativo rol do artigo
621, do Código de Processo Penal, para a viabilização
de ação rescisória, competindo ao juízo da execução
penal, quando já transitada em julgado a resposta
desfavorável, reconhecer o favorecimento ao
condenado, sob pena de supressão de instância, a teor
do disposto no artigo 66, inciso I, da Lei nº 7.210, e
Súmula 611, do Supremo Tribunal Federal. Revisão não
conhecida. (Revisão Criminal nº 1246-8/221, de Goiânia,
in DJe, de 25/05/2010, relator desembargador Luiz
Cláudio Veiga Braga).
Portanto, o revisionando é carecedor do direito à ação,

dado que a matéria deve ser agitada no juízo das execuções penais.
Ao teor do exposto, desacolhendo o parecer ministerial,

julgo o revisionando carecedor do direito à ação.
É como voto.
Goiânia, 17 de novembro de 2011.
Des. Leandro Crispim - Redator
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