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Apresentação

Vencido o desafio inaugural da imaginada e utilíssima obra - Direito Vivo -, 
mercê da obstinada ideia do Prof. Desembargador Francisco de Assis Filgueiras Mendes, 
então Presidente do Conselho Editorial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e que 
contou materializada com a organização e coordenação da operosa Desa. Sérgia Maria 
Mendonça Miranda para o Volume 1, Liminares, coube-nos a já desbravada tarefa de 
coordenar o Direito Vivo, Volume 2, Tomo I e II – SENTENÇAS, coletânea de soluções 
recolhidas a partir da contribuição de juizes e desembargadores quando da missão de 
distribuir justiça e paz social.

Se o impacto do primeiro volume – LIMINARES – serviu para divulgar o 
socorro imediato ao jurisdicionado através de liminares, deferidas logo nos primeiros 
momentos do processo, o provimento do direito perseguido, este segundo volume traz 
consigo o resultado de uma convicção ainda mais sólida, mercê do contraditório na 
defesa ampliada, consagrados no âmbito da lide. A sentença, lato sensu, por estas e 
outras razões traz para a sociedade a segurança jurídica que todos do povo desejamos.

As matérias debatidas com afinco pelos diversos operadores do direito, 
notadamente pelos advogados das partes – são estes que levam ao judiciário a angustia 
dos seus constituintes formulando a pretensão ou a sua resistência – constam desta obra. 
Podem não ser julgados inusitados ou que constituam momento novo no direito. São 
na verdade resoluções mais amadurecidas, às vezes gestadas em noites insones ou que 
estejam à mercê de precedentes dos tribunais superiores. O fundamental é que trazem 
motivação peculiar, muitas derivadas destes mesmos invocados precedentes superiores, 
fruto de uma interpretação mais complexa e sistêmica do direito. Alguns julgados, 
vários já confirmados em grau de recursos, ampliam os horizontes da aplicação da 
norma e outros até ousam romper a difícil fronteira que nos é imposta pelos paradigmas 
jurídicos. O que importa afinal é sua eficácia, é manter o direito vivo. Se ele nasce e 
respira quando do provimento liminar, ele vivifica fortemente nas sentenças, apelações 
ou no julgamento dos agravos de instrumento.



É de Piero Calmandrei  na sua inafastável obra ELES OS JUÍZES, vistos 
por um advogado, que colho o seguinte: “ O direito, enquanto ninguém o perturba e o 
contraria, nos rodeia, invisível e impalpável como o ar que respiramos, inadvertido como 
a saúde, cujo valor só compreendemos quando percebemos tê-la perdido. Mas, quando 
é ameaçado e violado, então, descendo do mundo astral em que repousava em forma de 
hipótese até o mundo dos sentidos, o direito encarna no juiz e se torna expressão concreta 
de vontade operativa através da sua palavra” Está consignado no primeiro capítulo da fé 
nos juízes primeiro requisito do advogado.

É pois com esta concepção ideológica e forjada no espírito da melhor 
aplicação do direito que entregamos o Volume 2, do Direito Vivo, SENTENÇAS, tomo 
I e II, naturalmente mais caudalosos,  exatamente por que fruto deste já delineado estudo 
mais aprofundado das matérias postas em debate, de argumentos e provas levadas ao 
conhecimento do JUIZ.

Nossos agradecimentos aos nominados abaixo, servidores desta Casa, sem 
os quais este trabalho não se realizaria.

Luciano Bezerra Furtado,
Harimilton Gonçalves Vieira,
Hugo Leonardo Guedes Monteiro,

Desembargador Carlos Alberto Mendes Forte
Coordenador
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Ação de Reparação por Danos  Materiais  
c/c Indenização por Danos Morais

                                                                                                        

Adayde Monteiro Pimentel

SENTENÇA

Vistos etc...
(…), por intermédio de advogado legalmente constituído, ingressou em 

juízo com a presente ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos 
morais em desfavor da empresa (...), qualificado, nos autos, com base nos argumcntos 
fáticos e jurídicos estampados na inícial de fls. 02/15 e documentos de fls. 16/71.

A parte autora propõe a presente demanda, asseverando que e beneficiaria de 
plano de saúde junto ao (...), desde 24.09.2008, uma vez que a funcionaria da empresa (...).

A promovente necessitou ser submetida a tratamento radioterápico no 
Hospital (...), emergencialmente, em virtude de ser portadora de um Grave Câncer no 
Sistema Nervoso Central. A requerente informou ainda que precisou de outras cirurgias 
anteriormente, que também foram negadas pelo promovido, onde os reembolsos dos 
valores pagos apresentam uma diferenca total no valor de R$ 149.452,12 (Cento e 
Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos).

Em síntese, embora tendo um plano de saúde válido e vigente, foi obrigada a 
levantar a quantia apontada junto a família, para so então conseguir salvar a própria vida, 
o que lhe causou enormes prejuízos de âmbito moral e material, já que após as cirurgias 
procurou o (...) e esta apenas devolveu parte do valor gasto com o seu tratamento.

Por tais motivos propôs a presente ação postulando a restituição do 
restante do pagamento, bem como um novo procedimento a ser realizado no Hospital 
(...), requerendo assim uma indenização pelos danos morais sofridos, sem prejuízo das 
demais condenações pertinentes.

Concedida a antecipação do efeitos da tutela, con forme decisão prolatada 
nas fls.72/74, determinando que o(...) custeasse todas as despesas com as sessões de 
radioterapias conformacionais, a serem realizadas no Hospital (...), no Estado de (...), 
bem como tudo o que se fizesse necessario para a perfeita recuperação da autora, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

A promovente informou o descumprimento da decisão judicial, relatando 
que o promovido arcou apenas com as despesas hospitalares, deixando de custear as 
despesas médicas. A autora juntou ainda um recibo (fls. 80) no valor de R$ 10.057,56 
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(Dez Mil, Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos), referente as despesas 
médicas, pelo que requereu o reembolso da referida quantia.

O promovido (...) ofertou sua defesa as fls. 85/97, alegando, preliminarmente, 
a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que as despesas apresentadas foram 
reembolsadas de acordo com os limites contratuais, bem como informou que o 
procedimento de radioterapia conformada esta coberto pela apólice, de modo que 
nenhum ato ilicito pode ser lhe atribuido. No mais rebate os termos da inicial e pede a 
sua improcedência.

Réplica as fls. 159/164.
Por fim, em se tratando de questao unicamente de direito, procedo ao 

julgamento antecipado da lide.
Relatados, decido.

DA PRELIMINAR

A suposta ilegitimidade passiva nao pode prosperar, por ser absolutamente 
descabida, pois a autora e beneficiaria de um seguro de saude funcional junto ao 
requerido, de modo que o mesmo deve figurar no polo passivo.

MERITUM CAUSAE

Conforme se depreende dos autos em exame, resta evidente a existência de 
contratação do plano de saúde junto ao (...), assim como a necessidade de atendimento 
nos tratamentos de saúde indicados a autora.

Em relação aos reembolsos pleiteados na presente ação, o requerido 
informou que existe uma tabela própria para conferência dos referidos valores, porém 
nao a apresentou.

Portanto, o requerido não demonstrou como realizou o cálculo dos 
reembolsos pagos a autora, em valor bem inferior as despesas apresentadas, ja que 
sequer juntou aos autos a tabela utilizada como parametro, o que prejudica bastante o 
acolhimento da sua tese de defesa.

Por outro lado, como é cediço, as cláusulas que limitam ou restríngem 
procedimentos médicos, até mesmo aqueles que somente se completam com a colocação 
de materiais no organismo humano, limitando a eficácia do tratamento, presentes em 
quase todos os contratos anteriores a lei e agora excluidos expressamente pelos arts. 10 
e 12 da Lei 9.656/98 s§o nulas por contrariarem a boa-fé, como esclarece a própria lei, 
pois criam uma barreira a realização da expectativa legitima do consumidor. Referidas 
cláusulas, são contrárias a prescrição médica, criam um desequilibrio no contrato ao 
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ameaçar o objetivo do mesmo, que e ter o serviço de saúde de que necessita e almeja o 
segurado/contratado.

Não se pode ignorar o fato de que há um predomínio da vontade de uma 
das partes a outra, com imposição e submissão relativa, também na vigência contratual 
- ainda que se argumente da liberdade de contratar esta se subsume ao momenta inicial, 
e mesmo assim, em face das condições de necessidade do serviço sobreleva a vontade 
imperiosa do contratante impositor, mormente num País como o nosso em que o Serviço 
de Saúde Pública beira ao caos. A tudo forçoso reconhecer-se que uma maior liberdade 
interpretativa e da própria nalureza dos contratos de adesão.

A propósito, ensina o festejado Mestre Orlando Gomes que estes contratos 
destinam-se: "a cobrir o risco de doença, com o pagamento de despesas hospitalares e o 
reembolso de honorários médicos, quando se fizerem necessaráios." (In Seguro Saúde - 
Regime Juridico - Seguro de Reembolso de Despesas de Assistencia Medico-Hospitalar - 
Contrato Semipublico - RDP 76/250).

Esclareca-se ainda que os contratos de adesão são permitidos em lei. O 
Código de Defesa do Consumidor impõe, em seu artigo 54, §4°, que: "As cláusulas 
que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, 
permitindo sua imediata e fácil compreensão".

Com efeito, a cláusula em que se baseia a defesa foi redigida em total afronta 
ao artigo supra mencionado §4° do artigo 54 do CDC.

Vale lembrar, ainda, que a saúde fora tutelada pelo legislador constituinte, 
sendo elevada a canone máximo da garantia a existência humana digna e em consonancia 
com os demais postulados previstos na Carta Politica.

Ainda sobre o tema, há de se ressaltar o trecho do acordao de n. 406.208-8, 
da relatoria do douto Desembargador MAURO SOARES DE FREITAS do 
TJMG, in verb is:

"Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos 
constitucionais, chega-se a ilação de que o intuito maior da Carta Magna 
foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição 
econômica e social, o direito a saúde, impondo, para tanto, ao Estado, o 
dever constitucional de garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, 
inumeráveis ações que possam permitir a todos o acesso a assistência 
médica, sendo de se ressaltar, entrementes, que o legislador, antevendo a 
impossibilidade de o Estado desempenhar, de forma solitária, referido dever 
constitucional, permitiu que a assistência a saúde também fosse prestada 
através da livre iniciativa, porém, ressalvando, com o objetivo a evitar os 
abusos do setor privado, que tais serviços assumam o status de relevancia 
para o poder publico, a fim de que este possa fiscaliza-los e controlá-los. 
Desse modo, a luz dos textos constitucionais ora invocados, denota-se que a 
saúde, inobstante constitua um dever primordial do Estado, nao traduz um 
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monopólio. configurando-se uma atividade aberta a iniciativa privada, nem 
se assemelha a uma mercadoria, e nem pode ser confundida com outras 
atividades economicas, a vista de se configurar um meio fundamental de 
se garantir o direito impostergável a vida e a dignidade humanas, do que 
ressume que o particular, prestando os servicos medicos e de saúde, possui 
os mesmos deveres do Estado, consistentes no fornecimento de assistencia 
medica integral para os aderentes dos respectivos serviços."

Neste mesmo sentido orienta-se a jurisprudencia inclusive do STJ, como 
podemos inferir dos arestos abaixo colacionados:

Seguro saúde. Cobertura. Câncer de Pulmão. Tratamento com quimioterapia. 
Cláusula abusiva.
I. O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo 
cobertas, mas não que tipo de tratamento estão alcançando para 
a respectiva cura. Se a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO  
DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS DO ART-273 DO CPC, E CABÍVEL O ADIANTAMENTO 
DA TUTELA DE MÉR1TO PARA AUTORIZAR CIRURGIA 
BUCOMAXILAR. INVIÁVEL A PRESTADORA LIMITAR SERVIÇOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES, OU RECUSAR SEU REEMBOLSO, 
QUANDO TAL LIMITAÇÃO OU EXCLUSÃO NÃO ESTA PREVISTA 
NO ART- 10 DA LEI 9656/98. NATUREZA TAXATIVA DO ELENCO DE 
EXCLUSÕES DO C1TADO DISPOSITIVO. AGRAVO PROVIDO. "(Agravo 
de Instrumento Nº 70000589044, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Antonio Correa Palmeiro da Fontoura, Julgado em 24/05/2000) 
-APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. (...). 
PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENCA. ILEGITJMIDADE 
DE PARTE. REJEICAO. MERITO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS QUARTO PRIVATIVO. PROTESE LIGADA AO ATO 
CIRÚRGICO. COBERTURA. DESPESAS COM ACOMPA-NHANTE NÃO 
COBERTAS. Prelimináres: Inexiste a suscitada nulidade da sentença, por 
ausência de fundamentação, sob o argitmento de que haveria a magistrada 
a quo incorrido em erro  ao identificar a parte passiva da demanda. A ação 
fora, efelivamente, intentada contra a (...) Porto Alegre, e não em face da (...)  
Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul, como o quer 
fazer crer a recorrenie. Rejeitaram. Unânime. Ainda que a interpretação que 
afasta da (...) Porto Aiegre a legitimidade para a causa pudesse exsurgir do 
contrato da fl. 24, firmado enlre o Municipio de (...) Aires e a (...) Federação 
das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul, houve o reconhecimento 
expresso da responsabilidade, embora não se possa dizer, exclusiva, mas 
concorrente, da Cooperativa Medica demandada, a fazer incidir, na espécie, a 
teoria da aparencia, até por que, segundo informado pela autora, ao procurar 
a cobertura médico-hospitalar e cirurgica no endereqo da Federação, esta a 
remeteu ao endereço da demandada, o que denota que a Federação congrega 
todas as ( … ) do Estado. Entendimento diverso importaria em negar o que 
a demandada reconheceu formalmente na via administrativa. Rejeitaram. 
Maioria. Mérito: Conclui-se do teor do contrato, da guia de autorização 
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para intercâmbio, bem como dos valores mensalmente descontados da folha 
de pagamento da autora, que a contribuição e para o plano com internação 
em quarto privativo. Não havendo previsão conlratual quanto a despesas com 
acompanhante, não como deferir o pedido. Tendo sido o contrato firmado 
já sob a égide da Lei nº 9.656/98, e, conforme atesta o laudo, em sendo a 
prótese ligada ao ato cirúrgico, sem a qua! é impossivel a cirurgia pois o 
implante e de cunho reparador, não se tratando o caso dos autos de cirurgia 
de caráter estético, em que há expressa exclusão conlratual e a negativa 
mostra-se indevida. Deram provimento, em parte. Unânime. A unanimidade, 
rejeitaram a preliminar de nulidade e, por maioria, rejeitaram a preliminar de 
ilegitimidade passiva. No mérito, a unanimidade, deram provimento em parte 
ao apelo.' (Apelação Cível Nº 70008591752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 13/05/2004 
Outrossim, note-se que o Stent Cypher, conforme refere o médico    do    autor,    
trata-se    "de    ton    novo    dispositivo revolucionário que combina implante 
de stem com tratamento farmacológico local e que torna o procedimento 
duradouro, praticamente eliminando a chance de recorrência ". E alesta que 
na situação do autor: "o implante do stent farmacológico reduz de maneira 
significativa a ocorrência de estenose em relação ao stent convencional".

Vale ainda registrar que a clausula limitadora de direitos encontra-se no rol 
das chamadas cláusulas abusivas, constantes no art. 51 do CDC:

"São nulas de pleno direito, entre outras, as clausulas contratuais relativas ao 
fornecimento de produtos e servicos que:

(...)
IV - estabelecam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem 
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompativeis com a 
boa-fé ou a equidade."

Percebe-se claramente a preocupação do legislador em tornar transparente 
as relações consumeristas, prezando-se pelo equiiibrio contratual, que e alcançado na 
medida em que o consumidor e tratado de forma proporcional a sua condição, sendo 
qualquer prática contraria a esses preceitos ilegal e passível de suas consequências 
juridicas.

Por tal motivo, entendo que tais cláusulas exclusivas são abusivas, uma vez 
que a exclusão de tal cobertura e procedimento médico fere a finalidade intrínseca e 
fundamental de um contrato de saúde, qual seja a tutela do direito essencial a vida do 
segurado, sendo, portanto, nula de pleno direito, ensejando o dever da requerida de 
suportar a obrigação de prestar assistência integral a saúde de seu paciente.

Com efeito, a tal cláusula limitadora e incompatível com vários princípios 
juridicos, tais como a boa-fé objetiva, função social do contrato, etc.. E, acerca da boa-
fé objetiva, que, como sabemos e dos baluartes do Direito moderno, e conceituada 
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como aquela que frustra a expectativa do contratante acerca da efetiva contraprestação 
do serviço, cabendo ao julgador aferir a sua validade em face da lei, bem como se ela esta 
acorde com a equidade do respectivo contrato. Como bem esclarece Nelson Nery Junior: 

"Ninguem contrata piano de saude para, na hora em que adoecer,  nao  
poder ser atendido."  (in  "Código Brasileiro de Defesa do Consumidor", 
p. 513 - GN).

A atitude do reu em recusar o atendimento pleiteado não poderia, como 
não pode, sobrepor-se ao quadro de emergência/urgência apresentado pela paciente, 
que eslava no pleno gozo de seus direitos de associados ao piano de saude, inclusive 
daquele que previa a cobertura para casos emergenciais.

Com efeito, a Lei 9.656/98, dispõe em seu artigo 35-C, acerca da 
obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de: "emergência, como tais 
definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesoes irreparáveis para o paciente, 
caracterizados em declaração do médico assistente (...)"•

Nesse compasso, não resta qualquer dúvida quanto a conduta inadequada 
do (...), devendo por isso ressarcir todas as despesas gastas pela autora, as quais restaram 
comprovadas pelos documentos acostados aos autos (fls. 22/47 e 80), descontado, e 
claro, o que efetivamente ja restituiu.

DANO MORAL

A negativa de atendimento nos casos de emêrgencia, em discordância 
ao que preceitua a lei, além de causar aflição e vexame aos beneficiários do plano de 
saúde, contraria o direito a vida e a dignidade humana, preceitos de ordem maior e 
verdadeiramente regentes da modalidade contratual discutida nos autos.

No caso, sao inquestionáveis o sofrimento e a alteração emocional por que 
passaram a autora e seus familiares, ante a situação de emergência para a situação do 
quadro clínico da autora.

Ao contrário do que alega o promovido, os requisitos necessários a 
configuração do seu dever de indenizar moralmente as vítimas estão devidamente 
caracterizados.

A negativa de cobertura do plano de saúde, contrariando os termos da 
lei strcito sensu, caracteriza a prática da conduta antijuridica, enquanto que a dor e a 
angústia verificadas no espírito íntimo da parte promovente materializam os danos, 
estando esses dois primeiros elementos claramente unidos por um nexo de causalidade.

Assim, se o estado emocional da promovente, ja prejudicado pela gravidade 
do seu estado de saude, agravou-se com a negativa da BRADESCO SAUDE em relacao 
ao devido custeamento das despesas, pelo que deve ser acolhido o pedido de dano moral.
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A propósito dessa questão, ja se decidiu:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM 
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE 
ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA Tratando-se de situação de emergência enfrentada pela 
beneficiaria do Piano de Saude, com iminente risco de vida para a gestante 
e para o bebê que nasceu prematuro, resta afastado o prazo de carencia 
contratualmente previsto para a realização da cirurgia cesariana, mesmo 
porque, na data da realização do ato cirúrgico, faltavam apenas sete dias para 
completar o prazo de carência de trezentos dias, impondo-se a cobertura 
contratual. As despesas decorrentes do atendimento e internação do recém-
nascido também devem ser cobertas pela demandada durante os primeiros 
trinta dias, diante da ausência de demonstração de que o bebê foi inscrito no 
plano de saúde, exigência do artigo 12, III, letras 'a' e 'b' da Lei n° 9.656/98. 
(...)". (TJRS - Ap. 70014786214 - Rela. Desa. Ana Maria Nedel Scalzilli - 5a 
C. Civ. - J. 25.05.2007).
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PLANO 
DE SAÚDE - RECUSA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBERTO 
PELO CONTRATO - DANOS CONSUBSTANCIADOS - OBRIGAÇÃO 
DE INDENIZAR RECONHECIDA - QUANTUM - REDUÇÃO 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO-OCORRÊNCIA. A negativa 
indevida do plano de saúde em prestar um serviço coberto pelo contrato 
celebrado entre as partes constitui violação ao patrimônio ideal da pessoa, 
colocando-a, num momento extremamente delicado, em uma situação 
constrangedora, devendo, pois, ser indenizada. O dano simplesmente moral, 
sem repercussão no patrimônio, nao há como ser provado. Ele existe tao-
somente pela ofensa e dela e presumido, sendo o baslante / para justificar a 
indenização. (...)•" (TAMG - Ap. 370946-8 - Rel. Juiz Marine da Cunha - 5a 
C. Civ. - J. 07.11.2002);
"COBRANÇA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR EMERGÊNCIA - 
CARACTERIZAÇÃO - CARÊNCIA -PRAZO - ATENDIMENTO 
- LIMITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL 
-ELEMENTOS - PRESENÇA - DANOS MORAIS -CONDENAÇÃO. Nos 
atendimentos emergenciais ou de urgência, a carência do plano de saúde 
não pode ser superior a vinte e quatro horas, sendo, portanto, ineficazes 
as cláusulas que impõem prazo superior. Inteligência do artigo 12, inciso 
V, letra "c", da Lei n. 9.656 de 3 de junho de 1998. (...). Encontrando-se 
devidamente caracterizados os requisitos ensejadores da responsabilidade 
civil, impõe-se a condenação da requerida no pagamento dos danos morais 
sofridos pela autora." (TAMG - Ap. 446796-5 - Rel. Juiz José Amâncio - 8a 
C. Civ. - J. 11.03.2005 -DJ 02.04.2005).

Na fixação do dano moral, o juiz deve estar atento a todas as circunstâncias 
que envolvem o caso concreto, como a extensao dos danos causados, a possibilidade 
econômico-financeira das partes envolvidas, o caráter pedagógico da condenação, bem 
assim a vedação a obtenção de lucro fácil pela vitima.
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No caso, sopesando a situação delicada pela qual a autora passa, bem 
como o caráter pedagógico da condenação, entendemos que os danos morais devem ser 
fixados em R$3.000,00 (tres mil reais). É uma quantia que razoavelmente recompensará 
a angústia e os traumas vividos pela autora em decorrência da conduta da ré.

Isto posto, com base no que consta dos autos, a lei, a jurisprudência, julgo 
PROCEDENTE o pedido inaugural, assim confirmando a decisao antecipatoria dos 
efeitos da tutela, para condenar o promovido (...) a restituir a diferença dos valores 
despendidos pela autora e os reembolsos com os seus tratamentos de saúde descritos 
na inicial, no valor total de R$ 149.452,12 (Cento e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos 
e Cinquenta e Dois Reais e Doze Centavos), acrescida da quantia de R$ 10.057,56 (Dez 
Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos). referente as despesas medicas 
apresentadas. a título de Dano Material, ambas as quantias devem ser acrescidas de 
juros de mora de 1% a.m e correção monetaria pelo INPC, contados a partir do evento 
danoso, bem como a indenizá-la no importe equivalente a R$3.000,00 (Três Mil Reais), 
a titulo de danos morais, o qual devera ser corrigido monetariamente desde a data desta 
sentenca, pelo INPC, ate a satisfação do crédito (Súmula 362 do STJ).

A guisa de sucumbência fixo a verba honoraria em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da causa, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 20, §3° 
do CPC.

Considerando o disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil, com 
a redação que lhe deu a Lei n° 11.232/05, caso a parte ré não efetue o pagamento no 
prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado, os valores da condenação e da 
verba honoraria serão acrescidos de multa de dez por cento.

Transcorrido o prazo recursal sem aproveitamento, certifique-se o transito 
em julgado e intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se 
manifestem sobre o prosseguimento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Fortaleza/CE, 12 de abril de 2013.

Adayde Monteiro Pimentel 
Juiza de Direito
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SENTENÇA

Vistos, etc.
(...), pessoa jurídica devidamente qualificada, ingressou em juízo com ação 

de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse, em face de 
(...), também individuado, com base nas razoes de fato e de direito expostos na prefacial 
de fls.05-18, onde alega, em síntese, ser legitíma possuidora do imóvel (...) na (...) e, em 
15 de outubro de 2004, firmou, com o promovido, contrato de promessa de compra e 
venda, sendo pactuado o preco de R$ 110.423,24 (cento e dez mil e quatrocentos e vinte 
e três reais e vinte e quatro centavos), além da mobilia, orçada em R$ 33.000,00 (trinta 
e três mil reais).

Afirma que o pagamento da unidade habitacional deveria ser pago da forma 
seguinte: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com sinal e princípio de pagamento, através da 
emissão de cheques de terceiros, alguns dos quais não foram compensados por falta de 
provisão de fundos; 66 (sessenta e seis) parcelas de R$ 915,50 (novecentos e quinze reais 
e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente pelo INCC, até a data de seu efetivo 
pagamento, vencendo a primeira em 02 de fevereiro de 2005; 6 (seis) balões semestrais 
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o primeiro a ser pago em 20 de Janeiro de 2004.

Quanto ao pagamento do mobiliário, ficou acertado que o promovida daria 
R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) como sinal e princípio de pagamento, e o restante 
em 66 (sessenta e seis) parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Sustenta que, dos valores contratados, o promovido só pagou R$ 46.252,37 
(quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), 
acumulando um saldo devedor da ordem de R$ 175.345,34 (cento e setenta e cinco mil 
e duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), devidamente corrigido e 
atualizado. Em relação aos móveis, pagou apenas R$ 10.783,01 (dez mil e setecentos e 
oitenta e tres reais e um centavo), ficando, ainda, um saldo em aberto de R$ 56.972,44 
(cinquenta e seis mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Diz que, em razao da cláusula 24 do contrato, a parte promovida lesou, ao 
permanecer em atraso com as prestações do apartamento por bem mais de três meses, 
tornando-se inadimplente, buscando eximir-se de tal obrigação sob o argumento da 
ausência do HABITE-SE, o qual ja fora regularizado, não se permitindo que tal situação 
se perpetue, em razão de tal fato.

Ação de Rescisão Contratual com Pedido 
Liminar de Reintegração de Posse

                                                                                                        

Adayde Monteiro Pimentel
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Informa que o promovido também se encontra inadimplente com a cotas 
de condomínio, acumulando um débito de R$ 14.123,43 (catorze mil e cento e vinte e 
três reais e quarenta e três centavos).

Defende a aplicação do disposto no art. 475, do Código Civil, afirmando 
que o inadimplemento por parte do comprador importa no desfazimento do contrato, 
mencionando, ainda, a cláusula 24 (vigésima quarta) do contrato celebrado entre os 
litigantes, indicando que a dívida atualizada até o ingresso da demanda importaria em 
R$ 175.345,34 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e quarenta e cinco reais e trinta 
e quatro centavos), afora o valor de R$ 56.972,44 (cinquenta e seis mil e novecentos e 
setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), relativa aos imóveis, tudo conforme 
encargos e taxas estipulados no pacto que só chegou a esse valor em face da desídia 
contratual do reu que nada fez para resolver, preferindo se eximir da obrigação, 
assumindo as consequências.

Pede, ao final, o deferimento da medida liminar de reintegração de posse, 
posto que demonstrados os pressupostos legais para tanto, julgando-se pela procedência 
da súplica, com a confirmação da medida de urgência, condenando, ainda, o suplicante, 
em perdas e danos, revertendo, em favor do promovente, os valores ate entao pagos, 
por conta do preco e encargos, alem dos direitos sobre a fracao condominial, conforme 
previsto no contrato, alem das cominações decorrentes da sucumbência.

Peça vestibular acompanhada da documentacao de fls. 19-65.
Comprovante de recolhimento de custas a fl. 66.
Em decisão interlocutória de fls. 70-73, este juizo concedeu a medida 

liminar requestada, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária.
Contestação as fls. 74-86, o promovido alega haver pago R$ 123.864,45 

(cento e vinte e um mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), 
restando pagar apenas R$ 10.558,79 (dez mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e 
setenta e nove centavos), equivalente a 7,86% (sete vírgula oitenta e seis por cento) do 
valor do imóvel e, considerando que a divida envolve imóveis e móveis, o débito diz 
respeito a estes últimos.

Sustenta que a empresa, ao afirmar que recebeu apenas R$ 57.035,38 
(cinquenta e sete mil e trinta e cinco reais e trinta e oito cetavos), além de omitir os 
demais pagamentos, ainda acostou aos autos cheques de terceiros que foram devolvidos 
sem fundos, mas que foram pagos pelo requerido, como faz prova recibo de fls. 46, que 
elenca os números dos cheques.

Menciona que foi informado por seus vizinhos sobre irregularidades 
referentes ao imóvel e da restrição de crédito que a construtora tinha para adquirir 
financiamento de fato, ao tentar reunir a documentação necessária para viabilizar a 
quitação do imóvel, por meio de financiamento bancário, não o conseguiu, a falta do 
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"habite-se" e de certidões negativas de débitos municipals e dos cartórios de protestos.
Informa que diversos promitentes compradores ingressaram em juízo 

contra a construtora promovente, relacionando oito processos gerando, no seu entender, 
três versões distintas - uma com a rescisão do contrato, imputando culpa a construtora; 
outra, reconhecendo que a construtora estava busncado atender as exigências para a 
regularização dos documentos, aptos a conclusão do negócio; e um terceiro, patrocinado 
contra o Município de(...), objetivando a expedição do "habite-se", visto que a requisição 
do mesmo, pela construtora, datada de 04 de abril de 2005, estaria extraviada, o que teria 
sido deferido pelo juízo gestor do processo.

Sustenta haver tornado conhecimento de que outros compradores 
ajuizaram ações em desfavor da construtora, com o objetivo de que fosse ela obrigada a 
apresentar toda documentação necessária para viabilizar a transferência do imóvel junto 
ao cartório, bem como para promover financiamento junto a rede bancária.

Afirma que, diferentemente de outros vizinhos, teve sua ação julgada 
improcedente, pois que, equivocadamente, sua tese de defesa fundamentou-se no entao 
vigente art. 192, § 3° da Constituicao Federal.

Argumenta que, por conta da ausencia do "habite-se", o imóvel objeto do 
litigio sofreu severa desvalorização, mencionando que a construtora, comprovadamente 
inadimplente, não poderia apresentar a documentação necessária a contratação de 
financiamento bancário, pois a certidão do "habite-se" so foi expedida em 2010, nao 
conseguindo, também, as certidões negativas de débito, incorrendo em litigância de ma-fé.

Defende que a reintegração de posse requestada pela construtora nao 
encontra amparo legal, pois o inadimplemento consta desde 2007 e ação foi protocolada 
em 2010, não configurada a posse nova, a teor do disposto no art. 924, do CPC, 
mencionando a teoria do adimplemento substâncial, pugnando pela reconsideração da 
liminar concedida, discorrendo, ainda, sobre a ocorrência de perdas e danos, requerendo, 
ao final, pela improcedência do pedido, com a condenação da promovente em custas e 
honorários advocaticios.

Resposta acompanhada das peças de fls. 87-204.
Expedido mandado reintegratório, o mesmo deixou de se realizar devido 

a concessão de efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento (fls. 206-211), 
conforme ceritidão de fl. 212.

Réplica as fls. 237-243, afirmando que o promovido resolveu, por si só, deixar 
de pagar as prestações devidas, sem se preocupar com as consequências de seus atos, 
possibilitando a rescisão do contrato, tomando como argumento a falta do "habite-se", 
mencionando que o mesmo ingressou com ação revisional, estendendo a inadimplência, 
mesmo a demanda sendo julgada improcedente, sendo que a regularização das pendência 
ja ocorreu, ressalvando que a carga de inadimplência concorreu para a demora.
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Defende que os pagamentos realizados pelo promovido, comprovados 
através de recibos, notas e outros documentos, os quais muitas vezes foram apresentados 
em duplicidade, o qual alega haver pago a quantia de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) 
, quando a contabilidade da autora aponta para um débito da ordem de R$ 715.000,00 
(cento e setenta e cinco mil reais), pois, afora dever boa parte do pagamento relativo ao 
imóvel, ainda tem o pagamento pertinente aos móveis projetados, do qual não houve 
qualquer pagamento, estando o mesmo em débito para com as taxas de condomínio, 
pelo que requer a procedência da ação.

Esse é o relatório.
Decido.

Registro que, embora tenha despachado, informando o julgamento do feito 
no estado em que se encontra, fl. 253, entendo que tal medida e dispensável e poderia 
acarretar o manejo de recursos, de discutível finalidade, o que não encontra amparo nos 
princípios da celeridade, economia e razoabilidade temporal. Esse é entendimento do 
Superior Tribunal de Justica:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 
ANTECIPADO     DA    LIDE.     INTIMAÇÃO.     DESNECESSIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDENCIA DA S0MULA 
N° 07/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 1. A 
irresignaÇÃo que visa desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo 
acórdao recorrido para decidir a causa encontra óbice no Enunciado n° 7 da 
Súmula desta Corte. 2. O julgamento antecipado da lide é possível quando 
o Magistrado, destinatário final da prova, em sintonia com o sistema de 
persuasão racional, considera desnecessária a producao de outras provas, 
não configurando, neste caso, cerceamento de defesa. Precedentes. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1185079/
AM, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR 
CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, juigado em 23/08/2011, DJe 
26/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 
-DESPACHO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INTIMAÇÃO 
-DESNECESSIDADE. DO CONVENCIMENTO DO JUIZ PARA 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, DESNECESSÁRIA A 
INTIMAÇÃO DAS PARTES, EIS QUE O ARTIGO 331, DO CPC, EXCLUI 
A ESPÉCIE DO RITUAL ALI ESTABELECIDO, INOCORRENDO 
EM CONSEQUÊNCIA, O ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA 
POR OFENSA AO ART. 234, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. - 
SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS, SEM A OPERÂNCIA DO 
CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE ARESTOS, E ACORDÃO DO 
MESMO TRIBUNAL, NÃO SE PRESTAM PARA DEMONSTRAÇÃO DE 
DISSÍDIO PRETORIANO, A TEOR DO ARTIGO 255, DO Rl, E SÚMULA 
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13, AMBOS DO STJ. - RECURSO NÃO CONHECIDO. (REsp 24.598/AM, 
Rel. Ministro CID FLAQUER SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, juigado 
em 27/04/1994, DJ 23/05/1994, p. 12622)

Assim, descarto, de logo, a possibilidade de alegação de cerceamento de 
defesa decorrente da falta de intimação das partes para fins de julgamento antecipado, 
considerando o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Passando a análise da matéria em debate, tenho que a questao se resume em 
saber se houve culpa do promovido, para fins de rescisão contratual.

Segundo leciona Caio Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil. 
10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. v. III. p. 2), "contrato e um acordo de vontades, na 
conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, 
modificar ou extinguir direitos", ou sinteticamente, e o "acordo de vontades com a 
finalidade de produzir efeitos juridicos"

Desse contexto, tem-se no Princípio da Força Obrigatória dos Contratos, 
fundamento das relações contratuais, ou Pacta Sunt Servanda, que os termos avencados 
tern forca de lei entre os contratantes, os quais devem agir com lealdade e boa-fé, esta 
como regra de conduta fundada na honestidade, na retidão, na lealdade, não havendo 
espaço para espertezas de qualquer das partes. Transmudando essa realidade para o 
direito adjetivo, tem-se a ligao jurisprudencial do Ministro Salvio de Figueiredo Teixeira, 
segundo o qual:

O processo não e um jogo de esperteza, mas instrumento etico da jurisdição 
para efetivação dos direitos de cidadania. (Resp 65906/DF, Rel. Ministro 
SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA)

Claudia Lima Marques leciona que a forca obrigatória do contrato 
temcomo fundamento absoluto a vontade das partes 1:

Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficariam ligadas por um vinculo, 
donde nasceriam obrigaçõees e direitos para cada um dos participantes, 
forca obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.

A promessa de compra e venda e caracterizada como um contrato 
preliminar, ou seja, um instrumento por via do qual as partes se comprometem a 
celebrar, posteriormente, outro contrato, considerado o principal. No caso, a escritura 
de compra e venda de imóvel.

O contrato preliminar possui, portanto, como objeto, uma obrigação de 
fazer, que e a celebração de outro contrato. O Código Civil materializa estabelecendo em 
seu artigo 462 que:
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Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto a forma, deve conter todos os 
requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado.

Desse modo, a forma do contrato preliminar e livre, podendo ser elaborado 
por instrumento particular ou público, porém nele devem ser estabelecidos os requisitos 
essenciais do contrato principal, como, por exemplo, num compromisso de compra e 
venda, como no presente caso, entre outras coisas, a capacidade das partes, a definição 
da coisa, o preço e até mesmo o direito de arrependimento.

De observar que o Código Civil, em seu 1417, preceitua que:
1 (apud Nelson Zunino Neto in Pacta Sunt Servanda x Rebus Sic Stantibus: 

uma breve abordagem. Santa Catarina. 10 Agosto. 1999)

Art. 1417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou 
arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e 
registrada no Cartorio de Registro de Imóveis, adquire o promitente 
comprador direito real a aquisição do imóvel.

Dessa forma, a priori, nao tendo o contrato preliminar cláusula de 
arrependimento, tanto o proprietario vendedor quanto o comprador deverão seguir 
com o negócio juridico ate o seu final com a celebragao do contrato propriamente dito. 
Havendo o descumprimento dessa obrigagação, frise-se, por qualquer das partes, a outra 
podera notifica-la, estipulando prazo para o adimplemento.

Voltando ao princípio da boa-fé e lealdade contratual, tem-se que, em 
casos de instrumentos bilaterais, deve existir equilibrio entre as obrigações assumidas 
por ambas as partes, ou seja, o vendedor deve observar as características do prédio, o 
prazo estipulado para sua entrega, bem como, dentre outros, o preço ajustado. Por seu 
tumo, cabe ao promissario comprador cumprir com o pagamento do preco da forma 
combinada, nao podendo, ao seu bel prazer, deixar de adimplir tanto a obrigação 
principal como as acessórias.

Segundo consta dos autos, houve uma avalanche de demandas contra a 
empresa construtora, promitente vendedora e ora promovente, por conta da ausência 
de documentação necessária para a regularização das unidades habitacionais postas a 
venda, configurando óbice a pedidos de financiamento perante instituições bancárias.

Segundo consta dos autos, palavras do próprio demandado, em sua 
resposta, houve o manejo de ágio contra o Municipio de (...), objetivando a expedição 
do "habite-se", visto que a requisição do mesmo, pela construtora, datada de 04 de abril 
de 2005, estaria extraviada.

Esse aspecto denota, sem maiores esforços, que não houve, por parte da 
empresa autora, intenção de prejudicar quem quer que seja, relativamente a obtenção 
de financiamento, o que, ao contrário, seria-lhe benefico, posto que receberia, a vista, o 
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que estava sendo pago parceladamente. Sabe-se que a Caixa Econônica Federal, maior 
gestora de fundos voltados para a habitação, so financia imóveis construidos. Por isso, 
adquirentes de imóveis "na planta", ao firmarem compromisso de compra e venda, muitas 
vezes, pagam prestações atualizadas pelo INCC - índice Nacional da Construção Civil, 
que leva em consideração a variagao de preços das matérias primas, até a entrega do 
imóvel, apos o que, de posse do "habite-se" expedido pela Prefeitura Municipal, buscam 
financiamento para o remanescente do débito.

Certo e que a promitente vendedora tern a obrigação de entregar o imóvel 
desembaragado de qualquer empecilho que venha a impedir o uso, gozo e fruição do 
bem. No caso, concreto, no entanto, de observar que o promovido, sob o argumento de 
que não houve o cumprimento dessa exigência, entendeu por deixar de cumprir com o 
que Ihe era devido, ou seja, o pagamento das parceias ajustadas, bem como os encargos 
incidentes sobre o imóvel, quando poderia, para fins de evitar a configuração de mora, 
fazer uso das medidas judiciais cabíveis.

Relativamente ao "habite-se", como antedito, o que se percebe e que 
tal situação ha muito foi solucionada, havendo mesmo decisão judicial impelindo a 
Prefeitura de Fortaleza a expedir tal documento.

Afirmou, ainda, o promovido, a existência de outros impedimentos legais 
para a confecção de escritura pública, no caso certidões de quitação perante órgaos 
públicos, nao fazendo, contudo, prova do alegado.

De notar que o promovido levantou, como causa impeditiva do direito 
requestado, o pagamento substancial do prego ajustado, o que foi fundamental para a 
concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra a decisão 
liminar de reintegração de posse.

Na peça vestibular, foi mencionado que o promovido, relativamente ao 
imóvei objeto da lide pagou apenas R$ 46.252,37 (quarenta e seis mil e duzentos e 
cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), estando com um saldo em aberto de R$ 
175.345,34 (cento e setenta e cinco mil e trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e 
quatro centavos). Relativamente aos móveis, pagou R$ 10.783,01 (dez mil e setecentos e 
oitenta e tres reais e um centavo), estando em débito com R$ 56.972,44 (cinquenta e seis 
mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

O promovido afirmou, por seu tumo, que, do prego certo e ajustado 
de R$ 110.423,24 (cento e dez mil e quatrocentos e vinte e tres reais e vinte e quatro 
centavos) com o acrescimo de R$ 33.000,00 (trinta e tres mil reais), relativamente aos 
móveis confeccionados no imóvei, deu, de entrada, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e mais 
103.864,45 (cento e tres mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos), totalizando R$ 123.864,45 (cento e vinte e tres mil e oitocentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos).
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Assim, pelas suas contas, o que resta a ser pago seria apenas R$ 10.558,79 
(dez mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos). Desse modo, 
estaria o imóvei quitado e o debito remanescente seria referente apenas aos móveis.

De notar que os pagamentos levados a efeito pelo promovido deixam de 
considerar as clausulas e condicoes fixadas no instrumento contratual (fls. 51/57), cujo 
item 3, das CONDIÇÕES DO CONTRATO (fl. 52), estabelece o seguinte:

Sao obrigações do OUTORGADO PROMITENTE COMPRADOR, dentre 
outras constantes deste contrato: a) pagar pontualmente as parcelas do preço contratado, 
os valores da diluído do sinal, quando for o caso, e outros débitos que forem devidos em 
favor do OUTORGANTE PROMITENTE VENDEDOR, através de boletos bancários. 
b) pagar no tempo devidos os encargos fiscais, condominiais outros a que estiver sujeito, 
ressarcindo prontamente o OUTORGANTE PROMITENTE VENDEDOR quando este 
for compelido a fazê-lo em seu nome. c) tomar as providências que Ihe couberem, no 
prazo previsto, para a efetivação do financiamento junto ao orgão financeiro, quando 
houver, e assinatura da respectiva escritura de repasse; d) comunicar ao OUTORGANTE 
PROMITENTE VENDEDOR qualquer alteração de seu endereço constante do 
preâmbulo.

O item 7, do contrato, por sua vez, discorre sobre o pagamento do preço (fl. 
53), discorre sobre o reajuste do preço contratado, enquanto que o item 19 (fl. 55), deixa 
claro que a posse do promovido tern caráter precário, passível de resolução, em caso de 
inadimplemento de três parcelas consecutivas.de acordo com o estabelecido nos itens 
24 e 25.

De notar, pois, que a falta de pagamento tern consequências bastante claras, 
acarretando, por si só, a rescisão contratual, não havendo como socorrer o suplicado a 
alegativa de que a parte autora estivesse em mora para com suas obrigacões, durante todo 
o periodo discutido. Ao contrário, segundo demana dos autos, a obrigação da empresa 
promovente, em regularizar o imóvel perante orgãos públicos, há muito restou satisfeita.

A partir de então, justificativa alguma socorre o promovido, quando ao 
inadimplemento de sua obrigação específica, ou seja, o pagamento das prestações da 
forma convencionada, o que poderia ser suprido através de consignação. Tal medida 
não foi adotada, preferindo o demandado discorrer acerca da teoria do adimplemento 
substâncial, o qual deriva das regras do abuso do direito (art. 187, CC) e boa-fé contratual 
(art. 422, CC).

Com base, no entanto, na experiência própria, embasada no conhecimento 
comum, chama-me a atenção o fato de o imóvel discutido estar localizado numa das 
denominadas áreas nobres da cidade, ou seja, na Av. (...), bairro (...), e o fato de o contrato 
ter sido firmado em outubro de 2004, havendo parte do débito com pagamento previsto 
em 66 (sessenta e seis) meses. Contabilizando essas informações, de há muito o preço 
ajustado ja deveria ter sido pago.
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Denota-se, pois, sem maiores esforços que o promovido vem usufruindo de 
uma posse precária, deixando claro não estar disposto a proceder a qualquer pagamento, 
para fins de quitação do ajuste, que, por seu tumo, se traduz em pré-contrato de compra 
e venda, estando em situação de manifesta inadimplência, embora resida em um imóvel 
de considerável valor de mercado, amparando-se na denominada teoria do pagamento 
substâncial.

Contudo, considerando que o art. 422, do Codigo Civil positiva a ideia de 
Iealdade. 

Vejamos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os principios de probidade e boa-fé.

Probidade, segundo os dicionaristas, e a qualidade de ser probo, corresponde 
a integridade, honestidade e retidão, o que, no caso concreto, não é demonstrado.

Por isso, num juizo de cognição exauriente, entendo que o promovido 
não agira com a devida Iealdade contratual, mantendo-se recalcitrante com seus 
compromissos, embora a situação do imóvel já esteve há tempos regularizada, estando 
em manifesta situação de inadimplência, incidindo em mora e devendo, por isso, 
responder por seus atos, da forma como previsto contratualmente.

De observar, quanto ao alegado pagamento substâncial, que o promovido 
menciona, na peça constatoria, a fl. 75, em textual, o seguinte:

De fato, ao tentar reunir a documentação necessária para viabilizar a 
quitação do imóvel por meio de financiamento bancário, por que tinha 
a sua disposição uma linha de crédito junto a Caixa Econômica Federal, 
conforme previsto na cláusula 23 do contrato.

Não ha qualquer razoabilidade a socorrer o promovido, quando afirma 
haver efetuado pagamento substâncial do preço ajustado, quando vem mencionar a 
pretensão de quitar o débito através de mútuo habitacional.

Nesse ponto, reitera-se o entendimento de que a praxe na aquisição de 
imóveis, e o pagamento diretamente a construtora do valor, enquanto não recebidas 
as chaves, vez que aplica-se o INCC, índice dos menos onerosos, e, com a expedição 
do "habite-se", proceder ao financiamento do remanescente através de mútuo bancário, 
desde que atendidos os critérios técnicos exigidos, não sendo poucos os pedidos de 
financiamento rejeitados pelo desatendimento do padrão exigido pelas entidades 
financeiras, em particular a Caixa Econômica Federal.

Claro esta, pois, ao menos em meu sentir, que o promovido não chegou a 
fazer pagamento substãncial do preco ajustado, estando há muito tempo ocupando o 
imóvel, através de posse precaria, sem desembolsar qualquer quantia, para tal fim.
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DA TUTELA ANTECIPATÓRIA

Tratando-se de julgamento meritório, e de deixar claro que houve 
aprofundamento na análise dos argumentos coligidos aos autos, no sentido de que as 
peças que instruem o presente feito, inclusive quanto a devolução de cheques dados 
como pagamento da dívida, bem como a insistência do demandado em subtrair-se de 
cumprir, por motivo próprio, a sua obrigação, deixam claro e irrefutável a inadimplência 
contumaz, embora consciente da precariedade de sua posse e da regularização dos 
documentos, por parte da promitente vendedora, ora demandante.

Conforme estabelece o Codigo Civil pátrio:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 
contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, 
indenização por perdas e danos.

A letra da norma positivada e extreme de dúvidas. Comprovada a 
inadimplencia, resta viabilizado o pedido de rescisao contratual e, ao que se extrai dos 
autos, com a incidencia da legislacao apiicavei, o autor demonstrou elementos de cogni?ao 
a sobejar o direito requestado. Apenas com o fim de fomentar esse entendimento, 
transcrevo os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO 
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 
JUDICIAL PARA A RESOLUSÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. - Diante da 
necessidade de observancia do princípio da boa-fé objetiva norteador dos 
contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, e imprescíndivel 
prévia manifestaccio judicial na hipótese de rescisão de compromisso 
de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do 
contrato. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em recurso especial 
e inadmissível. - Agravo no recurso especial nao provido. (AgRg no REsp 
1292370/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)
DIREITO CIVIL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 
RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA DO C O M P R O M I S S Á R I O    
COMPRADOR. RESSARCIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR 
PELA UTILIZAÇÃO  DO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO EM QUE O 
CONTRATO FOI CUMPRIDO CABIMENTO. 1. A rescisão de um contrato 
exige que se promova o retorno das partes ao status quo ante, sendo certo 
que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, 
em caso de rescisão motivada por inadimplência do compromissário 
comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir 
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a retenção de 20% das prestações pagas, mais as despesas referentes ao 
recolhimento de impostos, taxas de condominio, seguro e outros débitos 
exigidos até o habite-se, mais as perdas e danos pela utilização do imóvel, 
considerando o valor correspondente a locação durante o período entre 
a mora e a reintegração. 2. A retenção de percentual sobre o valor das 
prestações pagas visa, entre outras coisas, a ressarcir o promitente vendedor 
pela utilização do imóvel durante o periodo em que o contrato foi cumprido. 
3. Recurso especial dos primeiros recorrentes não provido. Recurso especial 
do segundo recorrente provido. (REsp 963.073/DF, Rel. Ministro SIDNEI 
BENETI, Rel. p/ Acbrdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/04/2012)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE 
POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. NAO-OCORRENCIA. 
RESOLUCAO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. CLAUSULA 
RESOLUTORIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE MANIFESTACAO 
JUDICIAL PARA A RESOLUCAO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. 
Afasta-se a alegada violacao do art. 535 do CPC quando o acordao recorrido, 
integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaracao, dirime, de 
forma expressa, congruente e motivada, as questbes suscitadas nas razbes 
recursais. 2. Diante da necessidade de observancia do principio da boa-fe 
objetiva norteador dos contratos, na antecipaclio de tutela reintegratoria de 
posse, e imprescindivel previa manifestacao judicial na hipotese de rescisao 
de compromisso de compra e venda de imbvel para que seja consumada 
a resolucao do contrato, ainda que existente clausula resolutbria expressa. 
3. Nao se conhece da divergencia jurisprudencial quando os julgados 
dissidentes cuidam de situacbes faticas diversas. 4. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOAO OTAVIO DE 
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010)

Analisando os precedentes acima dispostos, e possÍvel reconhecer a 
possibilidade da antecipação de tutela, desde que demonstrada a mora do devedor, 
o que, no caso concreto, e irrefutável. Também se observa a necessidade, em caso de 
rescisão, do retorno das partes ao status quo ante, sem

desconsiderar possível indenização por perdas e danos, assim como a 
retenção de parte do valor devido, com o fim de fazer frente a despesas ordinárias.

No caso, esta configurada a mora ex re, que independe de interpelação, 
porquanto decorre do proprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com 
termo implementado, cuja matriz normativa e o art. 960, primeira parte, do Código Civil 
de 1916, dispensando qualquer notificação para tanto. A hipótese, aplica-se o brocardo 
dies interpellat pro homine (o termo interpela no lugar do credor).

Desse modo, reitero, o promovido deveria ter se resguardado, de modo 
a evitar sua constituicao em mora, bem como manter-se em lealdade para com o 
cumprimento do contrato. Optou por manter-se inerte, contudo, atraindo para si as 
consequências de sua omissão.
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Diante de todo o exposto, considerando os princípios de direito aplicáveis 
ao caso em questão; considerando a prova coligida e o mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE a ação, com estio no art. 269, I, CPC, de modo a decretar a rescisão do 
contrato celebrado, devendo a empresa promovente restituir o quantum efetivamente 
pago, devidamente corrigido, retendo desse valor 20% (vinte por cento) para fazer frente 
as despesas ordinarias.

Rescindido o contrato, devida a condenação em perdas e danos, decorrente 
do uso indevido do imóvel por considerável lapso de tempo, a título de alugueis, a ser 
apurado em liquidação de sentença.

Considerando presentes os pressupostos legais estampados no art. 273, 
CPC, concedo a tutela antecipatória em favor da empresa autora, em juízo de cognição 
exauriente, determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) 
dias, após o que fica autorizado o uso de força pública e ordem de arrombamento, bem 
como as benesses previstas no art. 172, § 2°, CPC.

Condeno, ainda, o promovido no pagamento de custas e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenacao (art. 
20, § 3°, CPC), após a apuração devida.

Intimem-se.
Demais expedientes necessários.
Fortaleza, 06 de março de 2013.

Adayde Monteiro Pimentel
 Juíza De Direito
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Ação Declaratória de Reconhecimento de 
União Estável com Partilha de Bem

                                                                                                     _

Ademar da Silva Lima

SENTENÇA

RELATÓRIO

(...), devidamente qualificada nestes autos, ingressou, com a presente ação 
declaratória de reconhecimento de união estável com partilha de bem em face de (...)

Alega, em síntese, que oficializou união estável com o réu no dia 15/05/2006, 
ocasião em que com já coabitava há 09 meses e que, durante toda a união, exerceram 
atividades típicas de casal, aparecendo perante a sociedade como se casados fossem, o 
que só veio a findar-se em 26/03/2010.

Aponta, ainda, que o réu a inscreveu como dependente junto ao plano de 
saúde (...) e adquiriram juntos um imóvel residencial localizado (...), (...), (...), (...), nesta 
cidade.

Por fim, assevera não ter nascido prole da mencionada união.
A tentativa de conciliação restou frustrada (fls. 22).
Em sua contestação, o acionado admite ter mantido aventuras com a autora, 

passando a ter relacionamentos apenas sexuais, porém, sem ter com ela coabitado. 
Sustenta, ainda, que se manteve casado com sua mulher até 13 de junho de 2008, quando 
foi deferida sua separação judicial, incidindo o impedimento do art. 1.723 do Código 
Civil, o que invalida os documentos acostados pela autora.

Argumenta que o relacionamento com a autora não era de caráter notório 
e duradouro, nunca tendo tido a intenção de constituir família.

Assevera que o imóvel indicado na peça atrial foi adquirido apenas 
por seu esforço, não tendo havido qualquer contribuição da autora, visto ter sido 
comprado exclusivamente com verbas oriundas do FGTS do réu, o que lhe garante a 
incomunicabilidade.

No que toca à declaração contida na escritura pública e o contido no 
testamento público, sustenta tê-los firmados para manter com a autora relações sexuais.

Adverte que o único intento da autora é locupletar-se indevidamente, 
fazendo, inclusive alusão a palavras que teriam sido proferidas pela autora na audiência 
de tentativa de conciliação.
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Houve réplica.
Na audiência de instrução, foram colhidos um testemunho e uma 

declaração.
A parte autora apresentou memoriais, ocasião em que, após fazer análise da 

prova coligida, pediu a procedência das pretensões (fls. 95/99).
O réu, por sua vez, limitou-se a sustentar e pedir declaração de irregularidade 

da instrução, por não terem sido colhidos os depoimentos pessoais das partes.
É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO
DA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

De logo, consigno meu entendimento sobre a desnecessidade da intervenção 
do representante do Ministério Público nos feitos que tratam de união estável.

Ora, se o divórcio administrativo, aquele feito perante o cartório através de 
escritura pública (art. 1.124-A, do CPC), o qual visa a por fim ao casamento, não prevê a 
intervenção do Ministério Público, por igual motivo não se deve exigir na união estável, 
desde que não haja disputa de guarda e/ou pedido de alimentos para filho menor ou 
incapaz ou os companheiros não sejam incapazes.

Lúcidos os comentários proferidos por LEONARDO BARRETO MOREIRA 
ALVES, Promotor de Justiça de Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM), que, embora dirigidos ao divórcio, aplicam-se perfeitamente à 
união estável, pela identidade das situações:

Quanto ao procedimento administrativo da separação e do divórcio 
consensuais, naturalmente, por não se tratar de procedimento judicial, nele 
não deve ocorrer a intervenção do Ministério Público como custos legis.
Por questões de coerência, utilizando-se das palavras do preclaro Professor 
Cristiano Chaves de Farias, é possível afirmar que "se não há interesse 
público que justifique a atuação do Promotor de Justiça nos acordos 
consensuais de separação ou divórcio em cartório, também não pode 
existir interesse na dissolução matrimonial em juízo, quando se trate de 
procedimento consensual" (FARIAS, 2007, p. 57). Não haveria nenhum 
motivo lógico para tratar situações absolutamente idênticas de forma 
desigual.
Aliás, esse posicionamento já encontra guarida nas recentes manifestações 
dos mais diversos órgãos ministeriais do país, a respeito da racionalização da 
atuação do Parquet no processo civil. A título de ilustração, registre-se que o 
Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos 
Estados e da União, em 13 de maio de 2003, publicou a chamada Carta 
de Ipojuca (PE), na qual consta a recomendação, sem caráter vinculativo, 
de que é desnecessária a atuação ministerial na "separação judicial 
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consensual onde não houver interesse de incapazes" (letra A, número 4, 
item I).
O Ministério Público da Bahia, por sua vez, através do Ato Normativo nº 
15/2006, publicado em 20 de dezembro de 2006, de lavra da Procuradoria-
Geral de Justiça, consagrou entendimento ainda mais amplo, segundo o 
qual "a intervenção do Ministério Público, quando atuar como custos iuris 
e inexistindo interesse de incapaz, poderá ser considerada nas seguintes 
hipóteses: I - em processos atinentes a Direito de Família e Sucessões, 
quanto a questões econômicas e demais direitos disponíveis (...)". (grifo do 
autor; o negrito foi nosso) (O Ministério Público nas Ações de Separação e 
Divórcio, in Revista Magister de Direito das Famílias e Sucessões nº 2 - Fev/
Mar de 2008)

Nesse sentido, ainda, a Recomendação n° 16 oriunda do Conselho Nacional 
do Ministério Público, verbis:

Art. 5°. Perfeitamente identificado o objeto da causa e respeitado o princípio 
da independência funcional, é desnecessária a intervenção ministerial nas 
seguintes demandas e hipóteses:
(...)
III- Ação de divórcio ou separação, onde não houver cumulação de ações 
que envolvam interesse de menor ou incapaz;” (destaquei)

Assim é, diante das atribuições reservadas ao Ministério Público pelo art. 
127 da Constituição Federal de 1988, não incluindo dentre eles cuidar de interesses de 
pessoas maiores e capazes.

Sobre o tema, trago à colação os percucientes ensinamentos de CRISTIANO 
CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD (destaquei):

De acordo com a redação do art. 82 do Código de Processo Civil, a 
intervenção do Ministério Público como custos legis (fiscal da lei) seria 
obrigatória em todas as ações de separação e divórcio, independentemente 
da presença de interesses de incapazes. É que se entendeu, quando da 
elaboração da lei processual, que a ratio da intervenção ministerial no caso 
seria a natureza de ação de estado, pouco interessando a plena capacidade 
dos interessados.
Hodiernamente, contudo, o entendimento decorrente da interpretação 
fria do Código de Processo Civil não deve prevalecer, exigindo-se uma 
interpretação da matéria, à luz da Constituição da República, que cuida 
da intervenção do Ministério Público. (Direito das Famílias, Editora 
Lumen Juris, 2008, 290) 
Na página seguinte, prosseguem os renomados autores:
Com o advento da Carta Maior, o Ministério Público ganhou respeitabilidade 
institucional e consolidou sua mais verdadeira e nobre missão: zelar 
por justiça social e resguardar os interesses comunitários, assumindo a 
importante tarefa de servir – processualmente, inclusive – como "defensor da 
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis" (CF, art. 127). Abandonou-se o antigo – e ultrapassado – 
entendimento de se tratar apenas do órgão acusador sistemático do processo 
penal, imagem esteriotipada retirada do Promotor do Júri, para conferir-
lhe perfil independente (desatrelado do Executivo, do Legislativo e do 
Judiciário), de guardião da sociedade, de instituição destinada à preservação 
e garantia dos valores fundamentais do homem e da comunidade.
Induvidoso, então, o seu novo perfil: instituição voltada para os anseios 
sociais e individuais indisponíveis. (destaques dos autores)
E arrematam de forma brilhante (pus em negrito e sublinhei):
Como conseqüência mais do que lógica, a atuação do Ministério Público 
no processo civil se racionaliza, com o fito de garantir a ordem jurídica, 
o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Assim, na área cível, a atuação do Ministério Público somente será necessária 
em casos de interesses sociais ou individuais indisponíveis (CF, art. 127), o 
que lhe afasta de uma série de atos típicos da vida privada, como, v.g., 
a habilitação para o casamento e a atuação como custos legis em ações 
nitidamente decorrentes da autonomia privada do titular (que podem 
ser lembradas com o reconhecimento e dissolução de uniões estáveis, 
sem interesses menoristas, e o conhecido pedido de alvará judicial para 
levantamento de verbas pecuniárias deixadas pelo falecido, conforme 
disciplina da Lei 6.858/80. (obra citada, pág. 291) 

Apesar de tratar-se de uma ação de estado, de tudo o que foi dito, infere-se 
ser despicienda a intervenção do órgão do Ministério Público.

DA REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO

A parte ré sustenta haver irregularidade na instrução, porquanto não 
colhidos os depoimentos pessoais das partes.

A meu sentir, não merece prosperar a tese esgrimida.
É que, quando da audiência de fls. 91, passou-se, logo no início, a ouvir 

uma testemunha e uma declarante. No entanto, na ordem preconizada pelo art. 452 do 
CPC, os depoimentos pessoais deveriam ter sido colhidos antes dos das testemunhas.

Ora, ao se passar diretamente para a colheita da prova testemunhal, a fase 
dos depoimentos pessoais restou superada. Consigne-se que o advogado da parte ré 
encontrava-se presente ao ato e, em momento algum, apresentou protesto, com o que 
resta preclusa a matéria.

Mais se evidencia essa preclusão, diante do fato de que, naquela mesma 
audiência, este magistrado encerrou a prova oral, tanto que remeti às partes aos 
memoriais escritos e, mais uma vez, o advogado da parte ré não se insurgiu.

Demais disso, conforme se verá adiante, o conjunto probatório é por demais 
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elucidativo, não havendo necessidade de produção de provas outras.
Destarte, rejeito o pedido de colheita dos depoimentos pessoais e declaro a 

regularidade da instrução levada a cabo neste processo.

DO MÉRITO
DA UNIÃO ESTÁVEL

De acordo com o Art. 1.723 do Código Civil brasileiro, "é reconhecida como 
entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

As provas trazidas aos autos são contundentes no sentido de confirmar que 
houve, de fato, uma união estável entre a autora e o réu.

Há vários elementos que comprovam a versão da promovente, dentre os 
quais se destacam a existência de escritura pública declaratória de união estável (fls. 
14/15), testamento público firmado pelo réu (fls. 12/13), o pedido subscrito pelo réu no 
sentido de que o Banco do Brasil incluísse a autora como sua dependente para fins de 
usufruir do plano de saúde CASSI (fls. 16) e a prova oral (87/90).

Consta da escritura pública declaratória, firmada em 15/05/2006:

E pelos Declarantes me foi dito, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal, por livre manifestação de vontade sem nenhum constrangimento 
ou coação, que mantém entre si união estável há 09 (nove) meses, sem filhos, 
e que o declarante José Maria de Negreiros apesar de casado está separado 
de fato desde de 19/(ilegível) (...)

Há, portanto, expressa admissão da existência da alegada união estável.
Por sua vez, em 27/07/2007, pouco mais de 1 ano e 2 meses depois do 

primeiro ato, o réu firmou um testamento público, onde resta consignado que:
a) embora casado, estava separado de fato há mais de 02 anos;
b) convivia com a autora em união estável desde setembro de 2005.
De acordo com o art. 219 do Código Civil, "as declarações constantes de 

documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários".
Por sua vez, o art. 215 do mesmo Estatuto Civil prevê que "a escritura 

pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova 
plena".

Da conjugação dos dois dispositivos, extrai-se que resta provado que as 
declarações contidas nos documentos acima indicados foram feitas pelo réu, resultando, 
ainda, na presunção de veracidade de que seu conteúdo.
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RENATA BARBOSA DE ALMEIDA e WALSIR EDSON RODRIGUES 
JÚNIOR anotam (grifei):

Para os companheiros, entre si considerados, a produção de efeitos do 
contrato de convivência não enseja maiores questionamentos. Afinal, desde 
que concordem com o conteúdo da avença, vinculam-se a ela. De fato, vale 
aqui a regra de que as declarações constantes de documentos assinados 
presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 219 do CC). 
(Direito Civil: Famílias. São Paulo: Atlas, 2012, pág. 315) 

Sobre o tema, trago à colação o ensinamento de MARIA BERENICE DIAS 
(grifei):

O contrato de convivência não cria a união estável, pois sua constituição 
decorre do atendimento dos requisitos legais (CC 1.723), mas é um forte 
indício de sua existência. (Manual de Direito das Famílias. São Paulo: RT, 
8ª ed., pág. 184)

Em digressão sobre a matéria, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e 
NELSON ROSENVALD prelecionam (destaque dos autores):

No máximo, o que se pode admitir é a sua utilização como meio de prova da 
existência da união estável e, ainda assim, de forma relativa (não absoluta). 
(Direito das Famílias. Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2008, pág. 416)

Ainda sobre o valor probante da escritura pública, confira-se o magistério 
de ROLF MADALENO (grifei):

Inegável, contudo, a utilidade do contrato de convivência como 
instrumento de prova da união estável, atestado por testemunhas se 
realizado por instrumento particular, e dispensadas as testemunhas se 
formalizado por instrumento público, podendo o contrato ser levado a 
registro no Cartório de Títulos de Documentos, para conhecimento de 
terceiros (art. 127 da Lei n. 6.015/1973). (Curso de Direito de Família. Rio 
de Janeiro: Forense, 4ª ed., pág. 1.062)

Pontue-se que o próprio réu admite a feitura dos documentos, não havendo 
contra isso controvérsia, apenas procura elidir a veracidade do conteúdo, que alega não 
refletir a realidade.

Em consonância com o contido na peça contestatória, de nenhuma valia 
referidas declarações posto que (a) agira com vício de vontade, consistente em tê-los 
subscritos tão somente para ter relações sexuais com a autora (fls. 30), bem como porque 
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na época ainda (b) era casado e ainda porque (c) o testamento fora confeccionado com 
a violação da legítima.

Enfrento o contido no item (a).
Anote-se que não trouxe o réu prova do alegado vício de vontade, cujo 

ônus era seu.
Teve oportunidade de arrolar testemunhas e de trazê-las independentemente 

de intimação (fls. 64), mas não o fez. Somente a autora produziu prova oral.
De qualquer maneira, tal prova se apresenta despicienda, vez que resulta 

dos autos que o réu bem sabia o que estava declarando.
O argumento de que era inexperiente (fls. 34) não encontra o mínimo 

amparo. Primeiro, porque não era seu primeiro relacionamento, visto que já tinha 
se casado anteriormente e, conforme ele mesmo admite, manteve muitos outros 
relacionamentos com outras mulheres (fls. 34). Segundo, porque, na época em que 
firmou os atos, era um homem maduro, com 55 anos de idade, que já se encontrava 
aposentado ou prestes a se aposentar (sua aposentadoria ocorreu em 14/12/2006 – fls. 
45).

Ao contrário, a apontada esperteza irrogada à autora se revela, em verdade, 
no réu, porquanto ele mesmo afirma que só cedeu ao reconhecimento para manter 
relações sexuais com a autora. Quem assim age jamais pode atribuir-se a qualidade de 
inexperiente. 

Não se apresenta crível que um homem, casado, com 55 anos de idade, 
que manteve relacionamentos com várias mulheres, comprometa seu patrimônio e 
eventualmente parte de sua aposentadoria apenas para manter sexo com a autora, que, 
diga-se de passagem, já não era mais uma jovem quando dos atos, mas sim uma senhora 
com quase 53 anos de idade.

A verdade é que, a fim de tentar retirar os efeitos dos atos, o réu lança mão 
de argumentos conflitantes. Ora diz que assinou para ludibriar a autora para com ela 
manter relações sexuais, ora se apresenta como uma pessoa ingênua, inexperiente!!!!

Analiso, agora, o item (b).
Ainda na vã tentativa de tentar impedir o nascimento dos efeitos probantes 

das declarações acima, o réu indicou a existência de um impedimento. Vale dizer, ele era 
casado.

Esse seu estado não se discute. Entrementes, apesar de casado, o réu era 
separado de fato, conforme por ele mesmo declarado nos dois atos acima. Não bastasse 
isso, apesar de se qualificar como casado, em momento algum de sua contestação 
asseverou que ainda vivia maritalmente com sua esposa.
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Aplica-se ao tema o contido no § 1º do art. 1.723 do Código Civil, assim 
vazado (destaquei):

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 
art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa 
casada se achar separada de fato ou judicialmente.

Escrevendo sobre o assunto, ARNALDO RIZZARDO leciona:

Se as pessoas se encontram separadas de fato ou judicialmente, não fica 
proibida a formação de união estável. (...)
Com certeza, pessoas separadas de fato podem constituir uniões estáveis, 
com o surtimento de efeitos tanto no pertinente aos alimentos como à 
sucessão. Embora não legalizadas as separações, as uniões posteriores não 
impedem os efeitos que delas decorrem, o que é diferente se mantidas em 
concomitância com a efetividade do casamento. Permitem o pedido de 
alimentos, e autorizam a partilha do patrimônio formado no período de 
sua vigência. Tais uniões, como se disse, vedam unicamente a conversão 
em casamento, enquanto não dissolvido o vínculo existente. (Direito de 
Família. Rio de Janeiro: Forense, 8ª ed., pág. 820)
A jurisprudência singra a mesma senda (grifei):
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. COMPANHEIRO 
QUE SE ENCONTRAVA SEPARADO DE FATO. LITISCONSORTE 
NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA DECLARAÇÃO 
PRETENDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA 
CONDENAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. 
MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 
1. É possível a declaração de união estável quando um ou ambos os 
conviventes ainda estão legalmente casados, desde que comprovada a 
separação de fato. 2. Não há falar em direito da esposa a meação, decorrente 
do regime de comunhão universal, de bens adquiridos pelo esposo na 
constância de união estável estabelecida posteriormente a separação de fato 
do casal, o que afasta o litisconsorte necessário passivo alegado pelo réu 
na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de 
bens. 3. A verba honorária advocatícia deve ser compatível com o trabalho 
realizado pelo causídico, impondo-se a majoração do valor arbitrado na 
primeira instância quando não atendido este critério. 4. Preliminar rejeitada, 
recurso principal não provido e adesivo provido. (TJ-MG; APCV 0010357-
87.2010.8.13.0701; Uberaba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Edgard Penna 
Amorim; Julg. 08/03/2012; DJEMG 20/03/2012)
AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. CASAMENTO DE UM DOS CONVIVENTES. SEPARAÇÃO 
DE FATO. É reconhecida a união estável quando comprovada a existência 
de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de 
constituir família. Demonstrado que um dos conviventes estava separado 
de fato, possível o reconhecimento da união estável. Ação rescisória 
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improcedente. (TJ-RS; AR 321981-56.2010.8.21.7000; São Luiz Gonzaga; 
Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol; Julg. 11/04/2012; 
DJERS 16/04/2012)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOCIEDADE 
FAMILIAR POST MORTEM. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO RECURSAL. 
NÃO OCORRÊNCIA. COMPANHEIRO CASADO. SEPARADO APENAS 
DE FATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. UNIÃO ESTÁVEL 
COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. 1) Não se cogita em ausência 
de motivação recursal, em modo a inadmitir o recurso de apelação, quando 
a parte sucumbente, embora sem a melhor técnica, impugna a sentença 
valendo-se da contestação e demais peças de defesa; 2) A Constituição 
Federal e a Lei ordinária, que regulamentou a união livre entre homens e 
mulheres, não fizeram distinção quanto ao estado civil dos companheiros, 
exigindo, para a sua caracterização, tão somente que a união seja duradoura, 
estável e com o objetivo de constituir família; 3) Demonstrada, por meio 
de provas harmônicas e conducentes aos fatos deduzidos na inicial, 
é de reconhecer a união estável, mesmo quando um dos conviventes, 
embora casado, esteja separado de fato. Precedentes do STJ; 4) Recurso 
improvido. (TJ-AP; APL 0047562-32.2009.8.03.0001; Câmara Única; Rel. 
Des. Raimundo Vales; Julg. 07/02/2012; DJEAP 14/02/2012; Pág. 31)

Por fim, o item (c).
Aqui o réu não tem melhor sorte.
Ainda que o conteúdo do testamento tenha ferido a legítima, isso não afasta 

a declaração do réu contida no documento de que a autora com ele convivia em união 
estável.

Ou seja, a tese de invalidade por violação da legítima poderá ser útil quando 
do inventário, mas não é conducente a fazer desaparecer a declaração nele constante 
sobre o estado da autora e do réu.

Passados mais 1 ano e quase 3 meses do primeiro ato, o réu se dirigiu ao 
Banco do Brasil, seu antigo empregador, de onde usufrui um plano de saúde, chamado(...), 
oportunidade em que indica expressamente a autora como sua dependente no plano 
referenciado,  justificando tal proceder no fato de que com ela convivia em união estável.

Esse documento e o testamento são por demais elucidativos, haja vista que 
evidenciam a preocupação que o réu tinha para com o bem-estar e o futuro da autora. 
Em outras palavras,  comprovado está que havia uma comunhão de vidas.

A prova testemunhal corrobora a existência da união.
A testemunha (...) (fls. 87/88) asseverou conhecer a autora há mais de 30 

anos, visto que nasceram na mesma cidade de (...), tendo cada uma seguido seu caminho 
na vida, só vindo a se encontrarem muito tempo depois em um show dançante no (...), 
oportunidade em que a autora estava na companhia do réu, tendo percebido que entre 
eles havia um relacionamento amoroso.
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Disse, ainda, que posteriormente se encontrou com o casal em outras 
ocasiões, como, por exemplo, no calçadão da (...), no comércio da autora e no apartamento 
localizado na Av. (...), (...), apto. (..). Afirmou, também, que o casal morava no mesmo 
endereço, tendo inclusive presenciado ele saindo do banheiro uma das vezes em que a 
depoente lá esteve.

Narrou, por fim, que, em conversa com o réu, ele lhe contou que era 
separado e tinha filhos.

Já a informante (....) (fls. 89/90) declarou conhecer a autora há 25 anos e com 
ela manter uma amizade íntima, sendo que já trabalharam para o mesmo empregador, 
a (...).

De acordo ainda com a informante, o último relacionamento sério da 
autora foi com o réu, que havia se iniciado há cinco ou seis anos e findado há dois ou três 
anos, tendo eles chegado a morar sob o mesmo teto.

Embora tomada como informante, a credibilidade das informações 
é tamanha que chega a apontar detalhes, como o fato do réu guardar seu carro no 
estacionamento do prédio da informante, posto que no prédio em que o réu morava 
com a autora não havia vaga para o carro dele. 

Esclareceu, ainda, que participou de uma festa de aniversário dos gêmeos 
netos da autora, tendo encontrado os dois juntos. Declarou que sabia que o réu era 
separado.

Nem se alegue que o coligido na prova oral não tem serventia pela 
proximidade dessas pessoas com a autora.

Em casos como este, somente conhecidos de ambos os conviventes ou de 
apenas um deles é que têm ciência do relacionamento com mais intensidade. Admitir 
somente terceiros como testemunhas, desconhecedores da relação dos conviventes, que 
não mantenham nenhum contato com as partes, é o mesmo que inviabilizar qualquer 
prova oral. 

Sobre o tema, CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD 
assim se pronunciam, citando a lição de MARIA BERENICE DIAS:

No que tange à prova testemunhal, não se pode exigir, nas ações de 
alimentos (e nas ações de família como um todo), que as testemunhas sejam 
absolutamente estranhas às partes. Até porque quem bem “sabe dos fatos 
que acontecem em família são justamente os parentes e os mais chegados às 
partes”. (Direito das Famílias. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2008, pág. 653)

Além do mais, essa prova está em harmonia com os documentos 
colacionados, não sendo valorada isoladamente.
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As provas dos autos, enfim, indicam que a autora e o réu conviveram de 
forma pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família por desde 
setembro de 2005 até aproximadamente março de 2010.

DA PARTILHA

No que toca ao pedido de partilha, o art. 1.725 do Código Civil assim 
regulamenta a matéria (grifei):

Art. 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, 
aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão 
parcial de bens.

Em sua defesa o réu procura afastar a partilha do bem sob o argumento de 
não existia união estável e que o imóvel fora adquirido exclusivamente com recursos do 
seu FGTS, daí decorrendo, a seu sentir, a sua incomunicabilidade.

É relevante perceber que, em momento algum, o réu sustentou que o bem 
tinha sido adquirido fora do período em que mantinha relacionamento com a autora. 

O que se conclui é que a sua aquisição deu-se justamente nesse período, 
embora o réu tenha objetado que tais relações não caracterizavam uma união estável, 
o que já foi repelido por este magistrado, tudo em conformidade ao acima explicitado.

Mais se confirma tal circunstância diante das palavras da informante Leila, 
que narrou ter participado de uma festa de aniversário dos gêmeos netos da autora 
justamente em uma casa no bairro Messejana (fls. 89).

Igualmente relevante a cópia do termo de audiência de fls. 38/39, o qual 
consignou as cláusulas da separação judicial consensual, a demonstrar que o imóvel hoje 
em disputa não foi comprado durante sua convivência com sua então esposa.

Conforme se vê do documento de fls. 40/43, a data  de assinatura do contrato 
de promessa de compra e venda foi 12/06/2007, época que fica entre a feitura da escritura 
declaratória de união estável (15/05/2006) e a do testamento público (27/07/2007), o que 
comprova definitivamente que o bem em destaque foi objeto de aquisição durante o 
período da união estável, a fazer incidir, a princípio, o contido no art. 1.725 do Código 
Civil, acima transcrito.

Contudo, além do argumento de que não teria ocorrido a união estável, 
fato já superado, aponta a utilização do FGTS para pagamento do bem, o que, em 
consonância com seu entendimento, afasta a inclusão como patrimônio comum.

Os elementos dos autos estão a indicar que realmente o imóvel foi 
comprado com recursos do FGTS. Primeiro, temos os dois saques do FGTS consignados 
no documento de fls. 44, saques esses realizados dias após a assinatura do contrato de 
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promessa de compra e venda (fls. 40/43). Segundo, porque a autora, por ocasião de sua 
réplica, não refutou tal assertiva.

O FGTS, embora fruto civil do trabalho, à semelhança do salário, quando 
usado para aquisição de bens, deve ser partilhado, sob pena de se esvaziar o próprio 
regime de comunhão parcial de bens.

Pensar diferente implicaria em violar a própria essência do regime de bens. 
Por consequência, admitir a exclusão será impedir a formação de patrimônio comum, 
deixando sem qualquer proteção o outro convivente, máxime se um deles não trabalhar.

Mais uma vez, sirvo-me dos preciosos escólios do eminente ROLF 
MADALENO ao comentar o art. 1.659, inciso VI, do CC/02 (grifei):

A mecânica, portanto deve ser outra, pois só será provento da pessoa quando 
ela fizer efetivo jus ao pagamento, a remuneração real será derradeiramente 
pertencente ao prestador do serviço que deu origem à remuneração, e, a 
partir do seu recebimento, incomunicável (CC, art. 1.659, inc. VI), enquanto 
proventos, estando em mãos do credor ou mesmo depositados em contas 
remuneradas, ou em aplicações financeiras, não deixam de ser proventos do 
trabalho e como tal devem ser interpretados como incomunicáveis quando 
da dissolução do casamento, embora se comunique todo patrimônio 
eventualmente adquirido com tais recursos, eis que alterada sua espécie 
pela compra de bens com a referida renda.
(...)
No rastro desse entendimento proveniente do inciso VI do artigo 1.659 e do 
inciso V do artigo 1.668 do Código Civil, estão igualmente outras rubricas 
provenientes de verbas rescisórias trabalhistas, como FGTS (Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço) e que não ingressam na partilha por 
ocasião da dissolução do casamento, pois como se referem à pessoa do 
trabalhador devem ser tratadas como valores do provento do trabalho de 
cada cônjuge, salvo sejam ditas importâncias utilizadas para a aquisição 
de bens". (obra citada, pág. 725-726)

Desse mesmo pensar é o magistério de PABLO STOLZE GAGLIANO e 
RODOLFO PAMPLONA FILHO, quando dissertam sobre a mencionada regra (grifei):

Direito ao salário, portanto, ou a qualquer outra retribuição, não integra 
divisão de bens.
Advertimos, todavia, que os bens comprados com esses valores, por 
seu tumo, são partilháveis, por conta da regra geral, já analisada acima, 
que determina, na comunhão parcial, a divisão dos bens adquiridos 
onerosamente por um ou ambos cônjuges." (Novo Curso de Direito Civil, 
volume VI. São Paulo: Saraiva, 2011, pág. 344-345) 

Observe-se que esses doutrinadores, inobstante adotarem uma interpretação 
restritiva ao inciso VI do art. 1.659 do Código Civil de 2002, vez que entendem que a 
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incomunicabilidade diz respeito ao direito em si e aos valores percebidos, são incisivos 
em asseverar que os bens adquiridos com tais montantes durante a constância do 
casamento ou da união estável ingressam na partilha.

No que aqui interessa, ANTONIO IVO AIDAR e ANA GABRIELA LÓPES 
TAVARES DA SILVA apontam no mesmo diapasão (destaquei):

No entanto, consoante nosso entendimento, sendo as verbas do FGTS 
referentes a depósitos ocorridos no curso do casamento ou da união 
estável, não decorrentes de indenização trabalhista, serão elas partilháveis 
entre os consortes, ainda mais, quando tenham sido utilizados para a 
aquisição de bens; depositadas em conta bancária, etc. (Prática no Direito 
de Família: alimentos, regime de bens, união estável e concubinato. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009, pág. 183-184) 

Também adotando uma postura mais abrangente, tem-se a doutrina de 
MARIA BERENICE DIAS:

Tema recorrente na jurisprudência diz com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS e as indenizações trabalhistas, questionando-se se 
estão incluídos no conceito de proventos e, assim, excluídos da partilha (CC 
1.659 VI). A tendência é não considerar tais verbas como personalíssimas, 
determinando a comunicabilidade, independentemente do regime de bens. 
(obra citada, pág. 235) (grifos da autora)

Confiram-se alguns julgados que se alinham ao acima explanado (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. Sentença de procedência que 
remete a partilha do acervo conjugal a demanda autônoma, determinando 
que o imóvel onde residiam as partes seja usufruído em condomínio. 
Insurgência do varão, que pretende seja dividido o patrimônio comum, 
descontando-se da meação da cônjuge virago as prestações do financiamento 
habitacional que foram quitadas exclusivamente com recursos financeiros 
próprios. Vínculo matrimonial dissolvido em razão da violação dos deveres 
a ele inerentes. Animosidade que impede que as partes administrem em 
conjunto o imóvel familiar. Necessidade de imediata divisão. Medida que, 
inclusive, atende o princípio da economia processual. Casamento realizado 
sob a égide do CC/16. Aplicação do disposto neste código acerca do regime 
matrimonial. Inteligência do art. 2.039 da Lei nº 5.869/1973. Normativo 
revogado, de eficácia residual, que disciplinava que os frutos do trabalho de 
cada consorte se comunicam. Saldo de FGTS utilizado para aquisição de 
bem que reverteu em proveito da família e, por isso, integra o patrimônio 
comum. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. 
Reconhecimento do direito da cônjuge virago apenas à metade ideal das 
arras e do quantum do financiamento amortizado até 16/12/2003, data da 
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separação de fato. Decisão reformada. Recurso conhecido e parcialmente 
provido. (TJ-SC; AC 2009.033120-1; Blumenau; Quarta Câmara de Direito 
Civil; Rel. Des. Luiz Fernando Boller; Julg. 22/09/2011; DJSC 30/09/2011; 
Pág. 294) 
FAMÍLIA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. 
BEM IMÓVEL. EXCLUSÃO DE BEM. EXCEÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
Bem imóvel adquirido com recursos do FGTS do ex-varão, mas em nome 
de ambos os ex-cônjuges durante a constância da união. Saldo de caráter 
indenizatório que, enquanto não resgatado, não integra a comunhão. O 
resgate, contudo, a qualquer título, e os frutos dele constituem aquestos, 
mormente por ser bem fungível. Precedente do STJ. Inocorrência das 
hipóteses excepcionais de exclusão da comunhão previstas no art. 1.659, 
incisos I e II, do Código Civil, cuja interpretação é restritiva. Aplicação da 
regra geral do art. 1.658, do mesmo diploma. Recurso provido. Precedente 
citado: STJ RESP 758548/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 
03/10/2006. (TJ-RJ; AC 2007.001.38261; Três Rios; Rel. Des. Carlos Eduardo 
da Rosa da Fonseca Passos; Julg. 29/08/2007; DORJ 22/11/2007; Pág. 332) 
FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. 
PARTILHA. IMÓVEL. FGTS. BEM RESERVADO DA MULHER. 
MONTANTE FINANCIADO. Sentença que observa o direito de ambos 
os litigantes. Confirmação. - Não há como se acolher a alegação da virago 
- No sentido de que a partilha deve ser indeferida - Por não haver prova 
concreta de que o bem tenha sido adquirido, integralmente, com o fruto 
de seu trabalho, pois o pagamento se deu com recursos do FGTS, moeda 
corrente e financiamento. - Os recursos em moeda corrente e financiamento 
- Até o momento da separação de corpos - Não prescindem da participação 
do varão, cuja colaboração é presumida, e o FGTS recebido pelos cônjuges 
integra o monte partilhável - Art. 265, CC/16 e art. 1.669, CC/02. - Na 
medida em que foi necessário um financiamento para complementação 
do preço acordado na compra e venda do imóvel, e que os custos desse 
dinheiro vêm sendo suportados somente pela virago após a separação 
de corpos, é impositivo se considere essa particularidade, sob pena de 
se possibilitar o enriquecimento sem causa do varão. (TJ-MG; APCV 
2625038-80.2004.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Cível; Rel. 
Des. Alberto Vilas Boas; Julg. 01/11/2011; DJEMG 13/12/2011) 
APELAÇÃO. MARCO INICIAL DA UNIÃO ESTÁVEL. BENS 
ADQUIRIDOS COM FGTS. RECURSO ADESIVO. CRITÉRIOS PARA 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALORES DEPOSITADOS EM 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. Caso de marco inicial da união estável 
havida entre as partes que restou bem demonstrada nos autos pela 
prova acostada, em especial declaração firmada por ambos, com firma 
reconhecida, e assinada por duas testemunhas, corroborando o marco inicial 
do relacionamento. Valores do FGTS, sacados e utilizados na aquisição 
de bens na constância da união estável, não geram incomunicabilidade. 
Precedentes jurisprudenciais. Reconhecida a comunicabilidade em parte 
de um imóvel, e encaminhada para liquidação de sentença a apuração 
efetiva do que é comum e do que não é, tem-se que a pretensão de esclarecer 
os critérios a serem adotados para apuração do valor comum e de eventuais 
valorizações são questões a serem debatidas na própria liquidação. São 
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comuns os valores eventualmente depositados em aplicações junto a 
instituições financeiras, na data do final da união estável. Caso em que a 
apuração do saldo de tais aplicações deve ser apurado em liquidação de 
sentença. Negaram provimento ao apelo, e deram parcial provimento ao 
recurso adesivo. (TJ-RS; AC 416277-36.2011.8.21.7000; Porto Alegre; 
Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; Julg. 24/11/2011; DJERS 
02/12/2011) 

Nessa ordem de intelecção, os valores oriundos do FGTS, usados para o 
pagamento do imóvel, entram na partilha, mas desde que seu ingresso tenha se dado 
durante a união estável.

Confira-se, nesse sentido, a citação acima de ANTONIO IVO AIDAR e 
ANA GABRIELA LÓPES TAVARES DA SILVA.

Não discrepa a lição de RENATA BARBOSA DE ALMEIDA e WALSIR 
EDSON RODRIGUES JÚNIOR:

Com esse entendimento, possível será a divisão, entre os cônjuges, dos 
valores depositados a título de FGTS, na constância da sociedade conjugal 
como, aliás, vem entendendo o STJ: (Direito Civil: Famílias. São Paulo: 
Atlas, 2ª ed., pág. 190)

Trilhando essa mesma senda, destaco o seguinte julgado (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 
DE SOCIEDADE DE FATO. DESERÇÃO AFASTADA. PEDIDO 
DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO. PRESUNÇÃO DE 
DEFERIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARTILHA. BENS 
INCONTROVERSOS (ART. 334, II, DO CPC). IMÓVEL ADQUIRIDO 
EM SUBROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR (FGTS). EXCLUSÃO DA 
PARTILHA APELO PRINCIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO. ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o pedido de 
justiça gratuita não foi apreciado em primeira instância, e mesmo assim 
tais benefícios vem sendo observados, deve ser presumida sua concessão, 
desde que preenchido os requisitos legais. 2. Devem ser objeto de partilha, 
independente de prova, os bens indicados por uma parte e confirmado pela 
outra, tendo por base a norma prevista no art. 334, II, do CPC. 3. Uma vez 
reconhecida a união estável, os bens adquiridos pelos conviventes durante 
a constância dessa união, com valores exclusivamente pertencentes a um 
dos conviventes em sub-rogação de bens particulares, não são incluídos na 
comunhão e, dessa forma, não são partilháveis entre os conviventes. Diante 
disso, exclui-se da partilha o valor do FGTS auferido pelo companheiro 
antes da união, utilizado na aquisição do imóvel do casal. (TJ-MS; AC-Or 
2011.037715-6/0000-00; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 
Sideni Soncini Pimentel; DJEMS 12/03/2012; Pág. 31) 
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No caso em comento, observo que, quando dos saques, o saldo do 
FGTS amealhado pelo réu era de R$ 314.952,35 e que, entre o início da união estável 
(setembro/2005) até o do saque (19/06/2006), transcorreram apenas 22 meses, a 
evidenciar que os valores utilizados para a compra do imóvel foram constituídos antes 
da união estável.

Assim, o imóvel localizado na (...), nesta cidade, não entra na partilha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DECLARO a ocorrência de união estável entre a autora 
(...) e o réu (...), com início em setembro de 2005 e dissolução em março de 2010.

Indefiro a partilha do imóvel localizado na Rua (...), nesta cidade, por ser 
bem particular do réu.

Como houve sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das 
custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa conforme o contido no art. 12 da Lei 
1.060/50, compensando-se os honorários advocatícios.

P.R.I.
Após trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se.
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Ação Cautelar Inominada em 
Investigação da PROCAP

                                                                                     ________                  

Alisson do Vale Simeão

SENTENÇA

RELATÓRIO

A fim de melhor relatarmos a presente ação, faz-se necessário dividir em 
tópicos os vários eventos ocorridos, visto que os autos já espelham quase 18 (dezoito) 
volumes e cerca de 4.000 (quatro mil) páginas.

DO PEDIDO DA PRESENTE AÇÃO CAUTELAR

Trata-se de ação cautelar inominada interposta pelo Ministério Público do 
Estado do (…) contra 16 pessoas físicas e 12 pessoas jurídicas, totalizando inicialmente 
28 requeridos.

Alega o autor que cuida-se de uma investigação que vem sendo conduzida 
há vários meses pelo Ministério Público do Estado do (...), através da sua Procuradoria 
dos Crimes Contra a Administração Pública – PROCAP, visando investigar e colher 
elementos de convicção que permitam processar e obter condenações, através das 
futuras ações próprias, em face de suposta formação de quadrilha integrada por (...) 
da região da (...) e (...), criada especificamente para fraudar licitações, lavar dinheiro, 
desviar verbas públicas e enriquecer ilicitamente, com atuação neste município de(...) e 
em outras cidades da região, especialmente operando no setor de locação de transportes 
e promoção de eventos.

Ainda segundo o Ministério Público, o modus operandi da quadrilha 
indicaria a ocorrência de empresas “fantasmas”, uso de “laranjas”, licitações pré-
fabricadas, contratos pré-assinados, concorrência simulada, superfaturamento e 
cooptação de servidores públicos para garantir a efetividade da empreitada criminosa.

No meio da investigação, que vinha sendo feita através de procedimento 
ministerial interno, o Ministério Público interpôs a presente ação cautelar.

É preciso observar que não foi explicitada na petição inicial, de forma 
clara, se esta ação destinava-se a ser preparatória de uma futura ação criminal, ou de 
procedimentos de natureza cível, tais como ações de improbidade ou ação civil pública. 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

50

Esta suposta natureza indeterminada da presente ação cautelar, ou mesmo 
uma eventual questão de caráter híbrido (cível e penal), foi exaustivamente debatida 
pela defesa e, ao final, como se verá, acabou sendo determinante para que o Tribunal de 
Justiça do Ceará tomasse importante decisão vinculada à este feito.

O que existiu de fato na petição inicial foi um pedido do Ministério Público 
requerendo as seguintes providências:

1) Prisão Temporária de todas as 16 pessoas físicas requeridas.
2) Busca e apreensão no endereço dos 28 requeridos e também na sede da 

Prefeitura Municipal de Ibiapina.
3) Bloqueio dos ativos financeiros dos requeridos, à exceção do Município 

de Ibiapina.
4) Quebra dos sigilos bancários.
5) Quebra dos sigilos fiscais.
6) Cópia dos Cheques Públicos emitidos pelo Município de Ibiapina, em 

relação a treze dos requeridos.
7) Interceptação Telefônica.
8) Quebra do sigilo telefônico.
9) Indisponibilidade dos bens móveis e imóveis.

No mérito, requereu a confirmação dos efeitos das liminares, tornando-as 
definitivas. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (Mil reais).

Após o protocolo da petição inicial, constaram pedidos de aditamento por 
parte do Ministério Público, para incluir no pólo passivo da demanda o Município de 
(...), e requerer também busca e apreensão na sede da Prefeitura Municipal, bem como 
a sustação imediata de todos os contratos que este Município tivesse com as empresas 
supostamente envolvidas nas irregularidades ou titularizadas pelos requeridos ou seus 
procuradores.

DA DECISÃO LIMINAR INICIAL

Conforme exposto, em um primeiro momento a presente ação cautelar 
possuía 28 requeridos, sendo 16 pessoas físicas e 12 empresas.

Convém destacar a participação do Município de Ibiapina, que embora 
alvo de alguns dos pedidos do Ministério Público (ex. busca e apreensão), não figura 
como requerido.

Apesar de referente a uma investigação que estaria ocorrendo há vários 
meses, a presente ação foi protocolada especificamente no mês de julho de 2011, durante 
o exato período de vinte dias de férias do então juiz titular da Comarca.
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Na decisão inicial (fls 2007/2026), de lavra de magistrada em respondência, 
não foram atendidos quaisquer pedidos cautelares em relação aos requeridos: 1) (...), 2)
(...) e 3) (...), bem como às empresas 4) (...), 5) (...), 6) (...) e 7) (...).

Como não houve recurso do Ministério Público, e nenhuma ação foi 
praticada contra as empresas e pessoas acima citadas, bem como, até a presente data, e 
passados quase dez meses, nenhuma ação principal cível ou penal foi interposta contra 
estas pessoas, as mesmas praticamente deixaram de interessar ao presente processo, não 
tendo sido sequer citadas. Também não houve indicativo do autor de eventual ingresso de 
outra ação contra estes requeridos, de onde se conclui que, em relação a elas, o presente 
processo cautelar encontra-se completamente prejudicado, visto que sequer chegaram a 
fazer parte da relação processual.

Atendendo ao pleito do Ministério Público foram deferidas, em sede 
de decisão liminar, a prisão temporária das 13 pessoas físicas restantes, bem como 
mandados de busca e apreensão, indisponibilidade de bens e quebras dos sigilos fiscal e 
bancário destas mesmas treze pessoas físicas e de mais 08 pessoas jurídicas.

Com efeito, foram deferidas as seguintes medidas cautelares restritivas de 
direitos:

PRISÃO TEMPORÁRIA – Foram deferidas as prisões temporárias de 13 
pessoas físicas, quais sejam: (...); (...); (...); (...); (...), (...); (...); (...); (...); (...); (...); (...) e (...).

Situação atual destes requeridos: Esgotado o prazo da prisão temporária, 
este juízo não as converteu em prisão preventiva, razão pela qual estão todos em 
liberdade.

Saliente-se que destas 13 pessoas físicas somente duas – (...) e (...) -  tiveram 
denúncia criminal protocoladas e recebidas por este juízo – (...).

BUSCA E APRENSÃO – Foram deferidos 22 mandados de busca e 
apreensão, nos endereços residenciais de 1) (...), 2) (...), 3) (...), 4) (...), 5) (...), 6) (...), 7) 
(...), 8) (...), 9) (...), 10) (...), 11) (...), 12) (...) e 13) (...), bem como na sede das empresas 
14) (...), 15) (...) 16) (...), 17) (...), 18) (...), 19) (...), 20) (...), 21) (...).

Situação atual: Os mandados foram devidamente cumpridos e a 
documentação recolhida entregue ao Ministério Público.

Em relação a novos processos, ingressou apenas neste juízo uma nova ação 
cautelar, desta feita apenas contra a empresa (...) – (...) (Processo (...).

BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – Deferida através do sistema 
BACEN-JUD e do envio de Ofício ao Banco Central do Brasil (fls. 2071/2072), para 
bloqueio de contas, aplicações e ativos financeiros em geral em todas as instituições 
financeiras em relação a 20 dos requeridos, quais sejam: 1) (...), 2) (...), 3) (...), 4) (...), 
5) (...), 6) (...), 7) (...), 8) (...), 9) (...), 10) (...), 11) (...) e 12) (...), bem como na sede das 
empresas 13) (...) , 14) (...), 15) (...) , 16) (...).  17) (...), 18) (…) e 19) (..).
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Situação atual: A ordem de bloqueio foi mantida por este juízo, embora 
tenha restado praticamente infrutífera, até sobrevir ordem do Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará, através do (...), que determinou a sua anulação.

QUERA DOS SIGILOS BANCÁRIOS E FISCAIS: Deferidas, para que 
fossem enviadas as movimentações financeiras e declarações de rendimentos, referentes 
ao período de 1º de janeiro de 2008 até a data atual, em relação à 1) (...), 2) (..), 3) (...), 
4) (...) , 5) (...) (...), 6) (...), 7) (...), 8) (...), 9) (...), 10) (...), 11) (...) e 12) (...), bem como na 
sede das empresas 13) (...), 14) (...), 16) (...), 17) (...) 19) (….)

Situação Atual: Foram oficiados ao Banco Central e à Receita Federal (fls. 
2073/2074 e 2077/2078). A documentação foi repassada ao Ministério Público.

CÓPIA DOS CHEQUES PÚBLICOS EMITIDOS PELO MUNICÍPIO DE 
(...) – Deferido através de Ofícios enviados ao Banco do Brasil S/A, Ag. Ubajara e Banco 
Bradesco S/A, Ag. (...) (fls. fls. 2075/2076), envolvendo 08 dos requeridos, quais sejam: 
1) (...), 2) (...), 3) (...), 4) (...), 5) (...), 6) (...), 7) F. (...) 8) (….).

Situação atual: As cópias foram enviadas e a documentação foi repassada 
ao Ministério Público.

INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA E QUEBRA DO SIGILO 
TELEFÔNICO – Não foram deferidas, tendo em vista o entendimento de que deveriam 
ter sido feitas em autos apartados. Não houve recurso do Ministério Público.

INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – Deferida e 
realizada através do envio de Ofícios aos DETRAN/CE e à Corregedoria-Geral de Justiça 
(fls. fls. 2079/2082). Os pedidos foram deferidos contra: 1) (….), 2) (...), 3) (...), 4) (...), 
5) (...), 6) (...), 7) (...), 8) (...), 9) (...), 10) (...), 11) (...), 12) (...) e 13) (...), (...) 14) (...), 15) 
(...), 16) (...), 17) (...), 18) (...), 19) (...), 20) (...) e 21) (…).

Situação atual: O bloqueio de imóveis não foi efetivado, visto que a 
Corregedoria-Geral de Justiça informou que não realiza mais este procedimento. Em 
relação ao DETRAN, houve resposta do referido órgão comunicando a efetivação de 
bloqueio de automóveis (fls.2545). Em todo o caso, o Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, através do HC (...), determinou a sua anulação.

SUSPENSÃO DOS CONTRATOS – Deferida também, por ordem deste 
juízo, a suspensão dos contratos celebrados entre o Município de (...): 1) (...), 2) (...), 3) 
(...), 4) (...), 5) (...), 6) (….), 7) (...).

Situação atual: O Município de (...) comunicou que suspendeu os referidos 
contratos. Em todo o caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, através do HC (...), 
determinou a sua anulação.

Em razão da magnitude das determinações, que envolviam cumprimentos 
de mandados de busca e apreensão e também mandados de prisões em quatro cidades 
diferentes, os expedientes foram cumpridos dentro de operação policial preparada pela 
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Procuradoria de Crimes Contra a Administração Pública, vinculada ao Ministério 
Púbico do Estado do Ceará, a Controladoria-Geral da União e a Polícia Federal.

Com a deflagração da operação, no dia 31 de agosto de 2011 (denominada 
Operação Província II), foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, de prisão 
temporária, determinada a indisponibilidade de bens e direitos, o bloqueio de ativos, a 
suspensão dos contratos, bem como a quebras dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos 
e determinado o envio das cópias dos cheques.

DOS INCIDENTES E PETIÇÕES APÓS O DEFERIMENTO PARCIAL  DA 
LIMINAR

Às fls. 2087 o próprio Ministério Público requereu a liberação de (...), com 
problemas de saúde.  No mesmo dia o pedido foi deferido (fls. 2088) e expedido alvará 
de soltura (fls. 2089). Com isso, os encarcerados reduziram-se a 12 (doze).

Destes 12 (doze) encarcerados, 08 (oito) constituíram advogado e 
ingressaram com pedidos de revogação das prisões temporárias, os quais foram todos 
autuados em apenso a estes autos. Forçoso reconhecer que, atualmente, todos estes 
pedidos encontram-se prejudicados.

O Ministério Público, por seu tumo, requereu a prorrogação da prisão 
temporária em relação a 10 (dez) dos requeridos, a saber: (...), (...), (...), (...), (...), (...), 
(...), (...), (...) e (...).

Como o pedido ministerial não foi integral, ao término do prazo inicial 
das prisões temporárias restaram liberados automaticamente os requeridos (...) e (...), 
tornando, com isso, prejudicado o pedido de liberdade formulado nos autos em apenso 
n.º (...).

Em decisão de folhas 2112/2117, datada de 02.09.2011, este juízo indeferiu 
os pedidos de revogação de prisão temporária que não perderam os objetos e deferiu o 
requerimento ministerial, prorrogando, desta forma, por mais 05 (cinco) dias, a prisão 
temporária dos requeridos: (...), (...), (...), (...), (...), (….), (...),(...), (...) e (...).

Na data de 05.09.2011 duas novas petições são juntadas aos autos, a saber:

a) Através da petição de fls. 2116/2119, a defesa de (...) e (...) requer o 
chamamento do feito à ordem, com a revogação da decisão que prorrogou a prisão 
temporária, bem como o encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará, por suposta prerrogativa de foro do Exmo Prefeito Municipal.

b) Petição de fls. 2120, oriunda do Ministério Público, requer a revogação 
da prisão temporária de (...), em face do seu delicado estado de saúde.
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Na mesma data este juízo indeferiu o pedido exposto na alínea “a” e deferiu 
o pedido exposto na alínea “b”, ou seja, determinou a soltura de (...), com a expedição do 
seu alvará de soltura (fls 2195), e manteve a competência do feito neste juízo da Comarca 
de (...).

Este juízo é comunicado do indeferimento de liminar em habeas-corpus, 
impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em favor de (….), (...) e (...). 
No mesmo dia as informações são prestadas (Ofício 449/2011).

Na data de 08.09.2011, ingressa nos autos petição formulada pelo Ministério 
Público, requerendo a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, relacionada 
aos seguintes requeridos:

1 – (...)
2 – (...)
3 – (...)
4 – (...)
5 – (...)
6 – (...)
7 – (...)

Importa ressaltar que os sete requeridos acima nominados foram, 
inicialmente, denunciados pelo Ministério Público como incursos nos crimes previstos 
nos artigos 90, 93 e 95 da Lei 8.666/93 (fraudar a competitividade da licitação, fraudar 
ato de licitação e afastar concorrente mediante ajuste ou paga), e também nos artigos 
288 (formação de quadrilha), 298 (falsificação de documento particular) e 299 (falsidade 
ideológica) do Código Penal, combinado com o artigo 62, I do CPB.

Foram protocoladas, em um primeiro momento, três denúncias criminais, 
gerando os processos (…)  (contra  (...) e (...),  (contra (...) e (...) e  ((...), (...) a (...).

Antes do recebimento das referidas denúncias, o Ministério Público 
requereu vistas dos autos para aditamento. Ocorre que, até o presente momento, e 
passados mais de 08 meses, somente um dos processos foi devolvido, qual seja, o de 
número (...), contra (...) e (...), cuja denúncia foi recebida e o processo segue em regular 
tramitação. Os demais processos permanecem com o Ministério Público, com prazo 
evidentemente excedido, devendo este juízo requerer a sua imediata devolução.

DO INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA E DEFERIMENTO DE 
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Pela decisão de fls. 2233/2245 dos autos foram indeferidos os pedidos de 
prisão preventiva, tendo em vista que, a sentir deste juízo, a peça ministerial que pedia 
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a decretação da prisão preventiva pecava pelo seu generalismo, na medida em que 
argumentava sempre que os envolvidos formariam uma monumental quadrilha para 
fraude em licitações, mas sem explicitar qual seria exatamente a participação e a conduta 
de cada um dos envolvidos. 

Com o desenrolar dos fatos, a conclusão deste juízo se mostrou justificada, 
visto que dos vários detidos inicialmente, somente dois estão com denúncia criminal 
devidamente formalizada e recebida nesta Vara única.

De forma alternativa à prisão, foram estabelecidas algumas condições aos 
sete denunciados pelo Ministério Público, quais seja: (...), (...), (...), (...), (...), (...) e (...) , 
as quais seriam:

Referentes a aplicação da lei penal

1 – Comunicar a este juízo endereço residencial onde possam ser, com 
segurança, localizados pelos agentes da justiça. (Art. 319 I).

2 – Comparecimento mensal ao juízo, para assinar livro próprio e justificar 
as atividades (Art. 319 I).

3 – Proibição de ausentar-se do domicílio, por prazo superior a 8 (oito) dias, 
sem autorização deste juízo. Considerando a capacidade financeira dos réus, determino, 
para efetividade desta medida, que os representados entreguem neste juízo, no prazo de 
05 (cinco) dias, os respectivos passaportes. (Art. 319, IV).

4 – Proibição de contato com as testemunhas arroladas nas denúncias do 
Ministério Público, ressalvados o que tem relação de parentesco próximo (Art. 319, III).

Referentes à Ordem Pública

5 – Suspensão imediata da participação dos representados em qualquer 
certame licitatórios deste Município de (...), seja como sócio, titular ou procurador de 
empresas. Mantendo, também, a suspensão dos contratos já vigentes e que foi definida 
em decisão anterior destes autos (Art. 319, VIII).

6– Oficiar à Junta Comercial de (...), bem como aos Cartórios de (...), 
para que se abstenham de abrir novas empresas ou lavrar procurações em nome dos 
representados.

Em 12 de setembro de 2011 foram assinados os termos de compromisso 
referentes às medidas cautelares. 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

56

PETIÇÕES E INCIDENTES POSTERIORES AO INDEFERIMENTO DAS PRISÕES 
PREVENTIVAS.

Após o indeferimento das prisões preventivas, com o deferimento de 
medidas cautelares diversas, conforme acima explicitado, vários novos incidentes e 
petições ocorreram no processo. Relata-se os mais importantes e que, de certa forma, 
tem alguma interesse no desfecho desta ação.

a) Envio de documentação, proveniente do Banco Central do Brasil, 
referente à quebra do sigilo bancário dos envolvidos.

b) Intimação ao Município de (...) para que suspendesse os contratos com 
as empresas envolvidas (fls. 2348).

c) Ofícios aos Bancos do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, da 
região da (...), comunicando sobre a quebra de sigilo (fls. 2351/2368).

d) Petição do Município de (...) comunicando da exoneração de todos os 
membros da Comissão de Licitação, do cancelamento de todas as licitações que ainda não 
tinham o objeto adjudicado e a suspensão dos contratos e dos pagamentos reacionados à 
locação de veículos e realização de eventos.

e) Petição protocolada por alguns dos representados, arguindo a nulidade 
absoluta do presente procedimento, por comportar ausência de previsão legal, face ao 
seu impossível caráter híbrido, a mesclar indevidamente pedidos cautelares de natureza 
cível e penal (fls. 2481/2509). Sobre esta petição manifestou-se o Ministério Público às 
fls. 2513/2524, onde alegou “Noutro giro, a medida cautelar instaurada é instrumental, 
isso quer dizer que ela não é um fim em si mesmo. Ela servirá para instruir e dar origem 
as ações principais que por ventura sejam necessárias para coibir a prática de crimes de 
organização criminosa.”

f) Cartas de citação devidamente enviadas e recebidas pelos promovidos 
(fls.2525/2542). 

g) Contestação de (...)(fls. 2550/2568).
h) Contestação do Município de (...), em que o mesmo argumenta sobre 

a licitude dos processos de licitação, bem como sobre a efetiva realização dos serviços 
contratados. Junta aos autos extensa documentação, que compões quase cinco volumes 
processuais (cerca de mil folhas).

i) Contestação de (...), (...) e (...) (fls. 3490/3517).
j) Contestação de (...) (Fls. 3518/3522).
k) Contestação de (...) e (...) (Fls. 3567/3574).
l) Contestação de (...) (fls. 3611/3614).
m) Certidões da Secretaria desta Vara única, comunicando o recebimento 

e a guarda de diversos carimbos referentes às empresas.
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n) Diversos Ofícios, oriundos deste juízo, entregando ao Ministério 
Público documentos provenientes das medidas cautelares deferidas (Exemplo fls. 
3739/3741/3752).

o) Requerimento de (...) solicitando a devolução de NOTEBOOK de sua 
propriedade, que teria sido apreendido na Operação Província II na casa do promovido 
(...).

p) Requerimento de (...) solicitando a devolução de NOTEBOOK de sua 
propriedade, apreendidos nos presentes autos.

DA DECISÃO DO TJ/CE NO HC (...)

Mais recentemente chega aos autos Ofício oriundo do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, comunicando o parcial deferimento do HC (...), anulando a 
indisponibilidade de bens, o bloqueio de ativos financeiros e a suspensão da contratação 
entre os pacientes e o Município de (...), tendo em vista que reconhecida a impossibilidade 
do caráter híbrido da presente ação cautelar e declarando que este processo possui 
natureza processual penal, porquanto destinado a desarticular suposta ação criminosa 
existente neste Município (...).

É o relato, decido.

FUNDAMENTAÇÃO

SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DA PRESENTE AÇÃO E A EVENTUAL  
NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS.

Como visto no relato relatório acima descrito, cuida-se de uma ação 
cautelar inominada. Reconheça-se que o nomen juris da presente actio não foi feliz.

Com efeito, ao nominar o presente processo de “Ação Cautelar Inominada 
com pedido de medidas liminares”, o Ministério Público trouxe ao mundo jurídico 
um procedimento com uma gama de pedidos liminares, que pela sua amplitude e 
abrangência, abarcaram ramos distintos do direito processual.

Não havendo um nome específico para a presente ação, a discussão da causa 
acabou sendo dominada por questões processuais respeitantes a sua natureza jurídica 
bem como à sua eventual nulidade.

Desde as primeiras manifestações feitas pelos requeridos nos autos, repisa-
se a argumentação sobre a nulidade da presente ação, decorrente da sua inadequação, da 
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violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do caráter híbrido 
– penal e cível – das medidas requeridas.

Forçoso reconhecer que esta discussão de natureza processual acabou 
por retirar o foco das importantes questões trazidas à baila na presente ação as quais, 
se confirmadas, revelariam um grande e famigerado esquema de desvios de recursos 
públicos nesta cidade de (...). 

Sendo assim, o presente processo deixou margem a que os requeridos, 
derredor de desconstruírem as graves acusações que lhe são feitas, e que vem corroborada 
por fartos indícios probatórios, se ativessem a questões quase que exclusivamente de 
natureza eminente processual, sempre colocando em primeiro plano a própria validade 
da presente ação do que propriamente a improcedência das suas alegações.

Esta discussão sobre o nomen juris da ação, ou o eventual caráter híbrido 
de mediadas penais e cíveis, foi levada a conhecimento do Egrégio TJ/CE que entendeu, 
quando do julgamento do HC (...), que a presente ação possui caráter eminentemente 
penal e concluiu pela nulidade das medidas cautelares de natureza cíveis, como o 
bloqueio de ativos financeiros, indisponibilidade de bens e suspensão dos contratos 
entre os requeridos e o Município de (...), dizendo claramente que:

“Sendo constatada a índole de natureza processual penal, fere o princípio da 
legalidade em sentido estrito e o princípio do devido processo legal os pleitos 
de natureza processual civil determinados em conjunto com aquelas, aos 
quais deveriam ter sido ajuizados em rito próprio, dada a impossibilidade 
de combinação entre intentos penais e civis, notadamente por existir via 
apropriada ao escopo desta.”

Permissa máxima vênia do Egrégio TJ/CE, tribunal ao qual este juízo deve 
obediência administrativa e recursal, mas não de fundamentação ou entendimentos 
jurídicos, bem como ao culto voto prolatado no referido habeas-corpus, este juízo 
humildemente entende que a questão não se coloca com esta forma estanque de ver o 
Direito Processual, como se existisse esta prefalada incomunicabilidade dos processos 
penal e civil. 

Entendo que a questão não se resolve por esta tangente. Ao contrário do 
que afirma o TJ/CE, não há vedação legal e nem importa violação ao devido processo 
legal o manejo de medidas cautelares híbridas em um único procedimento, pois o que 
importa para a legalidade do processo, muito mais que o seu nome ou a formalidade 
de estarem em procedimentos distintos ou únicos é o respeito à legislação vigente e aos 
postulados de proporcionalidade e razoabilidade.

Com efeito, é preciso verificar as seguintes ponderações:



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

59

a) Todas as medidas cautelares requeridas possuem previsão legal, seja na 
legislação processual penal ou cível, seja na Lei de Improbidade Administrativa.

b) Nenhuma medida foi efetivada sem a aquilatação dos seus requisitos, 
estando a decisão que as concedeu devidamente fundamentadas e proferidas pela 
autoridade competente.

As medidas cautelares possuem caráter instrumental. O seu objetivo fim é 
assegurar a eficácia do provimento judicial a ser obtido pela via da ação principal, seja 
ela de natureza penal ou cível.

Muito mais que um nome, ou a sujeição a específico ramo do direito, 
o processo é procedimento em contraditório, no qual se exige que os interessados 
(entendidos como os sujeitos que suportarão o resultado favorável ou desfavorável do 
procedimento) participem em simétrica paridade do iter procedimental, com o intuito 
de contribuir para a formação do provimento (ato final estatal). A participação é exigida 
não apenas do autor e do réu, mas de todos os sujeitos processuais, que, para esta 
finalidade, são tidos como partes.

Neste sentido, a presente ação não pecou pela ausência de procedimento em 
contraditório, que foi fielmente respeitado, e nem deixou de atestar as demais condições, 
em geral, da ação.

Reafirme-se o que este juízo já havia dito em decisões anteriores, no sentido 
de que a ação cautelar foi ajuizada porque, no curso das investigações, o Ministério 
Público necessitou da intervenção do Judiciário para o deferimento de medidas que 
estão acobertadas pela reserva de jurisdição, quais sejam, a prisão temporária, a busca e 
apreensão, a indisponibilidade de bens e as quebras de sigilo fiscal, bancário e telefônico.

Ficou sobejamente provado nos autos que existiam dois procedimentos 
investigativos abertos no Ministério Público desta Comarca, um de natureza cível, 
visando a improbidade administrativa, ouro de natureza penal, visando apuração de 
crimes em licitação.

No curso da investigação, e principalmente para o prosseguimento desta, 
esbarrou o Ministério Público na necessidade de obter provas as quais não teria acesso 
somente mediante o seu poder de requisição. Fazia-se necessária a intervenção da 
jurisdição para o deferimento de medidas que, pela sua importância e caráter de violação 
a direitos fundamentais, deviam ser judicializadas.

O erro do Ministério Público, segundo se depreende do Acórdão do TJ/CE, 
seria não ter feito estes pedidos em duas ações distintas e ter reunido todos os pedidos 
em uma única ação, que é este processo.

Ora, os fatos investigados têm relação com a prática de crimes (penal) e 
improbidade (cível). Exigir-se que fossem abertos dois procedimentos distintos não 
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é a percepção correta do que seja o devido processo legal. Não passa, permissa vênia, 
de formalismo exacerbado que em nada prestigia o referido processo legal e ainda faz 
tabula rásula dos princípios gerais de processo e do conceito moderno de Poder Geral 
de Cautela. Passo a me explicar:

É que, em questões relacionadas à acusação de fraudes contra o erário, é 
comum a interligação de questões penais e cíveis decorrente da Lei de Improbidade. 

Somente a título de esclarecimento, veja-se que o TJCE anulou a 
indisponibilidade de bens por considerá-la na natureza cível, enquanto que a presente 
ação seria de natureza penal. Ora, esta específica medida cautelar – indisponibilidade 
de bens - possui previsão tanto em lei processuais penais como cíveis, ou seja, não há 
condições de se fixar de maneira peremptória como sendo desta ou daquela natureza.

No âmbito penal, por exemplo, a medida de seqüestro e/ou indisponibilidade 
de bens se destina a garantir o ressarcimento dos danos causados ao Erário e pode 
abranger, inclusive, bens de origem lícita, não se exigindo a certeza da prática delitiva ou 
da mensuração do dano para que se decrete o seqüestro e/ou indisponibilidade de bens 
na esfera criminal, basta um juízo positivo de verossimilhança e a possibilidade de dano 
irreparável. 

Sendo assim, o bloqueio de ativos c/c indisponibilidade de bens dos 
investigados revela-se medida admissível, no âmbito penal, para prevenir a dilapidação 
de patrimônio apto a ressarcir o Erário na hipótese de procedência dos pleitos deduzidos 
nas futuras ações penais, até porque a sentença condenatória traz o efeito de tornar certa 
a necessidade de reparação do dano.

Neste sentido o comando do artigo 1º do Decreto-Lei n.3.240/41: 

“Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que 
resulta prejuízo para a Fazenda Pública". 

Por seu tumo, o art. 7º da Lei nº 8.429/92, de natureza cível, permite a 
mesmíssima decretação de indisponibilidade dos bens dos acusados de prática dos atos 
de improbidade administrativa, quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou 
ensejar enriquecimento ilícito. 

Neste novo caso, a decretação da indisponibilidade de bens é medida 
acautelatória, que visa a assegurar o resultado útil do processo, garantindo a liquidez 
patrimonial dos acusados para futura execução da sentença condenatória de 
ressarcimento de danos ou de restituição dos bens e valores havidos ilicitamente por ato 
de improbidade. 

Embora somente haja previsão expressa na Lei nº 8.429/94 de bloqueio de 
bens para assegurar os prejuízos sofridos pelo Erário, a jurisprudência vem admitindo 
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a indisponibilidade também para garantir o pagamento da futura e provável multa civil, 
com fulcro no poder geral de cautela do Magistrado e no art. 37, § 4º, da Constituição 
Federal.

O tema específico desta ação, relacionada a esta hibridez de esferas 
processuais, é pouco visto na jurisprudência, mas em julgados de questões semelhantes 
verifica-se uma clara orientação da jurisprudência no sentido de não se ter uma 
interpretação excessivamente legalista que leve ao entendimento de que os sistemas 
seriam estanques.

Pelo contrário, não é incomum fazer-se referência ao poder geral de cautela 
mediante a conjugação de dois artigos, um do Código de Processo Penal e outro do 
Código de Processo Civil.

Com efeito, o artigo 3.º do CPP conjugado com o artigo 798 do CPC 
permite uma definição mais ampla do Poder Geral de Cautela, inclusive vislumbrando-
se claramente uma possível interligação entre ambos, verbis:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 
analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.
Art. 798. Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código 
regula no Capítulo II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas 
provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que 
uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave 
e de difícil reparação.

E neste sentido foram os Tribunais:

TRF3- PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 
RESTITUIÇÃO DE BENS. VIA INADEQUADA. BEM JURÍDICO 
LESADO DE INTERESSE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. INDÍCIOS DE FATO DELITUOSO E ENVOLVIMENTO 
DO PACIENTE. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO 
POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 
BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA 

CAUTELAR NECESSÁRIA E PERTINENTE AO CASO. DECISÃO 
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.(...).
4. É indispensável que o manejo da ação de habeas corpus esteja subsidiado 
por um direito singular (a liberdade de locomoção), cuja ameaça ou 
efetiva afetação (pela violência) decorra de ato manifestamente ilegal ou 
perpetrado abusivamente, de modo a fazer surgir para o paciente o interesse 
e a utilidade de socorrer-se mediante a intervenção do Judiciário e por via 
desta ação peculiar. (...) 6. A análise perfunctória da prova não exclui, de 
plano, a existência de crimes, de modo a justificar a suspensão do curso 
do inquérito policial instaurado. Excepcionalidade do trancamento do 
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inquérito. Precedentes do STF e STJ. 7. Previsão de medidas cautelares 
não é taxativa. Art. 798 do CPC combinado com o art. 3º do CPP - poder 
geral de cautela do juiz. 8. Busca e apreensão determinada por decisão 
devidamente fundamentada. Necessidade e pertinência da medida em face 
situação exposta pela autoridade policial. 9. Ordem denegada. (Habeas 
Corpus nº 0006505-02.2011.4.03.0000/SP, 5ª Turma do TRF da 3ª Região, 
Rel. Ramza Tartuce. j. 30.05.2011, unânime, DE 08.06.2011).

TJDFT-048434) AGRAVO REGIMENTAL - PENAL E PROCESSUAL 
PENAL - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
FRAUDES COMETIDAS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
- DEFERIMENTO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA - SEQUESTRO 
E INDISPONIBILIDADE DE BENS - REQUISITOS PRESENTES - 
DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme indica a farta documentação 
oferecida pelo MPDFT, os investigados, em associação, teriam praticado 
inúmeras fraudes em diversos procedimentos licitatórios. A participação de 
cada um dos investigados e a divisão de suas tarefas foram devidamente 
catalogadas na peça de ingresso. O pedido acautelatório veio instruído 
com inúmeros documentos aptos a comprovarem os indícios dos crimes 
praticados.  2 - Contra os investigados militam fortes indícios de práticas 
de crimes, restando, ainda em apuração, inúmeros inquéritos que apontam 
o envolvimento das mesmas pessoas e/ou empresas em fraudes como 
as descritas nos autos, situação que autoriza o deferimento das medidas 
assecuratórias vindicadas pelo MPDFT. Não se exige do juiz a certeza da 
prática delitiva nem tampouco mensurar o prejuízo ao erário quando 
determina o sequestro e/ou indisponibilidade de bens na esfera criminal. 
Para tanto, basta um juízo positivo de verossimilhança do direito e da 
possibilidade de esvair-se da garantia pelo o decurso do tempo. 
A ação cautelar, por sua natureza instrumental, não deve comprometer 
a eficácia do provimento jurisdicional buscado na ação principal, 
mediante a liberação precipitada de valores e bens bloqueados. 3 - Diante 
do que foi até aqui apurado, o deferimento da medida "inaudita altera parte" 
- de sequestro e indisponibilidade de bens - se revela plenamente justificável 
pelas circunstâncias do caso concreto, garantindo que, ao final da eventual 
ação penal, tenham os réus condições de responder, com o patrimônio sob 
o qual incide o gravame, pela reparação dos danos que causaram com a 
prática dos crimes tipificados pelo autor da ação. 4 - Recurso conhecido e 
não provido. (Processo nº 2011.00.2.008300-9 (539576), Conselho Especial 
do TJDFT, Rel. Humberto Adjuto Ulhôa. maioria, DJe 06.10.2011). 

Por outro lado, não se pode perder de vista o princípio constitucional que, 
entre outros, norteia a determinação de bloqueio de bens, inserto no artigo 5º, inciso 
LIV, cujo teor transcreve-se: “1LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal;” 

1 Constituição do Brasil interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo, Atlas, 2006, p.376.
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A dimensão formal do devido processo legal é aperfeiçoada com o respeito 
aos ditames legais estabelecidos. Neste sentido, urge ressaltar que todas as medidas 
cautelares pedidas e deferidas possuem previsão legal.

Em relação ao princípio do devido processo legal, sob o prisma material, 
este guarda estreita relação com o princípio da razoabilidade, haja vista possuir como 
finalidade a proteção dos direitos fundamentais contra condutas administrativas 
e legislativas do Poder Público eventualmente pautadas em arbitrariedades e 
desproporcionalidades. 

A propósito, destaca Alexandre de Morais2:

 “(...) o que se exige do Poder Público é uma coerência lógica nas decisões e 
medidas administrativas e legislativas, bem como na aplicação de medidas 
restritivas e sancionadoras; estando, pois, absolutamente interligados, os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” 

Em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se 
indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente 
fixada, a chamada reserva legal, mas também sobre a compatibilidade das restrições 
estabelecidas com o princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade 
apresenta como escopo maior obstar eventuais excessos e arbitrariedades. Aliás, o 
Supremo Tribunal Federal já afirmou que o princípio da proporcionalidade veda os 
excessos e as prescrições nada razoáveis do Poder Público. Confira-se:

O princípio da proporcionalidade - que extrai a sua justificação dogmática 
de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que veicula a 
garantia do substantive due process of law - acha-se vocacionado a inibir 
e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, 
qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade 
material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo 
de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, 
ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio 
do substantive due process of law (CF, art. 5º, LIV)”. 

O voto-vista do Ministro Gilmar Mendes na ADI 1194 explicita claramente 
que a razoabilidade revela-se com a adequação dos meios empregados para alcançar os 
objetivos pretendidos:

2 MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n° 1407/DF, Relator: 
Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 07/03/1996, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Publicação: DJ 24-11-
2000 p.86.
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“Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal 
(Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des 
verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos meios 
utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação 
desses meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a 
necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit).
O subprincípio da adequação (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas 
adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. 

Na hipótese em testilha, não se revela de modo algum inadequado ou 
desarrazoado que os pedidos, derredor de serem feitos em dois processos, tenham sido 
feitos em apenas um, até porque existe uma clara conexão das questões e mesmo uma 
fungibilidade latente entre as medidas, como no exemplo da indisponibilidade de bens e 
o bloqueio de ativos financeiros.

A mesma questão se coloca em relação à proibição de contratar com o 
Poder Público. Embora o Tribunal a tenha anulado e dito que a mesma seria de natureza 
cível, observa-se que o artigo 319, VI do CPP, já possui previsão cautelar passível de 
abranger esta disposição, ao dizer:

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para 
a prática de infrações penais;

Como se observa mais uma vez, verifica-se a impossibilidade de se tentar, a 
todo custo, insistir na tese de que existem dois sistemas processuais distintos e estanques 
a obrigar que o processo somente trate de um ou de outro, isto porque as mesmas 
medidas cautelares possuem previsões em legislações que servem aos dois sistemas.

Sendo assim, mesmo observando e analisando as brilhantes explanações 
dos ilustres causídicos que assinam as defesas dos requeridos, bem como o julgamento 
proferido pelo Egrégio TJCE, este juízo conclui que não existe nulidade total ou 
parcial do presente processo, firmando o entendimento de que estão válidos todos os 
procedimentos deferidos na presente ação cautelar.

Urge agora resolver a questão de como compatibilizar o entendimento 
deste juízo, no sentido de que não existe nulidade alguma neste processo, com o que foi 
decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do HC (...).

Embora possa parecer complexa, a questão é de fácil deslinde, passo 
novamente a fundamentar:

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará pronunciou a nulidade tão 
somente dos bloqueios de ativos financeiros, da indisponibilidade de bens e da proibição 
dos promovidos em contratar com o Município de (...). Não houve qualquer mácula 
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pronunciada em relação à busca e apreensão, às quebras de sigilo bancário e fiscal e as 
cópias dos cheques públicos, ou seja, as medidas que se destinavam à produção de provas 
,para a interposição de futuras ações próprias, penais ou cíveis, não foram atingidas pela 
decisão do TJCE. 

Com isso, esta salvo o cerne principal da presente ação, que é preparar e 
possibilitar ao Ministério Público prosseguir em suas investigações, colher elementos 
de prova e interpor as ações que entender pertinentes para buscar tanto a possível 
condenação penal dos promovidos quanto o ressarcimento ao erário dos prejuízos 
verificados.

Em relação às medidas anuladas pelo TJ/CE, todas eram de caráter eminente 
de garantia de futura condenação. Este juízo, como se verá adiante, já tencionava 
desbloquear todos os bens dos providos, bem como os ativos financeiros e a liberdade 
de contratação. Não porque as considere nulas, mas em razão do decurso de razoável 
lapso temporal sem a interposição das ações principais.

Observa-se também que, como a nulidade foi pronunciada tão somente em 
razão do entendimento do TJ/CE sobre a impossibilidade do caráter híbrido da presente 
ação, nada impede que estas medidas sejam novamente deferidas, desta feita nos bojo de 
ações próprias de natureza cível.

Sendo assim, pela natureza das medidas anuladas pelo TJ/CE e, considerando 
que as mesmas não geraram provas, ou seja, não houve conseqüência prática do que se 
declarou nulo, não há diferença entre a revogação deles para atender à decisão do TJ/
CE ou pelo decurso do tempo, como entende este juízo. O resultado prático é um só: 
Deve ser devolvida a disponibilidade de bens aos requeridos, desbloqueados seus ativos 
financeiros e a liberdade de contração.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS LIMINARES PELO SEU EXAURIMENTO.

Superada esta questão de validade do processo, urge analisar um aspecto 
a nosso sentir muito mais prático e objetivo, qual seja, que destino deve ser dado à 
presente ação.

Para isso é preciso observar que, se por um lado o Poder Geral de Cautela 
é amplo, por outro lado temos de convir que nos casos das cautelares inominadas, o 
processo nunca pode ser um fim em si mesmo e deve sempre transitar para uma ação 
principal, que lhe pode ser incidental ou futura, daí advindo o conceito de cautelar 
preparatória e incidental.

No caso dos autos, não há dúvidas com relação ao caráter preparatório 
da presente ação cautelar. Visava o presente procedimento, como dito pelo próprio 
Ministério Público, a colheita de provas que subsidiassem a futura interposição de 
ações penais, mediante denúncia criminal, e também ações cíveis, tanto de improbidade 
quanto a ação civil pública.
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Ocorre que, passados mais de oito meses do deferimento da grande maioria 
de medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público, o quadro é deveras escasso 
em relação à interposição das ações principais.

Nenhuma ação de improbidade administrativa ou ação civil pública 
ingressou neste juízo. Apenas e tão somente uma nova ação cautelar preparatória para 
futura ação civil pública (processo (...)).

Com todo o respeito devido à nobre instituição do Ministério Público, este 
juízo entende que o ingresso de uma nova ação cautelar, depois que foram deferidas, na 
presente ação, as mais diversas medidas liminares, com a gama enorme de documentos 
enviados e até mesmo com a prisão de vários envolvidos e dezoito volumes de processo, 
é efetivamente muito pouco. 

Uma nova ação cautelar, depois de todo o trabalho realizado na presente 
ação, da imensa quantidade de documentos a que o Ministério Público teve acesso, é 
exagero! Agora já se trata de “fetiche” por ações cautelares, visto que, com os documentos 
enviados ao Ministério Público, não se esperava outra coisa que não fosse o ingresso 
imediato das ações principais.

Não foi o que correu. Como dito, apenas uma nova cautelar foi interposta, 
e ainda assim, relacionada apenas ao Município de Ibiapina e a um dos réus, entre os 28 
(vinte e oito) que possuía esta ação.

Com a interposição de nova ação cautelar o Ministério Público eterniza uma 
situação que deveria ser provisória. Fica-se discutindo tão somente aspectos incidentais 
como a indisponibilidade de bens ou a quebra de sigilos, e não se chega até a discussão 
de mérito, sobre se afinal existiu ou não existiu fraude nas licitações deste Município. 

Na seara penal esta mesma escassez verificou-se, tendo em vista que até 
hoje somente uma ação penal encontra-se em andamento neste juízo.

Como já dito, foram protocoladas, em um primeiro momento, três 
denúncias criminais, gerando os processos (...).

Antes do recebimento das referidas denúncias, o Ministério Público 
requereu vistas dos autos para aditamento. Ocorre que até o presente momento, e 
passados mais de 08 meses, somente um dos processos foi devolvido, qual seja, o de 
número (...), contra (...) e (...), visto que (...) foi excluída em aditamento à denúncia por 
ter feito acordo de delação premiada como Ministério Público.

As demais ações penais não foram devolvidas até a presente data e, por 
conseguinte, não foram sequer recebidas.

De toda esta explanação, pode-se verificar o seguinte quadro: Dos 28 
(vinte e oito) promovidos da presente ação cautelar, apenas 02 (dois), tiveram denúncia 
criminal formalizada e recebida por este juízo. 

Este processo penal - (….) – terá regular andamento neste juízo. A denúncia 
já foi recebida, os réus já apresentaram defesa e a já existiu a ratificação do recebimento 
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da denúncia, ou seja, o processo este em pleno andamento, aguardando a realização de 
audiência de instrução.  

E isso o que se espera da jurisdição. Que derredor de ficarmos eternizando 
questões incidentais, como bloqueio de bens ou prisões, procure-se fazer a devida 
apuração do mérito da questão.

No caso destes autos, pessoas que chegaram a ter a prisão temporária 
decretada, que estiveram presas, interrogadas e identificadas, hoje sequer respondem a 
qualquer ação penal. As pessoas jurídicas hoje não respondem a ações de improbidade 
e nem a ações civis públicas. 

O quadro é desolador. Compulsando-se os autos da presente ação cautelar, 
observa-se uma enorme quantidade de documentos. Diversos Ofícios foram enviados 
deste juízo para o Ministério Público, como cópias de cheques, declarações de imposto 
de renda, contratos, cópias de pagamentos, notas de empenho, e o resultado prático de 
tudo isso em termos processuais é a denúncia de duas pessoas.

Foram impostas diversas medidas aos promovidos, como por exemplo: 
a) a proibição de ausentar-se de domicílio por mais de 08 (oito) dias, a b) suspensão 
de contratos, a c) indisponibilidade de bens, d) a quebra de sigilos, entre outros. Esta 
situação perdura a quase um ano e deve ser revogada, não somente em face da decisão 
do TJ/CE, com a qual este juízo deixou claro que discorda, mas principalmente em 
atenção ao fato de que são mediadas cautelares, de natureza provisória e preparatória, 
as quais não podem perdurar no tempo sob pena de violar um dos primados básicos da 
Democracia e do Estado de Direito que é a segurança jurídica.

Ademais, observa-se que não há sentido em manter-se indisponibilidade 
de bens se sequer indica-se quais seriam estes bens. Não há razão em manter-se bloqueio 
de ativos financeiros se não houve liquidação da eventual quantia que teria sido desviada 
dos cofres públicos. Não há sentido em proibir viagens e obrigar a comparecimento 
mensal em juízo de quem sequer é réu em ação criminal.

A constrição de bens consubstancia medida efetiva capaz de ensejar óbice 
à dilapidação do patrimônio dos acusados e tem a necessidade de indicação dos bens, 
como medida de razoabilidade e proporcionalidade, porque a nossa legislação proíbe 
o sequestro aleatório, estabelecendo que deverão ser indicados quais bens sofrerão a 
constrição.

Além do mais, não é possível o deferimento de pedido genérico de 
sequestro de bens, pois não se coaduna com os princípios constitucionais que norteiam 
o devido processo legal, com respeito ao princípio constitucional da proporcionalidade 
e da razoabilidade. Demais disso, o Ministério Público deveria indicar tantos bens 
quantos fossem necessários para a quitação do débito, não sendo possível fazê-lo de 
forma genérica.
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Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – SEQÜESTRO DA 
TOTALIDADE DE BENS DO REQUERENTE – CRIME QUE CAUSA 
PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO 
DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA – ART. 
3º DO DECRETO-LEI 3.240/41 – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 
QUITAÇÃO DO DÉBITO –    ART. 9º, § 2º, DA LEI 10.684/2003 – APELO 
IMPROVIDO.I – Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de 
Justiça, o seqüestro de bens de pessoa indiciada ou já denunciada por crime de 
que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, previsto no Decreto-lei 3.240/41, 
tem sistemática própria e não restou revogado pelo Código de Processo Penal 
(arts. 125 a 133). II – Os requisitos para a sua decretação consistem na 
existência de “indícios veementes da responsabilidade” e na “indicação dos 
bens que devam ser objeto da medida” (art. 3º do Decreto-lei 3.240/41). Por 
conseguinte, é indispensável que o requerimento do Ministério Público 
contenha a indicação/particularização dos bens, de cada um dos acusados, 
que se pretende submeter à constrição judicial, além de demonstrar os indícios 
veementes de responsabilidade dos requeridos.III – O pedido genérico de 
seqüestro de todos os veículos, de arresto de  todos os bens imóveis e de 
bloqueio da totalidade dos ativos financeiros do acusado, em qualquer 
instituição financeira do país, não preenche os requisitos legais para a 
decretação da medida constritiva patrimonial, nem se coaduna com os 
princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, que 
têm sede constitucional e não podem ser afastados.IV – Ademais, provou o 
requerido, nos autos, o pagamento do débito concernente à NFLD objeto da 
denúncia, o que enseja a extinção de punibilidade dos delitos dos arts. 168-A 
e 337-A do Código Penal (art. 9º, § 2º, da Lei 10.684/2003), mencionados 
na peça acusatória.V – Apelo improvido.”(ACR0009261-89.2008.4.01.3800/
MG; Rel. Des. Federal Assusete Magalhães; Terceira Turma; e-DJF1 p.121 de 
08/10/2010)

As quebras de sigilo fiscal, bancário e cópias de cheques públicos já 
produziram seus efeitos, gerando farta documentação, toda ela disponibilizada ao 
Ministério Público para o que lhe aprouver.

Em resumo: A presente ação está exaurida em todos os seus efeitos. O 
tempo pelo qual a mesma tramita, com várias medidas liminares que interferem em 
direitos fundamentais, tais como liberdade, patrimônio, livre iniciativa e liberdade de 
contratação, perdurando no tempo indefinidamente estas limitações que deveriam ser 
excepcionais e temporárias, indica a este juízo que é seu dever, como defensor destas ditas 
garantias fundamentais, em julgar definitivamente a presente ação, com a revogação de 
todas as medidas cautelares deferidas. Neste sentido:

TRF2- PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. NÃO AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO. O caráter necessariamente acessório 
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da ação cautelar inviabiliza o seu trâmite, por tempo indefinido, sem a 
propositura da ação principal. Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
(Apelação Cível nº 428804/RJ (2007.51.04.000461-6), 6ª Turma do TRF da 
2ª Região, Rel. Guilherme Couto de Castro. j. 31.05.2010, unânime, e-DJF2R 
29.06.2010).

Esta revogação, embora possa causar clamor popular ou midiática, bem 
como possível incompreensão entre autoridades policiais ou junto ao brioso órgão do 
Ministério Público é medida salutar. 

O Poder Judiciário existe precipuamente para garantir direitos fundamentais. 
Esta garantia é, basicamente, limitação do Poder Estatal contra a possibilidade de seus 
abusos. E ter bens, liberdade e livre iniciativa indefinidamente suspensos não atende aos 
postulados de proteção do indivíduo em face do Estado, ainda que esta vontade estatal 
venha no legítimo e louvável propósito de combater fraudes.

O clamor popular e as críticas em geral são percalços aos quais o Poder 
Judiciário têm que aceitar mas sem se submeter, por ser e existir necessariamente como 
contramajoritário. Esta postura pode gerar situações indesejadas, na medida em que pode 
possibilitar a impunidade de um culpado. No entanto, o bom Juiz procura fazer justiça, e 
não justiçamento. Antes 100 (cem) culpados impunes que um inocente privado dos seus 
direitos fundamentais indefinidamente. É o sacrifício que desde a pedra fundamental 
assinada em 1215, a sociedade ocidental resolveu fazer no altar do Estado de Direito.

A presente revogação, contudo, não implica de modo algum em afirmar-se 
que os documentos obtidos com as medidas deferidas nesta ação, bem como as provas 
coletadas, estejam nulas. Pelo contrário, conforme ampla fundamentação exposta nesta 
sentença, os procedimentos efetuados, a sentir deste juízo, foram válidos e, em eventuais 
ações penais ou cíveis que venham a ser interpostas como base nas provas adquiridas 
neste procedimento, este juízo as considerará plenamente válidas e aptas a instruir os 
pedidos que porventura sejam feitos.

Neste sentido repita-se que a única denúncia criminal até o momento 
efetivada neste juízo foi devidamente recebida e ratificada.

Aguarda este juízo o prosseguimento do trabalho ministerial. Mas como 
está escrito em Eclesiastes3, 1-8, para tudo existe um tempo, há tempo para nascer e 
tempo para morrer, e estão ação, este juízo está convicto, está exaurida e em tempo de 
ser encerrada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando toda a fundamentação exposta na presente 
decisão, e o que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 
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presente Ação Cautelar Inominada movida pelo Ministério Público contra (...) e outros, 
para os seguintes fins:

a) Confirmar as medidas liminares deferidas, as quais não foram anuladas 
pelo Tribunal de Justiça do Ceará e, com isso, manter a validade das provas 
obtidas na presente ação cautelar, oriundas dos cumprimentos dos mandados 
de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e fiscal, bem como a 
cópias dos cheques públicos, esclarecendo que referida documentação já 
foi devidamente repassada ao Ministério Público ou encontra-se nestes 
autos, à disposição do órgão ministerial para que sirvam de elementos de 
prova em ações penais, civis públicas ou de improbidade que venham a ser 
interpostas, bem como à única ação penal já em andamento (Processo (...)).
b) Reconhecer que estão prejudicados todos os requerimentos relacionados 
aos promovidos 1) (...) bem como reconhecer que estão prejudicados todos 
os pedidos apensos de liberdade provisória ou relaxamento/revogação de 
prisão, tornando, com isso, prejudicado o pedido de liberdade formulado 
nos autos em apenso n.º (...).
c) Revogar todas as medidas cautelares que foram deferidas nestes autos, 
seja por terem sido anuladas pelo Egrégio TJ/CE, seja pelo exaurimento 
da presente ação, conforme ampla fundamentação exposta nesta sentença, 
determinando que: 
1)Todos os promovidos ficam desobrigados de manter endereço atualizado 
neste juízo; 
2) Ficam desobrigados de comparecimento mensal à este Fórum; 
3) Ficam restabelecidos plenamente os direitos de ir e vir dos promovidos, sem 
qualquer necessidade de comunicação das viagens à este juízo; 
4) Fica permitido o contato com eventuais testemunhas; 
5) Fica restabelecida a possibilidade de os promovidos abrirem novas empresas; 
6) Fica restabelecida a liberdade de contratação e participação em certames 
licitatórios dos promovidos, bem como seus sigilos bancário e fiscal; 
7) Ficam restabelecida a possibilidade de os promovidos contratarem com o 
Município (...); 
8) Ficam desbloqueados todos os ativos financeiros dos promovidos; 
9) Retorna-se a disponibilidade dos bens dos promovidos; 
10) Todos os bens que foram recolhidos nos mandados de busca e apreensão 
devem ser devolvidos aos seus proprietários devidamente identificados.

Expedientes necessários à efetivação da presente sentença:

a) Oficie-se ao Banco Central do Brasil em Fortaleza, comunicando da 
revogação do Ofício 436/2011 (fls. 2071/2072), para o fim de que retorne o 
sigilo bancário dos promovidos lá indicados.
b) Oficie-se ao Gerente do Banco do Brasil em (...) e ao Gerente do Banco 
Bradesco em (...), comunicando da revogação do Ofício 438/2011 e 
439/2011 (fls. 2075/2076).
c) Oficie-se ao Delegado da Receita Federal em (...), comunicando da 
revogação do Ofício 440/2011 (fls. 2077/2078), para o restabelecimento do 
sigilo fiscal dos promovidos.
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d) Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN , 
comunicando da revogação do Ofício 442/2011 (fls.2081/2082), para 
desbloqueio dos automóveis de titularidade dos promovidos indicados 
conforme foi indicado no Ofício DETRAN 3141/NR/2011 (fls. 2545).
e) Oficie-se aos Gerentes dos Bancos Bradesco, Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal em Tianguá/Ibiapina/ Ubajara/ São 
Benedito e Guaraciaba do Norte, comunicando a revogação do Ofícios 
484/485/486/487/488/489/490/491 e 492/2011 (fls. 2351/2368).
f) Oficie-se ao Município de (...), para comunicação desta sentença e da 
decisão do Egrégio TJ/CE, que restabeleceu a possibilidade de contratação 
dos promovidos com o Município, bem como a possibilidade de participação 
em certames licitatórios e a retomada de contratos que estejam em vigor.
g) Oficie-se ao Ministério Público e a autoridade policial para que 
providenciam e devolução, aos seus legítimos proprietários, de 
computadores Notebooks que foram apreendidos nos mandados de busca e 
apreensão, especialmente os requerimentos de (...).
h) Oficie-se o Ministério Público para que devolva à este juízo os processos 
(...).

Desnecessário o envio de Ofícios à Corregedoria-Geral de Justiça, tendo 
em vista que esse órgão comunicou à este juízo que não deu cumprimento à solicitação 
de indisponibilidade de bens imóveis.

Desnecessário o envio de Ofício às Juntas Comerciais e Cartórios da Região 
da (...), visto que não chegaram a ser confeccionados.

Os procedimentos em sistema BANCEN-JUD já foram feitos por este juízo.
Sem custas e sem honorários face à natureza o presente procedimento e 

ausência de previsão legal.

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Ibiapina, em 22 de junho de 2012.

Alisson do Valle Simeão
Juiz Substituto Auxiliar
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Mandado de Segurança c/c Pedido de Liminar
                                                                                     ________                  

Alisson do Vale Simeão

SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado 
por (...) (qualificação às fls.02 dos autos), através de procurador judicial, contra ato 
supostamente ilegal praticado pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE (...), Dr. (...), 
consistente na ausência de nomeação da impetrante para assumir cargo público que fora 
ofertado em concurso para o qual logrou aprovação.

Alega o(a) impetrante que participou do concurso público municipal 
regido pelo Edital n. 001/2007, cujo resultado final foi homologado na data de 16 de abril 
de 2008, tendo sido aprovada para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
I em 2° lugar, ficando na condição de classificável.

Aduz ter direito líquido e certo à nomeação, apesar de ter sido aprovado(a) 
em colocação superior ao número de vagas, em razão de o Município estar procedendo 
a contração de servidores temporários para o preenchimento dos cargos, evidenciando 
a necessidade do serviço.

Em relação à estes contratos temporários, alega que tais contratações já 
foram declaradas ilegais em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do 
Trabalho.

Assevera que o Prefeito também estaria descumprindo Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) assinado entre o Município e o Ministério Público 
Estadual, aonde se comprometia em dispensar todos os contratados temporários para 
preencher as vagas com os aprovados no concurso publico. 

Em decisão interlocutória às fls. 165 a liminar foi indeferida, por não 
vislumbrar a autoridade judicial afronta a direito liquido e certo devidamente comprovado 
pelos documentos colacionados a exordial, tendo em vista a ausência de provas de que 
os servidores temporários tenham sido contratados para ocupar os mesmos cargos 
destinados a provimento através do concurso público objeto do Edital n.º 01/2007.

Notificada para apresentar informações, a autoridade coatora alegou que 
as contratações temporárias, quando feitas, foram para cargos diversos dos que foram 
ofertados no concurso público objeto do Edital 01/2007.

Aduz também que não há qualquer ilegalidade na ausência de nomeação, 
tendo em vista que trata-se de pessoa aprovada em classificação posterior ao número de 
vagas oferecida no Edital, e que não existem cargos públicos vagos para nomeação dos 
classificáveis do concurso de Edital 001/2007.
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Informa também que a administração municipal, em juízo de conveniência 
e oportunidade, não prorrogou o referido certame, que espirou na data de 16.04.2010, 
um dia depois da impetração do presente mandamus.

Salienta que as contratações temporárias foram feitas em razão da 
excepcionalidade dos fatos, haja vista a declaração pela Justiça do Trabalho de (...) da 
ilegalidade do contrato da Prefeitura com a Cooperativa de terceirização Cooperzil, e que 
tais trabalhadores temporários suprir necessidades urgentes da Prefeitura decorrentes 
da abrupta cessação destes serviços.

Aduz, por fim, que o ente federado não pode alocar os classificáveis do 
concurso de 2007 por causa da inexistência de cargos vagos, havendo a necessidade de 
criação destes através de lei municipal.

Instada a se manifestar, a representante do Ministério Público pugnou pela 
denegação da segurança, posto que o impetrante não tem direito subjetivo a nomeação 
e a posse, porquanto aprovado fora do numero de vagas do certame. O órgão ministerial 
aduz também que não há comprovação nos autos da existência de cargos vagos de 
provimentos efetivos para PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Preliminarmente, e apesar da impetrada não ter discutido esta questão, 
observo que não houve decadência no direito à impetração, haja vista que o presente 
remédio volta-se contra ato tido como omissivo, consistente em não nomeação para 
cargo público, sendo que o presente writ foi impetrando um dia antes do prazo final de 
validade do certame.

O fim do prazo de validade do concurso público, sem que ocorra a sua 
prorrogação, é manifestação clara da administração no sentido de que não ocorrerá 
a nomeação do impetrante, existindo a partir daí o direito ao questionamento da não 
nomeação, nos casos em que o impetrante, por alguma razão, entende que esta deveria 
ter ocorrido.

No mérito, contudo, é improcedente a impetração.
Com efeito, os documentos dos autos demonstram a ocorrência da seguinte 

situação:
Para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I no concurso 

público 001/2007 foram oferecidas 20 (VINTE) vagas.
Os candidatos classificados dentro deste número de vagas foram 

devidamente nomeados.
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O (a) impetrante é 03ª lugar da lista de classificáveis, ou seja, daquelas 
pessoas que conseguiram o mínimo de pontos do edital, mas que ficaram fora do número 
de vagas ofertadas.

Com dito, para o cargo de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
I haviam 20 vagas de provimento efetivo mediante concurso público. O certame foi 
realizado e, ao longo do ano de 2008, os 20 primeiros colocados foram nomeados para 
os cargos, conforme se depreende dos termos de posse anexos aos autos. 

O que o(a) impetrante pretende com o presente Mandado de Segurança é 
assegurar sua nomeação, haja vista a Prefeitura ter supostamente alocados trabalhadores 
temporários para a função de PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I, mesmo 
havendo quadro de aprovados em concurso público que ainda não foram chamados 
para ocuparem suas respectivas funções. 

Sobre a matéria, recorda-se que a jurisprudência evoluiu para assegurar 
aos candidatos aprovados, dentro do número de vagas prevista no Edital do concurso, o 
direito líquido e certo à nomeação no prazo de validade do certame. Neste sentido:

STJ- AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. 
APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. 
NOMEAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. 
PRECEDENTES DO C. STJ.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o 
candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas 
previsto no edital tem direito subjetivo de ser nomeado e empossado no 
prazo de validade do certame." (RMS 26.447/MS, 5ª Turma, Rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, DJe de 13.10.2009). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no Recurso em Mandado de Segurança nº 31090/MS (2009/0237026-
9), 5ª Turma do STJ, Rel. Felix Fischer. j. 02.09.2010, unânime, DJe 
04.10.2010).

O caso dos autos contudo, é diferente, visto que o(a) impetrante obteve 
classificação fora do número de vagas do Edital, o que indica a inexistência de direito 
subjetivo à referida nomeação.

Vale salientar que o Parecer do Ministério Público equivocou-se quando 
diz que a impetrante tem direito a nomeação por ter sido preterida por candidatos 
aprovados após a sua classificação. O parecer Ministerial levou em consideração a lista 
de aprovados de fls.117, mas esta listagem não é a definitiva, posto que não consta a 
pontuação da prova de títulos. A listagem final de aprovação está anexa aos autos ás fls. 
263/264. Sendo a impetrante a 3° classificável, não possuindo direito liquido e certo a 
nomeação. 
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 Com efeito, em julgado paradigma o STJ já assentou que a nomeação 
além do número de vagas, bem como a própria prorrogação do concurso público, está a 
critério de conveniência e oportunidade da administração, sendo vedado ao judiciário 
imiscuir-se nesta seara, como se observa:

STJ-DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO 
FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA 
EXPECTATIVA DE DIREITO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
VALIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas 
previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação. Com isso, 
compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo 
aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua 
conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de 
evitar arbítrios e preterições.
2. A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato 
discricionário da Administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o 
reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados.
3. Recurso ordinário improvido.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 25501/RS (2007/0236342-3), 5ª 
Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 18.08.2009, unânime, DJe 
14.09.2009).

Tendo conhecimento desta posição consolidada, o(a) impetrante busca 
justificar o direito líquido e certo do presente mandamus no fato de o Município ter 
contratado servidores temporários, o que demonstraria a necessidade do serviço, 
transmudando o que dantes era mera expectativa de direito em liquidez e certeza.

Ocorre que esta alegação não restou demonstrada.

Com efeito, para que seja concedida a segurança a qual pretende o(a) 
impetrante, é necessário que se comprove alternativamente duas hipóteses: preterição 
na lista de convocados, ou seja, que um classificável em posição atrás do(a) impetrante 
tenha sido chamado para tomar posse no cargo, ou, uma segunda hipótese, de que a 
Prefeitura estaria contratando trabalhadores temporários para exercer o mesmo cargo 
público para o qual o(a) impetrante foi aprovado(a), ou seja, precisaria ficar demonstrado, 
extreme de dúvidas, que o impetrante foi preterido em sua nomeação pela contratação 
dos servidores temporários.

Em relação à primeira hipótese, nos presentes autos não há que se falar em 
preterição na lista de convocados, não sendo esta sequer uma alegação do impetrante. A 
juntada dos termos de posse demonstra também a obediência à lista geral de classificação.
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O mérito do presente mandamus recai justamente na segunda hipótese. O 
impetrante aduz em sua exordial que, apesar de ter sido aprovado em concurso público, 
não tomou posse porque a Prefeitura vem preenchendo as vagas com a contratação de 
trabalhadores temporários.

Esta alegação não restou cabalmente demonstrada pelos documentos 
juntados aos autos. Em contrário, a documentação oferecida pela autoridade coatora 
demonstra que as contratações temporárias foram para cargos diversos dos que foi 
objeto de aprovação da autora.

Também não há comprovação de que o número de funcionários 
contratados em regime temporário seja suficiente a justificar a nomeação do impetrante, 
considerando a sua classificação.

Esta ausência de demonstração desnatura o direito líquido e certo e 
inviabiliza a perseguição do direito via mandado de segurança. Neste sentido, adoto 
trecho do parecer do Ministério Público, que faz referência ao Ministro Arnaldo Esteve 
de Lima quando do julgamento do MS 14.149/DF (DJe de 06.05.2010), que elucida a 
questão:

“Com efeito, não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo 
de validade do concurso que gera direito subjetivo do candidato aprovado à 
nomeação. É necessário que se comprove que essas contratações ocorreram 
e que existem cargos de provimento efetivo desocupados. Se a administração 
preencheu as vagas existentes de cargos de provimento efetivo de acordo 
com a ordem classificatória do concurso público e, além disso, contratou 
terceiros de forma temporária, presume-se que há excepcional interesse 
público a demandar esta conduta, razão por que não se pode entender tenha 
atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder.”

No writ é necessária a comprovação cabal de violação de direito líquido 
e certo. Comprovação esta que deve ser feita pela parte quando da interposição desse 
remédio constitucional. 

Direito liquido e certo é aquele que se prova documentalmente, logo na 
petição inicial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intricada. O que 
se exige é o fato apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 
corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será descabida o writ, 
pois inexistirá a convicção de sua extrema plausividade. 

Portanto, meras conjecturas, suposições, argumentos que dependam de 
comprovação e afirmações genéricas, não dão suporte ao Mandado de Segurança.

No presente caso, o que deveria ser demonstrado pelo impetrante através 
de documentos colecionados em sua exordial é que existem 23 cargos públicos de 
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA I nos quadros da Prefeitura, e que apenas 
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22 foram preenchidos por concurso público, estando o 01 restante preenchido com 
contratação de trabalhador temporário. Com essa comprovação restaria demonstrada a 
existência de violação de direito liquido e certo.

Mas não é o que ocorre nos presente autos. Não há comprovação 
de existência de cargos vagos, nem mesmo de que eles estão sendo ocupados por 
trabalhadores temporários. Pelo contrário, demonstra a impetrada que as contratações 
ocorreram para cargos diversos. Tudo não passa, portanto, de conjecturas e afirmações 
genéricas, a depender de prova mais detalhada, o que é incompatível com a presente 
ação.

O Superior Tribunal de Justiça também já enfrentou esta questão, quando 
indeferiu mandado de segurança ao argumento de que não existia comprovação de 
que os contratos temporários referidos pelo impetrante diziam respeito ao cargo para 
o qual fora aprovado, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental, o que é 
exatamente o caso destes autos.

Neste sentido:

STJ-PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO 
PÚBLICO. APROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VAGA PARA O LOCAL 
ALMEJADO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO.
1. O recorrente alega ter sido aprovado em concurso público para provimento 
de cargo de professor de Educação Física e formação de cadastro de reserva, 
realizado pelo Estado de Mato Grosso, e que a omissão do Governador em 
nomeá-lo é ilegal e viola direito subjetivo.
(...)
4. A jurisprudência do STJ reconhece a existência de direito subjetivo à 
nomeação quando o candidato for aprovado dentro do número de vagas 
oferecidas, o que não se constata na hipótese.
5. Inexiste direito líquido e certo, porquanto não está comprovada 
documentalmente a existência de vaga no local almejado pelo recorrente, 
tampouco que os contratos temporários por ele referidos dizem respeito ao 
cargo para o qual fora aprovado, sendo inviável a dilação probatória na via 
mandamental.
6. Recurso Ordinário não provido.
(Recurso em Mandado de Segurança nº 31804/MT (2010/0053087-9), 
2ª Turma do STJ, Rel. Herman Benjamin. j. 01.06.2010, unânime, DJe 
01.07.2010).

Diante do exposto, firme nestas considerações e atento ao parecer 
ministerial e o que mais consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA.

Custas pelo impetrante, dispensadas em face da gratuidade da justiça.
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Sem honorários, conforme súmula 105/STJ.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se.

19 de agosto de 2011.

Alisson do Valle Simeão
Juiz Substituto Titular
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Ação Civil Pública - Irregularidades no 
Procedimento de Inexigibilidade de Licitação 

em Concurso Público Municipal
                                                                                                        

Ana Claúdia Gomes de Melo

SENTENÇA

Vistos etc.,

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL propôs 
a presente Ação Civil Pública em face do MUNICÍPIO DE (...) E DO (...) , todos 
qualificados na exordial, sob os seguintes argumentos:

a) O Município requerido divulgou edital para realização de concurso 
público destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos do poder executivo 
e do poder legislativo municipais;

b) O referido concurso público será executado pelo (...), contratado através 
de dispensa de licitação, com base no artigo 24, XIII, da Lei 8.666/93, sem, entretanto, 
atender aos requisitos do procedimento da contratação direta em questão, ferindo os 
princípio da isonomia e da impessoalidade;

c) Não há prova nos autos do procedimento administrativo da contratação 
direta sobredita de que o (...) seja instituição brasileira incumbida estatutária ou 
regimentalmente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, nem que 
tenha inquestionável reputação ético-profissional, e seja sem fins lucrativos;

d) O procedimento de dispensa não atendeu ao artigo 26, § único, da Lei 
8.666/93, posto não haver justificativa do preço ou da escolha do contratado;

e) Há vício de competência no ato administrativo, posto que o poder 
executivo não poderia realizar concurso público para prover vagas do poder legislativo, 
como in casu;

f) A contratação não obedeceu ao disposto no artigo 195, §3º, da 
Constituição Federal, pois não há prova de regularidade da contratada junto ao INSS e 
FGTS;

g) Retenção de receita pública pela empresa contratada para realizar o 
certame ao se apropriar dos valores relativos às taxas de inscrição dos candidatos.
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Por tais considerações pede a concessão de liminar inaudita altera par, 
para determinar o bloqueio do valor total arrecadado com as inscrições no concurso 
público em referência, pelo (...). No mérito, pede a declaração da nulidade do processo 
de dispensa de licitação nº001/2007 e de todos os atos subseqüentes ao mesmo, 
condenando-se os réus a ressarcirem a todos os candidatos inscritos no certame, os 
valores correspondentes a taxa de inscrição, corrigidos monetariamente e acrescidos 
de juros e indenizar os inscritos que tenham efetuado despesas de deslocamento, a ser 
apuradas em liquidação de sentença.

O (...) contestou (fls. 607-648) e afirmou que a contratação em julgamento 
foi totalmente legal e não gerou qualquer despesa para o Município, uma vez que os 
serviços que serão prestados serão custeados pelo quantum arrecadado nas taxas de 
inscrições. Aduz, ainda, que atende a todos os requisitos legais do artigo 24, XIII, da Lei 
8.666/93.

O Município requerido, em sua contestação, fls. 807-820, afirma que a 
contratação é totalmente legal e que não há o que ser anulado, diante da obediência a 
todas as regras constitucionais e legais pertinentes à matéria.

No  decorrer da lide foram interpostos agravos de instrumentos pelas partes, 
sendo que o Agravo de Instrumento nº (...), cuja Decisão Interlocutória repousa às fls. 
691, alterou a Decisão deste Juízo, no tocante ao recebimento da exordial, suspendendo 
a mesma e determinando o recebimento integral da petição inicial.

A Decisão do Relator foi integralmente cumprida.
Eis o relato. Decido.
Os contratos administrativos serão precedidos de licitação, essa é a regra 

estabelecida pela Constituição Federal, em seu artigo 37, XXI, sendo as exceções à 
licitação estabelecidas taxativamente por lei.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá 
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal nº8.666/93, 
estabelece as possibilidades de licitação dispensada, dispensa de licitação e inexigibilidade 
de licitação, estatuindo os contornos de todos os casos que prevê, de modo a evitar a 
burla ao princípio da licitação pública.

O procedimento adotado para a dispensa de licitação, com base no artigo 
24 e seus incisos, da Lei 8.666/93, é rígido e taxativo, dele não podendo se afastar a 
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Administração quando opta por fazer a contratação direta, posto que nos casos do 
artigo 24 sempre haverá a possibilidade de licitar, sendo a opção pela contratação 
direta discricionária e, por isso mesmo, devidamente motivada, de modo a atender a 
conveniência e oportunidade administrativa, ao contrário dos casos de inexigibilidade 
de licitação, previstos no artigo 25 da mesma lei, onde é impossível haver competição.

O artigo 24, XIII, da Lei 8.666/93, ao admitir a contratação direta de 
instituição brasileira incumbida da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, o faz mediante regras claras, que devem se seguidas a risca, sendo seus 
termos os seguintes:

XIII-na contratação de instituição brasileira incumbida regimental 
ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, 
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional 
e não tenha fins lucrativos. 

O contrato a ser celebrado deve, pois, guardar pertinência com as finalidades 
da instituição contratada, não bastando, portanto, que a referida seja simplesmente 
reputada como instituição de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, 
consoante estabelece o preceito legal supra. Tal matéria, a propósito, já foi inclusive 
objeto de Súmula pela Consultoria Zênite:

“Súmula 02. Configurar-se-á a hipótese do inciso XIII do art.24, da Lei 
8666/93 quando o objeto do contrato a ser celebrado consistir na pesquisa, 
no ensino, ou no desenvolvimento institucional, não bastando apenas que se 
trate de instituições que se dedique às referidas atividades.”
Nesse mesmo sentido entende o Tribunal de Contas da União:
Possibilidade de dispensa de licitação, com fulcro no inciso XIII, do 
art.24, da Lei 8666/93, somente quando comprovado o nexo entre o 
citado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto a ser contratado. 
Há que ser comprovada a razoabilidade do preço cotado (Tribunal de 
Contas da União. Decisão 346/1999)
Assim também entende a doutrina, com destaque para Rita Tourinho:
“Nesse ponto, concordamos com aqueles que entendem não ser adequada a 
utilização do disposto no art. 24, XIII, da Lei n. 8.666/93, para contratação 
de ente privado voltado à realização de concurso público. Inicialmente, 
cumpre salientar, que o referido dispositivo não deve ser utilizado como 
válvula de escape para a realização de contratações diretas. Logo, de início 
deve se verificar se o objeto do contrato insere-se no âmbito de atividade 
inerente da instituição, dentre aquelas estabelecidas explicitamente no texto 
legal. Tal pertinência deve ser absoluta. Logo o objeto do contrato precisa 
se adequar ao conceito de pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional e 
recuperação de presos. Ora, a realização de concurso público não se adequa 
a nenhuma das atividades constantes do mencionado dispositivo, razão 
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pela qual não cabe a utilização do mesmo na contratação de instituição 
para tal finalidade. (DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO CONTROLE DA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO - Rita Tourinho)

Portanto, para que a contratação direta, com base no artigo 24, XIII, seja 
possível faz-se necessário se atender aos seguintes requisitos:

	 que a instituição contratada tenha como um dos seus objetivos regimentais 
ou estatutários a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional;

	 que a instituição contratada detenha inquestionável reputação ético-
profissional e não tenha fins lucrativos;

	 que o contrato a ser celebrado com as instituições tenha como um dos 
seus objetivos a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, e 
guarde pertinência com estas finalidades;

	 que a instituição responsável realize diretamente o serviço, sendo vedada 
qualquer tipo de subcontratação, o que não impossibilita, no entanto, 
a contratação direta de profissionais para, de fato, dispor de estrutura 
adequada compatível com a obrigação decorrente do objeto a ser contratado;

	 que o valor da contratação seja razoável, tendo como parâmetro os preços 
praticados pelo mercado.

O processo administrativo que resultou com a contratação da segunda 
demandada foi o processo de dispensa de licitação nº01/2007, o qual possui 82 (oitenta 
e duas) páginas, cuja cópia repousa das fls. 114-197 dos autos.

Referido procedimento administrativo tem início com a determinação da 
Chefe do Poder Executivo Municipal, determinando a abertura de processo de dispensa 
de licitação, fls. 132.

Curioso notar que o processo administrativo já principia por determinar que 
a contratação será direta e sem licitação, e o que é pior, sem haver qualquer justificativa 
para a dispensa de licitação. Em nenhum momento do procedimento administrativo os 
responsáveis pela administração pública municipal declinam o por quê de terem optado 
pela contratação direta ao invés de realizar certame licitatório para contratar empresa 
para realizar concurso público no Município.

A determinação do início do procedimento de dispensa é datada de 19 
de setembro de 2007, na mesma data, o presidente da CPL do Município envia ao (...) 
solicitação de proposta sobre o objeto a ser contratado, fls. 134.

Ainda no dia 19 de setembro de 2007, o (...) envia à CPL sua proposta, fls. 
21-143.

Não consta dos autos do processo administrativo de dispensa de licitação 
nº01/2007 outra proposta de qualquer outra instituição ou empresa, nem há, nos autos 
do processo administrativo, indicação de que qualquer outra instituição tenha sido 
procurada pela CPL.
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Portanto, a Administração Municipal feriu o disposto no artigo 26, 
parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93, pois a justificativa do preço é condição 
indispensável para a contratação direta ser considerada vantajosa para o erário público, e 
tal justificativa somente se torna legítima com a expressa menção nos autos do processo 
de dispensa de licitação das propostas das empresas pesquisadas, incluindo os valores 
apresentados por cada uma, o que não ocorreu in casu.

Não há nos autos do processo administrativo de dispensa de licitação a 
justificativa da escolha da contratada pelo Município, inexistindo sequer prova de que foi 
feita uma pesquisa mercadológica para averiguar a existência de outras instituições aptas 
a serem contratadas, ou para verificar o preço de mercado de tal contratação, consoante 
exige o artigo 26, parágrafo único, III, da Lei 8.666/93, ferindo ainda o disposto no artigo 
3º da mesma lei, o qual possui a seguinte redação:

“Art.3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.”(grifei)

O fato é que, sem pesquisa de mercado não há como se aferir sobre a 
vantajosidade para a administração na contratação, tornando todo o procedimento 
decorrente da falta de pesquisa mercadológica desvantajoso para a Administração e 
conseqüentemente, eivado de vício que o torna anulável.

Portanto, o procedimento administrativo em questão desobedeceu 
os dipositivos legais suso transcritos ao não guardar pertinência entre o objeto a ser 
contratado e a incumbência estatutária da instituição contratada, uma vez que o objeto 
do contrato não é o desenvolvimento institucional, a pesquisa ou o ensino, mas sim 
a mera prestação de serviços para realização de concurso público para contratação 
de servidores; além disso, não houve justificativa de preço amparada por pesquisa 
mercadológica.

O valor do contrato, por sua vez, não se encontra justificado, sendo a 
cláusula oitava da avença completamente fora do que estabelece o artigo 55, III, da Lei 
8.666/93, o qual exige como cláusula obrigatória a todo contrato administrativo o preço 
e as condições de pagamento, devendo tal preço ser certo e determinado ou determinável 
e vir expresso no contrato, sendo inadmissível cláusula que estabeleça o pagamento ao 
contratado diretamente pelo administrado, como in casu.

A razão de tal entendimento vem expressa no inciso V, do mesmo artigo 55, 
da lei em comento, que institui como cláusula obrigatória aos contratos administrativos a 
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que indique o crédito pelo qual correrá a despesa proveniente da contratação, dispositivo 
legal também desrespeitado no contrato de fls. 171-178.

A arrecadação direta pela contratada, dos valores relativos às taxas de 
inscrições no concurso público mencionado, revela verdadeira apropriação de receita 
pública, posto que a taxa de inscrição em concurso público tem natureza de receita, e 
entrará nos cofres públicos a título de receita, portanto, não pode o ente público que 
promove o concurso abrir mão da receita oriunda da taxa de inscrição, previamente, em 
favor da empresa contratada para realizar o certame, em franca ofensa ao disposto no 
artigo 55, III e IV, da Lei 8.666/93.

Nesse diapasão, não resta dúvida que a taxa cobrada na inscrição do 
concurso tem natureza de receita própria do ente contratante. Considerada receita 
pública, deverá obedecer ao regime das despesas e receitas instituído pela Lei Federal n° 
4.320/64, devendo ingressar e sair dos cofres públicos obedecendo as regras estabelecidas 
pelo referido diploma1. 

Tanto a doutrina2 como a jurisprudência do Tribunal de Contas da União3 
vem criticando os contratos de riscos que entidades interessadas no concurso firmam 
com empresas, estabelecendo como remuneração das mesmas os valores arrecadados 
na inscrição. Com efeito, as taxas de inscrição são depositadas em uma conta bancária 
própria da empresa contratada. Tal procedimento não encontra respaldo legal, violando 
as regras previstas na Lei Federal antes referida. Ademais, quanto a tal matéria o TCU já 
consolidou entendimento através da Súmula n° 214:

“Os valores correspondentes às taxas de inscrição em concursos públicos 
devem ser recolhidos ao Banco do Brasil S. A., à conta do Tesouro Nacional, por meio 
de documento próprio, de acordo com a sistemática de arrecadação de receitas federais 
previstas no Decreto-lei n° 1.755, de 31/12/79,a integrar as tomadas ou prestações de 
contas dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Administração Federal Direta, para 
exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da União.”   

O contrato administrativo em análise, portanto, possui severas falhas, 
todas insanáveis, motivo pelo qual outro caminho não resta que a sua anulação, diante 
das seguintes falhas:

1 – Ausência de pertinência entre o objeto contratado e a vocação da 
instituição contratada, uma vez que o contrato foi firmado com base no artigo 24, XIII, 
da Lei 8.666/93, para a prestação de serviço de realização de concurso público, o que 
não se enquadra em pesquisa científica, desenvolvimento institucional, ou educacional;

1 Gasparini, Diógenes. Concurso Público - Imposição Constitucional e Operacionalização. In: Concurso Pú-
blico e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p.69. 

2  Gasparini, Diógenes. Concurso Público - Imposição Constitucional e Operacionalização. In: Concurso 
Público e Constituição. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p.69.

3 Decisão n° 683/97.
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2 – Ausência de justificativa do preço contratado, ferindo o artigo 26, 
parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/93;

3 – Ferimento ao disposto no artigo  55, III e V, da Lei 8.666/93, ao não 
incluir no contrato as cláusulas obrigatórias do preço e da dotação orçamentária;

4 – Renúncia de receita pública ao prever a arrecadação direta pelo ente 
contratado dos valores relativos às taxas de inscrições no concurso público, objeto do 
contrato;

5 – Ausência de motivação para a opção de contratar diretamente, uma vez 
que existe no mercado várias outras instituições capazes de participar de um certame 
licitatório para concorrer ao objeto contratado: realizar concurso público.

Além da irregularidades apontadas, não consta dos autos do processo 
administrativo que deu origem à contratação questionada, prova da regularidade da 
instituição contratada para com a previdência social e com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço – FGTS, o que fere o disposto no artigo 195, §3º, da Constituição 
Federal, a tal conclusão se chega meramente folheando a cópia do processo de dispensa 
de licitação contido nos autos.

Ademais, a Administração deixou de aferir a inqüestionável reputação 
ético-profissional da contratada, posto que tal aferição, necessariamente se dá através de 
prova documental, seja através de atestados ou certidões fornecidas por entes ou pessoas 
jurídicas que utilizaram-se dos serviços da contratada anteriormente, declarando sua 
reputação ético-profissional, neste sentido tem decidido o Tribunal Regional Federal da 
1ª Região:

TRF1ª/R. decidiu: "A dispensa de licitação prevista no artigo 24 da lei 
8.666/93 requer que a contratada detenha inquestionável reputação ético 
– profissional." Fonte: TRF1ª Região. 6ª Turma. AG nº 01000306075/PA. 
Processo nº 2001.01.00.03067-5. DJ 25 out. 2001.p. 424.

"A dispensa de licitação prevista no artigo 24, XIII, da Lei nº 8.666/93 
requer que a contratada detenha inquestionável reputação ético 
profissional." (TRF 1ª Região. 6ª Turma. AG nº 01000306075/PA. Processo 
nº 2001.01.00.030607-5. DJ 25 out. 2001. p. 424)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente o pleito autoral e DECLARO A 
NULIDADE do processo de dispensa de licitação nº001/2007 do Município de (...), e 
do respectivo contrato originado de tal procedimento de contratação direta e todos 
os demais atos subseqüentes ao mesmo praticados pelos requeridos, em razão de tal 
contrato, inclusive o Edital do Concurso Público nº001/2007, de 21 de setembro de 
2007. 
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Condeno, ainda, os requeridos a restituírem todos os candidatos inscritos 
no concurso público nº01/2007, cujo edital foi divulgado em 21 de setembro de 
2007, do valor pago pela respectiva inscrição no concurso, devidamente atualizado 
monetariamente, acrescidos de juros, para tanto utilizada a taxa em vigor para a mora do 
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do Código Civil), a partir 
da citação. Assim como a indenizar os inscritos no referido concurso que comprovarem, 
em liquidação de sentença, ter efetuado despesas de deslocamento.

Condeno os requeridos a arcarem com as custas processuais.
Duplo grau de jurisdição necessário (art. 475, I, do CPC).
P.R.I.

04 de Fevereiro de 2009

Ana Cláudia Gomes de Melo
Juíza Substituta
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Ação de Impugnação de Mandado Eletivo
                                                                                                        

Ana Claúdia Gomes de Melo

SENTENÇA

Vistos etc.,

(...) e (...) propuseram a presente AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO em face de (...), (...) e (...), prefeito, vice-prefeito e vereador 
eleitos, respectivamente, de (…)

Narra a peça acusatória, fls. 02-21 que os denunciados teriam oferecido 
dinheiro e materiais de construção aos eleitores, em troca de votos.

A argumentação dos autores da AIME funda-se no art. 41-A, da Lei 
9.504/97, pedindo-se, ao final, a aplicação das sanções impostas pelo referido dispositivo 
legal e a diplomação do segundo colocado na eleição majoritária.

Despacho de fls. 162, determinou a intimação dos autores para apresentarem 
cópias da inicial e documentos que a instruem, para fins de notificação dos acionados.

Determinada a notificação dos acionados, fls. 165.
Defesa dos acionados, fls. 170/230, na qual argüiu-se a inépcia da petição 

inicial, sob o argumento de que a via processual eleita seria inadequada. Na mesma peça, 
a defesa afirmou a ilicitude da prova apresentada por meio de cadernos de anotações da 
loja de material de construção  do Sr.(...), onde supostamente os materiais doados aos 
eleitores pelos acionados eram adquiridos.

Argumentam os acionados que os fatos colacionados na inicial não passam 
de criações dos próprios autores.

Dizem os réus que a prova colhida pelos autores e colacionada à exordial 
é unilateral, cujas declarações contidas nas gravações constantes dos DVD’s  foram 
prestadas por eleitores aliciados pelos autores.

Por fim, afirmam a inexistência de nexo de causalidade e de potencialidade 
lesiva no resultado do pleito às condutas imputadas aos requeridos.

Realizada Audiência de Instrução, fls. 261, na qual foram ouvidas as 
testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido requeridas oitivas de várias testemunhas 
referidas.

Em Decisão de fls. 283/286, foram afastadas as preliminares argüidas pelos 
requeridos e apreciados os pedidos formulados por ocasião da Audiência de fls. 261.
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A mesma Decisão suso referida afastou a ilicitude da prova contida nos 
cadernos cujas cópias estão nos autos.

Os demandados apresentaram quesitos para a perícia técnica dos DVD’S 
trazidos aos autos pelos autores, fls. 315.

Audiência para oitiva das testemunhas referidas, fls. 339.
Laudo pericial dos DVD's apresentado pela Polícia Federal, sobre o qual as 

partes se manifestaram.
Apresentadas alegações finais de ambas as partes e parecer do MPE.
É o relatório.

DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 41-A, DA LEI 9.504/97:

A conduta tipificada no art. 41-A, da Lei 9.504/97, é descrita da seguinte 
forma:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação 
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao 
eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, 
inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, 
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do 
diploma, observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 
18 de maio de 1990.

A conduta consiste em o candidato, ou alguém com sua anuência, dar, 
oferecer, prometer ou entregar, ao eleitor, com o fim específico de obter-lhe o voto, bem 
ou vantagem pessoal de qualquer natureza.

Ou seja, devem figurar concomitantemente, os seguintes elementos:

• conduta dolosa do candidato ou de alguém com sua anuência;
• oferecimento de bem ou vantagem pessoal de qualquer 

natureza ao eleitor;
• finalidade específica de obter o voto do eleitor.

Além desses elementos caracterizadores da conduta vedada, há o elemento 
temporal, qual seja, que tal conduta se realize entre o registro da candidatura até o dia da 
eleição, já havendo o Tribunal Superior Eleitoral firmado entendimento que o termo a 
quo é a data do pedido de registro de candidatura e não o de seu deferimento pela Justiça 
Eleitoral, segundo os Acórdãos 19.229/01 e 19.566/02.

http://LCP/Lcp64.htm#art22
http://LCP/Lcp64.htm#art22
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Passo à análise dos elementos configuradores da conduta de captação ilícita 
de sufrágio:

 CONDUTA DOLOSA DOS ACIONADOS E DE TERCEIROS SOB SUA 
ANUÊNCIA  AO OFERECEREM BENS E VANTAGENS AOS ELEITORES EM TROCA 
DE VOTOS

Consta dos autos prova de que os acionados, de fato, ofereceram bens e 
vantagens pessoais aos eleitores, consistente em distribuição de materiais de construção 
e dinheiro, em troca de votos, nas eleições de 2008.

No Depoimento de fls. 344-347, a testemunha referida (...), a qual era 
funcionária da loja de material de construção de propriedade do Sr. (...), onde o material 
de construção distribuído aos eleitores era adquirido pelos acionados, relatou que:

“Que no período eleitoral alguns candidatos compravam material de 
construção no depósito do (...) para dar a eleitores, que os candidatos eram: 
(...) (...), (...) da Ambulância, (...), (...), que é primo do ex-prefeito, (...), chefe 
de gabinete da prefeitura; que sabe que o material de construção destinava-se 
aos eleitores porque o tio da testemunha dizia para a mesma anotar o nome 
de quem ia pagar e quem ia receber o material.”

Esclareço que o tio da testemunha, que a mesma refere em seu depoimento 
é o dono do depósito de material de construção, no qual a testemunha trabalhava.

As afirmações da testemunha são comprovadas pelas anotações contidas 
nas cópias dos cadernos de anotações, fls. 37-59 e 126-160.

Tal prova foi taxada de ilegal pela defesa dos acusados, entretanto, tal 
assertiva da defesa não prosperou, segundo decisão de fls. 283, uma vez que (...) era 
funcionária do depósito de material de construção e tinha a posse dos cadernos de 
anotações do depósito, inclusive era responsável por fazer anotações nos referidos 
cadernos, e fez cópias dos mesmos, segundo afirmou em Juízo, fls. 345, “com medo da 
corda arrebentar para o seu lado”, pois a caligrafia constante de boa parte das anotações 
é sua.

Ademais, a referida testemunha afirmou, às fls. 344:

“Que este caderno era da testemunha e era utilizado para fazer anotações do 
depósito”

As capas dos referidos cadernos são de figuras extremamente femininas e 
delicadas, o que redunda no reconhecimento da veracidade da declaração da testemunha 
(...) de que tais cadernos eram seus e eram utilizados por seu tio, dono do depósito 
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de material de construção, para fazer as anotações do  movimento do depósito, pois 
pelo senso comum nenhum homem compraria cadernos com as capas cujas cópias 
encontram-se ás fls. 37 e 126.

Portanto, os cadernos não foram furtados do depósito de material de 
construção, conforme entende a defesa, uma vez que para tipificar o delito de furto, 
a coisa móvel subtraída deve ser de outrem, e (...) não subtraiu cadernos de outrem, 
mas cadernos que afirma serem seus e estarem sendo utilizados para anotações do 
movimento do depósito de material de construção de seu tio (...).

Ademais, somente se subtrai algo que não se está em poder, ou na posse 
de quem subtrai, uma vez que os cadernos estavam sob a guarda da funcionária do 
depósito, (….), e esta os copiou, não houve subtração. Portanto, a prova não é ilegal, uma 
vez que as cópias dos cadernos foram feitas pela pessoa que tinha a guarda dos mesmos, 
na qualidade de funcionária do depósito de material de construção e também de quem 
era responsável por fazer as anotações ali contidas, conforme confessa às fls. 344:

“Que das fls. 39 a 49 a letra das anotações é do Sr. (...) e das fls. 50 a 59 a letra 
é da testemunha; Que a testemunha reconheceu como sendo sua a caligrafia 
constante do caderno de fls. 128-159, com exceção das anotações no final das 
páginas 130, 139 e 140.”

Às fls. 130, consta cópia do caderno de anotações do depósito de material de 
construção do Sr. (...), onde se encontra a conta do “(...)”, em 18/07/08, data da abertura 
da conta, uma vez que as datas das aquisições vão até outubro de 2008. Em tais anotações 
o (...), como é conhecido o acionado (...), adquiriu:

• 01 metro de cal para (...) Vereador;
• 500 tijolos furados para (...);
• 400 tijolos furados para (...);
• ½ carrada de arisco para (...);
• 1000 tijolos comuns para (...);
• 01 carrada de pedra para (...);
• 1000 tijolos furados para (...);
• 1000 tijolos furados para (….).

Note-se que o dono do depósito de material de construção, em seu 
depoimento de fls. 272, disse que somente negociava com o (...) Areia e Cal, entretanto, 
no caderno de anotações do depósito aparecem as compra suso referidas em nome 
do(...), tendo o (...) , em seu depoimento de fls. 272, confirmado que tal conta era de fato 
do acionado:
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“Que ao ser indagado do porque os nomes das referidas pessoas às fls. 130 
estarem na conta do (...) a testemunha informou que é porque tais pessoas 
também são clientes do (...)..”

Note-se que em nenhum momento a testemunha (...) questionou as 
anotações contidas nas cópias dos cadernos contidas nos autos, pelo contrário, 
confirmou, às fls. 272, que os cadernos foram copiados dos originais e que “as anotações 
nos referidos cadernos se referem às vendas efetivadas pela testemunha”.

Às fls. 53, a cópia do caderno de anotações do depósito de material de 
construção de (...), relata o movimento do dia 20 de setembro de 2008, data na qual o 
acionado (...) comprou 1000 (um mil) tijolos comuns para (...); Já em 13 de setembro de 
2008, fls. 50, o mesmo caderno de anotações registra a aquisição de 1000 (um mil) tijolos 
furados pelo acionado (...) para(...). Nos dias que sucederam ao pleito eleitoral também 
foram entregues materiais de construção comprados pelo acionado (...) e por sua esposa, 
fls. 57-58 para terceiros.

Além da distribuição de material de construção aos eleitores, conforme 
prova robusta constante dos autos, consubstanciada nos cadernos de anotações do 
depósito de material de construção do (...), onde o material distribuído pelos dois 
primeiros acionados era adquirido; a funcionária do depósito, na época da campanha 
eleitoral de 2008, (...), em seu depoimento prestado em juízo, relatou como toda a prática 
espúria de distribuição de material de construção aos eleitores se dava, com riqueza de 
detalhes que revelam conhecimento dos fatos, conforme se vê às fls. 344:

“Que era o tio da testemunha, Sr. (...), que era responsável pela entrega do 
material de construção comprado pelos candidatos para os eleitores e ele 
mesmo (...) dirigia o caminhão de entrega.”
E, às fls. 344, relata a testemunha (...):
“Que a testemunha sabe que os eleitores que receberam material de 
construção em troca de voto foram: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (..), (...); 
Que não sabe dizer se (,,,) recebeu material de construção; Que este material 
foi trocado por voto para (...), (...)Vereador, (...), (...) e (...).” (...)
“Que durante o período eleitoral houve um aumento significativo das 
vendas do depósito em relação ao período anterior.” (...)
“Que após o período eleitoral não foi feita nenhuma compra para ser doada 
aos eleitores, somente sendo feitas as doações de material de construção já 
prometido no período eleitoral.” (...)
“Que a esposa do acionado (...) ligou para o depósito do (...) e mandou doar 
material de construção para (...).”

Já a testemunha (...), fls. 351, em seu depoimento em Juízo tentou negar que 
tenha recebido material de construção do acionado (...):
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“Que durante o período eleitoral a testemunha afirma que sua mãe realizou 
uma construção e a testemunha comprou tijolos no depósito do (...) e pagou 
com dinheiro.”

Um pouco mais adiante a testemunha (...), conhecido como (...), afirmou ter 
comprado três milheiros de tijolos e pago a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por 
milheiro, informando que não recebeu nota fiscal da referida transação. Porém, quando 
respondeu às perguntas feitas pelos advogados dos promovidos, a testemunha afirmou 
ter comprado “areia, pedra, tijolos, telhas, cimento e demais materiais de construção.”, 
sem, contudo, especificar as quantidades e valores.

Na cópia do caderno de anotações do depósito de material de construção, 
fls. 47-58, (...), (...), aparece como beneficiário dos seguintes materiais de construção:

• fls. 47 – 01 carrada de pedra rocha;
• fls. 48 – 01 carrada de arisco;
• fls. 48 – 20 latas de cal;
• fls. 56 - ½ carrada de pedra rocha;
• fls. 57 – 1000 tijolos furados;
• fls. 58 – 1000 tijolos furados;
• fl.s 58 – 01 metro de cal.

A testemunha (...), fls. 276, arrolada pela defesa dos acionados, afirmou:

“Que (...) não vende material de construção em (...).”

Não consta dos autos qualquer prova que indique serem as pessoas referidas 
como beneficiadas com materiais de construção, nos cadernos de anotações do Depósito 
do (...), como sendo clientes do (...), que possui um negócio de material de construção 
no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza-Ce, conforme documento de fls. 321.

Portanto, não é verossímil a alegação da defesa de que os beneficiados com 
o material de construção que saiu do depósito do (...), na Cidade de (...), no período 
eleitoral de 2008, sejam clientes do (...), uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas 
em juízo confirmou tal versão, salvo o próprio dono do material de construção, Sr. (...), o 
qual porém não possui nenhum documento que comprove sua assertiva, tendo inclusive 
se contradito em seu depoimento pois informou que somente negociava com o (...) 
Areia e Cal, não explicando como tijolos, cimento e outros materiais de construção eram 
enviados para terceiros em nome do (...).
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As notas fiscais de fls. 320-323 têm valor total muito inferior ao que fora 
negociado durante os meses de julho a outubro de 2008 pelo Sr. (...), conforme cópias 
dos cadernos de anotações da movimentação do depósito, constante dos autos.

A prova é clara e robusta quanto a distribuição pelos acionados (...) e (...), 
candidatos a prefeito e vice- prefeito, respectivamente, de materiais de construção aos 
eleitores, em troca de votos, uma vez que os materiais foram distribuídos somente no 
período de campanha eleitoral e beneficiaram eleitores do Município de (...), em nítida 
captação ilegal de sufrágio.

Porém, os acionados não se limitaram a distribuição de materiais de 
construção, também distribuíram dinheiro em espécie entre os eleitores de (...), como 
faz prova os depoimentos prestados em juízo, mediante compromisso de dizer a verdade, 
de pessoas que receberam pessoalmente dos acionados quantias diversas, inclusive 
confessando o crime de corrupção eleitoral passiva.

DEPOIMENTOS  DE  PESSOAS  QUE  RECEBERAM  DINHEIRO  DOS 
ACIONADOS

(...), fls. 343:
“Que a testemunha afirma que recebeu do candidato (...), ora representado, 
na presença dos outros representados, R$ 40,00, sendo R$ 20,00 para colocar 
gasolina na sua moto e R$ 20,00 para votar no (...); Que o (...) também pediu 
voto para (...), na presença deste; Que o (...) organizou um jantar na casa 
da mãe da testemunha neste dia e o objetivo do jantar era para pedir voto 
dos presentes; Que a irmã da testemunha de nome (...) recebeu R$ 100,00 
do (...) também em troca de voto; (...) Que a mãe da testemunha recebeu R$ 
50,00 do (...)em troca do jantar; Que a mãe da testemunha falou que  os três 
representados pediram voto da mesma; Que (...) prometeu a testemunha que 
se esta votasse nele ganharia um curso de segurança e um emprego. (...) Que 
o (...) e o (...) ligaram energia de uma casa do pai da testemunha em troca de 
voto para o (...).”
(...), fls. 262:
“Que a testemunha recebeu do (...) duas sacas de cimento para sua tia (...)e 
R$ 40,00 para a própria testemunha; que o (...) pediu para que a testemunha 
votasse nele e em seu candidato a prefeito (...).”
(...), fls. 263:
“Que a testemunha recebeu R$ 20,00 do (...), um remédio do candidato (...) 
e R$ 20,00 do (...); que Que esse dinheiro e remédio foram dados como 
promessa de que a testemunha votaria nos referidos candidatos;que (...), 
filha da testemunha, recebeu R$ 50,00 do (...) que era cabo eleitoral do (...) e 
do (...); que esta mesma filha da testemunha recebeu R$ 15,00 do (...) na casa 
da mãe da testemunha;Que o filho da testemunha, (...), recebeu R$ 10,00 do 
(...), na casa do cunhado dele; Que a mãe da testemunha, (...), teve seu papel 
de água, no valor aproximado de R$ 60,00 pago pelo (...) e também recebeu 
R$ 20,00 do (...), candidato a vereador da coligação; que ainda recebeu R$ 
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20,00 do (...); (...) que a testemunha afirmou que ganhou R$ 40,00 do Nizo, 
que pediu para a testemunha votar em seu candidato a prefeito, (...).”
(...), fls. 269:
“Que o sobrinho da testemunha de nome (...) recebeu R$ 40,00 do (...) 
para que o mesmo votasse no (...) e no (...); que a cunhada da testemunha, 
chamada (...) fez um jantar em sua casa para (...); que a cunhada da 
testemunha reclamou porque só ganhou R$ 50,00 do (...) como promessa 
de voto; que (...), filha da (...) recebeu R$ 100,00 do (...) também como 
promessa de votar nele e em (...).”

Além da prova testemunhal, a qual revela que os acionados distribuíram 
dinheiro em troca de votos, aos eleitores de (...), no período de campanha eleitoral 
de 2008, bem como da prova documental dos cadernos de anotações do material de 
construção do (...), que fornecia o material de construção distribuído aos eleitores, com 
pagamento pelos acionados, e da prova testemunhal de que tal distribuição ocorria em 
troca de votos. Há nos autos, ainda, gravações contendo declarações de pessoas que 
afirmam terem recebido benefício em troca de votos, muito embora tais declarações 
sejam unilaterais, os DVD's foram submetidos à análise da perícia da Polícia Federal, 
que em seu laudo informou não ter havido edições ou montagens.

Tais DVD's, embora não sirvam como prova cabal do ilícito eleitoral 
cometido pelos acionados, servem como indício, e, indício este comprovado pela 
prova submetida ao contraditório, nos autos, no decorrer da instrução processual, 
testemunhalmente e documentalmente.

O Laudo Pericial de fls. 390-570 contém a transcrição das entrevistas feitas 
com pessoas da Cidade de (...), e as fls. 556, os peritos afirmam que não encontraram 
alterações ou descontinuidades anormais que pudessem indicar a presença de edições 
fraudulentas.

Às fls. 463-464, a pessoa de nome (...) disse que o acionado (...) foi à sua 
casa e lhe deu “oitenta real, pro paga um papel de água que tava atrasado”.

(...), fls. 414, afirmou ter recebido quinze reais das mãos do próprio(...), 
com promessa de “ajudar” o mesmo.

Todas as transcrições de fls. 396-550 revelam práticas de ampla compra 
de votos patrocinada pelos acionados, assim como o laudo pericial de fls. 585-728, 
que corroboram para a comprovação da prática de captação ilícita de sufrágio pelos 
acionados.

CONCLUSÕES

Toda a prova colacionada aos autos revela ampla captação ilícita de sufrágio 
realizada pelos acionados, candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador do Município 
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de (...), com a participação direta de todos os acionados e de seus prepostos, ou cabos 
eleitorais, com anuência dos mesmos.

A jurisprudência do TSE tem sido no sentido de que basta a anuência do 
candidato com a captação ilegal para a configuração da conduta do art. 41-A da Lei 
9.504/95:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
CAPTAÇÃO ILlCITA DE SUFRÁGIO. PARTICIPAÇÃO DIRETA. 
PRESCINDIBILlDADE. ANUÊNCIA. COMPROVAÇÃO. Dissídio 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. No tocante à captação ilícita de sufrágio, a jurisprudência desta c. Corte 
Superior não exige a participação direta ou mesmo indireta do candidato, 
"bastando o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência 
dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral, elementos esses que 
devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático" (RO nO 2.098/RO, 
ReI. Min. Arnaldo Versiani, DJ de 4.8.2009). No mesmo sentido: "Conforme 
já pacificado no âmbito desta Corte Superior, para a caracterização da 
infração ao art. 41-A da Lei das Eleições, é desnecessário que o ato tenha 
sido praticado diretamente pelo candidato, mostrando-se suficiente que, 
evidenciado o benefício, haja dele participado de qualquer forma ou com 
ele consentido" (AgRg no AI nO 7.515/PA, ReI. Min. Caputo Bastos, DJ 
de 15.5.2008). - (AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 
ELEITORAL N° 35.692 (42132-54.2009.6.00.0000) - CLASSE 32 - CUNHA 
PORÃ – SANTA CATARINA. Relator: Ministro Felix Fischer.

No caso dos autos, a prova colhida na instrução processual revelou que 
houve participação direta dos acionados na captação ilícita de sufrágio, com entrega 
de dinheiro a eleitores em troca da promessa do voto, diretamente pelos acionados e 
também por cabos eleitorais, com clara anuência dos mesmos, e, algumas vezes, na 
presença dos mesmos.

Quanto a potencialidade da prática da conduta vedada em interferir no 
resultado do pleito, o TSE tem entendimento, já pacificado, da desnecessidade da prova 
da potencialidade de o fato desequilibrar a disputa eleitoral:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONDUTA VEDADA. ELEIÇÕES 2006. 
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE POTENCIALIDADE. ELEMENTO 
SUBJETIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
INCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DA PENA. 
RECURSO PROVIDO.
1. A configuração da prática de conduta vedada independe de potencialidade 
lesiva para influenciar o resultado do pleito, bastando a mera ocorrência dos 
atos proibidos para atrair as sanções da lei. Precedentes: Rel. Min. Arnaldo 
Versiani, AI 11.488, DJe 2.10.2009; Rel. Min. Marcelo Ribeiro, AgReg no 
REsp 27.197, DJe 19.6.2009; Rel. Min. Cármen Lúcia, REsp 26.838, DJe 
16.9.2009.
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2. O elemento subjetivo com que as partes praticam a infração não interfere 
na incidência das sanções previstas nos arts. 73 a 78 da Lei nº 9.504/97.
3. O juízo de proporcionalidade incide apenas no momento da fixação da 
pena. As circunstâncias fáticas devem servir para mostrar a relevância jurídica 
do ato praticado pelo candidato, interferindo no juízo de proporcionalidade 
utilizado na fixação da pena.” (Rel. Min. Marcelo Ribeiro, AI nº 11.352/MA, 
de 8.10.2009; Rel. para acórdão Min. Carlos Ayres Britto, REspe nº 27.737/
PI, DJ de 15.9.2008)." (Acórdão no 27.896, Min. Félix Fischer, redator do 
acórdão, 8.10.2009) 

 
A prova colhida na instrução processual revelou, de maneira robusta e 

cabal, que os acionados captaram ilicitamente votos, oferecendo aos eleitores materiais 
de construção, dinheiro, remédios, e outras vantagens, em troca da promessa de que os 
eleitores beneficiados votariam nos acionados, os quais eram candidatos a prefeito, vice-
prefeito e vereador, respectivamente.

Diante do exposto, merece procedência o pedido contido na exordial 
quanto à aplicação das sanções previstas no art. 41-A, da Lei das Eleições, aos acionados.

EFEITOS DA DECISÃO QUE APLICA AS SANÇÕES DO ART. 41-A DA LEI 9.504-
97

O artigo 222 do Código Eleitoral possui a seguinte redação:

“Art. 222 – É também anulável a votação, quando viciada de falsidade, fraude, 
coação, uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou 
capitação de sufrágio vedado por lei.”

Portanto, o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio, com as sanções 
impostas pela Lei 9.504/97, tem como conseqüência anular a votação auferida pelos 
candidatos que atuaram de maneira a captar ilegalmente os votos.

Consequentemente, os votos dados àqueles candidatos são nulos e 
não podem ser computados para fins de coeficientes eleitorais de suas agremiações, 
nas eleições proporcionais e, no caso da eleição majoritária, os votos dados à chapa 
majoritária são nulos.

A Chapa majoritária encabeçada pelo acionado (...), nas eleições municipais 
de 2008, no Município de (...), obteve 51,34% (cinquenta e um virgula trinta e quatro 
por cento) dos votos válidos, incidindo, assim, a regra do art. 224 do Código Eleitoral, 
que normatiza:

“Art. 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas 
eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do 
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município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais 
votações e o Tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 
(vinte) a 40 (quarenta) dias”.
Nesse sentido cito Decisões do TRE-MT e do TSE:
“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - CASSAÇÃO 
DE DIPLOMAS - PROVAS EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAIS - 
RECURSO PROVIDO - CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES MUNICIPAIS - 
ART. 224 CÓDIGO ELEITORAL. 
Em casos de aliciamento de eleitores, para a comprovação de captação ilícita 
de sufrágio a prova testemunhal é imprescindível. Não havendo outro meio 
de comprovar o ilícito. 
A jurisprudência do TSE diz que ̀ no caso do art. 224 do CE, o Presidente do 
Legislativo Municipal é o único legitimado a assumir a chefia do Executivo 
Municipal interinamente, até a realização do novo pleito” (TRE-MT-Agravo 
Regimental no Mandado de Segurança 3757, Relator Min. MARCELO 
RIBEIRO, publicado no DJE de 23/09/2008).

“A jurisprudência do TSE tem compreendido que “(...)prevendo o art. 222 do 
Código Eleitoral a captação de sufrágio como fator de nulidade da votação, 
aplica-se o art. 224 do mesmo diploma no caso em que houve a incidência 
do art. 41-A da Lei 9.504/97, se a nulidade atingir mais da metade dos 
votos” (REsp nº21.221/MG, Relator Ministro Luiz Carlos Madeira, DJ de 
10.10.2003) – (REsp 27.737 de 04.12.2007, Relator Ministro José Delgado).

Portanto, no caso dos autos, quanto à eleição majoritária do Município de 
(...), no ano de 2008, diante do fato de ter a chapa composta pelos acionados (...) e (...), 
obtido mais da metade dos votos válidos, a eleição é nula, e, como conseqüência, novo 
pleito municipal deve ser deflagrado, no prazo legal de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias, a 
ser determinada a data da nova eleição pelo TRE-CE.

Quanto ao acionado (...) (...), por ter sido eleito nas eleições proporcionais, 
os votos dados ao mesmo são nulos, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral, e, por 
isso, não podem ser computados para formar o coeficiente eleitoral de sua coligação 
proporcional, devendo os cálculos serem refeitos.

DAS SANÇÕES

O art. 41-A da Lei 9.504/97 estipula como sanções para a prática da captação 
ilícita de sufrágio, a pena de multa e a cassação do registro ou diploma.

Quanto à pena de multa, o dispositivo legal supra deve ser interpretado em 
consonância com o disposto no art. 66 da Resolução nº22.718/2008, que estipula como 
valores das multas aplicadas nos casos como o dos autos, valores que variam entre R$ 
1.064,10 a R$ 53.205,00.
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As condutas dos acionados, todos pertencentes ao mesmo grupo político 
eleitoral, foram altamente nocivas ao pleito municipal de 2008 e atentaram contra o 
regime democrático, uma vez que tais práticas remontam à época do coronelismo 
político, onde o voto era trocado por dentaduras, telhas, tijolos, etc.. Os acionados 
golpearam duramente o processo democrático, com suas práticas ilícitas, oferecendo 
dinheiro, materiais de construção e outros benefícios aos eleitores, em troca de votos, em 
uma região do País marcada pela pobreza e pela ignorância; não primaram os acionados 
em tentar dar um bom exemplo de democracia, debatendo suas idéias e mostrando 
quais suas metas e políticas para quando assumissem seus mandatos, ao contrário, 
não prezaram o debate democrático de idéias e partiram para a prática de expedientes 
espúrios e vergonhosos, maculando o pleito eleitoral de maneira nefasta, o que causou 
a nulidade do mesmo.

Diante disso, entendo como proporcional, diante da gravidade das condutas 
praticadas pelos acionados, e das graves conseqüências das mesmas, a aplicação de multa 
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos acionados, além da cassação dos 
seus diplomas.

Tendo em vista que o acionado (...) (...) é o atual presidente da Câmara 
Municipal de (...), e que seu diploma está sendo cassado pela presente decisão, cabe a 
este juízo eleitoral determinar que o vice-presidente daquela Casa Legislativa assuma a 
presidência da mesma, e, provisoriamente exerça o cargo de Prefeito do Município de 
(...), até a realização das novas eleições municipais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 
AUTORAL, E DETERMINO A CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DOS ACIONADOS 
(...) Prefeito), (...) (Vice-Prefeito) e (...)  (Vereador), todos do Município de (...), 
com fulcro no art. 41-A, da Lei 9.504/97, e, aplicar aos mesmos, além da sanção de 
cassação dos diplomas, já determinada, multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
para cada acionado, nos termos do art. 66 da Resolução nº22.718/2008, do TSE, 
combinado com o art. 41-A, da Lei 9.504/97.

No tocante à eleição majoritária do Município de (...), no ano de 
2008, diante do fato de ter a chapa composta pelos acionados (...) e (...), obtido 
mais da metade dos votos válidos, DETERMINO A ANULAÇÃO DA ELEIÇÃO 
MAJORITÁRIA, e, como consequência, novo pleito municipal deve ser deflagrado, 
no prazo legal de 20 (vinte) a 40 (quarenta) dias, a ser determinada a data da nova 
eleição pelo TRE-CE, nos termos dos artigos 222 e 224 do Código Eleitoral.
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Quanto ao acionado (...) (...), por ter sido eleito nas eleições proporcionais, 
os votos dados ao mesmo são nulos, nos termos do art. 222 do Código Eleitoral, 
e, por isso, não podem ser computados para formar o coeficiente eleitoral de sua 
coligação proporcional, motivo pelo qual determino que os cálculos sejam refeitos.

Tendo em vista que o acionado (...) (...) é o atual presidente da Câmara 
Municipal de (...), e que seu diploma está sendo cassado pela presente Sentença, 
DETERMINO que o vice-presidente daquela Casa Legislativa assuma a presidência 
da mesma, e, provisoriamente exerça o cargo de Prefeito do Município de (...), até a 
realização das novas eleições municipais.

Oficie-se ao TRE-CE, imediatamente, sobre a presente Sentença, solicitando 
que seja designada data para a realização de novas eleições municipais, no prazo do art. 
224 do Código Eleitoral.

Expeça-se mandado para cumprimento da presente Sentença, 
imediatamente, à Câmara Municipal de (...), por sua mesa diretora, para que seja 
empossado o Vice-Presidente daquela Casa como Presidente da mesma e este, 
provisoriamente,  exerça o cargo de Prefeito do Município de (...), até a realização das 
novas eleições municipais, ou ulterior deliberação da Justiça Eleitoral.

Expedientes necessários.
P.R.I.

22 de abril de 2010.

Ana Cláudia Gomes de Melo
Juíza Eleitoral da 107ª Zona Eleitoral
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Ação de Adjudicação Compulsória c/c Pedido 
de Indenização por Danos Morais

                                                                                                        

Ana Luiza Barreira Secco Amaral

SENTENÇA

Vistos e etc.

(...). ajuíza Ação de Adjudicação Compulsória c/c pedido de indenização 
por danos morais contra (...), ambos qualificados às fls.

Aduz que, através de instrumento particular, pactuou com a ré a compra 
do imóvel que descreve, sendo certo que aludido documento foi aditivado depois, para 
que fosse desmembrado do bem negociado uma parte do qual a suplicada necessitava 
para a manutenção de alguns equipamentos seus. E que isso implicaria na dedução da 
quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser suprimida do valor total 
da operação.

Assevera que a requerida não deu cumprimento à avença, a despeito de ela, 
autora, ter observado rigorosamente o que com ela pactuou.

Diante da negativa da ré – diz – fê-la notificar para que adotasse as 
providências que se impunham para a ultimação do negócio, o que resultou em vão. E 
que esse procedimento da postulada está a lhe causar transtornos, uma vez que necessita 
do imóvel negociado para oferecê-lo em garantia a algumas instituições financeiras em 
operações bancárias que precisa celebrar.

Registrando que o negócio que fez com a ré teve caráter de irrevogabilidade 
e irretratabilidade, salienta que se viu compelida ao ajuizamento da ação de adjudicação 
compulsória que aforou, tendo em vista a recusa injustificada da vendedora/requerida 
em lhe outorgar a escritura definitiva, invocando o art. 466 do CPC em prol de sua 
pretensão.

Pugna pela concessão de tutela antecipada, consistente na adjudicação do 
bem que negociou com a ré, pagando o preço correspondente, postulando, também, 
o desmembramento da área excluída da operação, que deve ser “remembrada” para a 
Matrícula imobiliária que indica, referente, no seu dizer, ao imóvel vizinho, também de 
propriedade da ré.

Requer, mais, a condenação da postulada a lhe pagar indenização por danos 
morais, alegando que “vem sofrendo diversos problemas e transtornos financeiros”, 
impossibilitada que está de oferecer o imóvel de que cuida em garantia de operações 
financeiras que necessita realizar.
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Salienta, quanto a esse último aspecto, que vem sofrendo prejuízos de 
ordem extrapatrimonial, suscetíveis de reparação econômica.

Quanto ao mérito, requer a procedência da ação, pleiteando seja 
determinado o “desmembramento do terreno do imóvel cuja Matrícula é (...), quanto 
à área de 32,00m de comprimento x 4m de largura, para o seu remembramento para a 
Matrícula nº. (...), referente ao imóvel vizinho localizado na Rua (….), nº. (...), também 
de propriedade da empresa referida”, e a condenação desta a lhe indenizar os danos 
morais que lhe causou, bem como, por último, a adjudicação do imóvel descrito na 
Matrícula nº. (...), do Registro de Imóveis da 2ª Zona, com a expedição da respectiva 
Carta de Adjudicação, que servirá de título para a Matricula do imóvel.

Postulando por fim a condenação da ré ao pagamento das verbas da 
sucumbência, protesta pela produção de provas.

A inicial veio com os docs. de fls. 31-87, lendo-se às fls. 90 o despacho por 
meio do qual esclareci que o pleito de antecipação de tutela seria apreciado uma vez 
integralizada a relação processual.

Contestando a ação, a requerida trouxe aos autos a peça de fls. 93-115, na 
qual, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse processual da autora, à guisa 
de que o contrato entre ambas celebrado, com base no qual ajuizada a inicial, não foi 
registrado no Registro Imobiliário competente, o que seria condição sine qua non para o 
pedido de adjudicação compulsória.

Requer, com base nisso e invocando jurisprudência ultrapassada, o 
acolhimento da preliminar que arguiu, com a consequente extinção do processo.

Quanto ao mérito, salienta existir, no caso, condição suspensiva a justificar 
o indeferimento da pretensão da autora, que seria, na sua exegese, alteração feita ao 
contrato que com ela firmou, em decorrência da ação há necessidade de, antes da 
ultimação do negócio, ser feito o desmembramento da área excluída do negócio.

Exatamente porque a autora não adotou as providências necessárias àquele 
desmembramento, arremata, não poderia pretender a adjudicação que almeja. E isso ela 
deveria ter feito administrativamente, diz, não lhe sendo lícito alegar que ela, ré, estaria 
obstaculando o cumprimento da medida.

Quanto aos danos morais pretendidos pela requerente, afirma que deles 
não se pode cogitar, eis que não houve na espécie, conduta omissa ou comissiva de sua 
parte a justificar a sua existência.

Impugnando, por fim, o pedido de antecipação de tutela, requer seja a ação 
julgada improcedente, postulando, ainda, na hipótese de eventual procedência da ação, 
atente o Juízo para que, nesse caso, não haverá sentença condenatória, mas meramente 
cominatória, em razão do que a verba honorária haverá de ser fixada com observância 
no disposto no § 4º do art. 20 do CPC.
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Réplica às fls. 181-191, evidenciando o caderno processual que, infrutífera 
a tentativa de conciliação e, diante do desinteresse das partes na produção de provas, 
anunciei o julgamento da lide no estágio atual, o que fiz com a anuência dos litigantes.

Relatei. Decido.
A ação é de deslinde extremamente simples. É o que se demonstra a seguir.
Na verdade, demonstrando que pactuou com a ré a compra do imóvel 

de sua propriedade, a ela tendo pago o valor correspondente, a postulante aduz, mais, 
que, depois de contratada a operação negocial, a mesma sofreu uma pequena alteração, 
consistente na exclusão da área negociada de uma pequena parte da qual a ré/vendedora 
necessitava para a guarda de equipamentos de suas atividades.

A inicial está, realmente, instruída com o contrato de fls. 31-34, que 
estabelece as condições do negócio, nele estabelecido expressamente, que:

“No ato da quitação do saldo devedor se dará a lavratura da escritura 
definitiva de venda e compra do imóvel, quando será concedida a posse do 
imóvel e efetuada a cessão do contrato de locação do imóvel, visto que o 
mesmo encontra-se alugado...” (cláusula 5, fls. 32).

Datando aquela avença de 20 de Outubro de 2009 (fls. 34), posteriormente, 
ou seja, a 29 de Março de 2010, pactuaram os contratantes, por aditivo àquele instrumento 
particular (v. fls. 36-37), que, já tendo a compradora “quitado integralmente o valor 
acordado para a compra e venda do imóvel”, as partes, de comum acordo, estabeleciam 
que, diante dos consideranda constantes do mesmo aditivo, a vendedora devolveria à 
compradora a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de 
pagamento “pela recompra da parcela do imóvel prometido à vendedora”, descrita na 
cláusula primeira do aditivo referido, destacando que:

“ as partes acordam ainda que a parcela do imóvel onde estão instalados 
os equipamentos (a área da recompra) será devidamente desmembrada da 
Matrícula de RGI nº. 76006 e remembrada à Matrícula de RGI nº. 1409, 
referente ao imóvel vizinho, localizado na Rua Sena Madureira, nº. 1020, de 
propriedade da vendedora”.

Essa, a situação fática que deu ensejo ao ajuizamento da ação, arguindo a 
postulante que, inobstante ter procedido ao pagamento do preço, a requerida não adotou 
as medidas necessárias à concretização da escritura definitiva da venda acordada.

A leitura da defesa da ré mostra com extrema clareza que ela justifica a sua 
inação com duas razões. A primeira, a de que à postulante faltaria interesse processual 
para ajuizar a presente ação, por não ter sido a contratação entre ambas havida levada a 
registro no Cartório de Registro imobiliário competente.
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A segunda, enquanto isso, porque o tal desmembramento objeto do 
aditivo ao contrato que firmou com a autora constituiria uma condição suspensiva ao 
cumprimento do mesmo contrato. E isso porque “a escritura somente poderá ser lavrada 
quando o objeto do contrato estiver perfeitamente determinado e individualizado”.

Além disso, diz, uma vez que assumiu o compromisso pelas despesas 
necessárias “à lavratura da escritura definitiva, bem assim ao seu registro no Cartório 
de Imóveis”, arremata, daí se pode deduzir que seriam da responsabilidade da autora as 
providências necessárias ao desmembramento aditivado.

Pondera, em abono dessa afirmativa, que a Lei de Parcelamento do Solo 
estabelece em seu art. 10 que “o interessado” na aprovação do desmembramento deverá 
apresentar requerimento à Prefeitura Municipal...”.

Sucede que nenhuma das duas razões invocadas pela suplicada lhe 
aproveita. A primeira, porque é ponto pacífico em nossos Tribunais de que:

“A promessa de compra e venda poderá propiciar a adjudicação compulsória, 
mesmo se consubstanciada em instrumento particular, como pacífico na 
jurisprudência do Supremo Tribunal” (STJ, REsp nº. 30/DF).

“Civil e Processual Civil. Ação de Adjudicação. Registro de compromisso de 
compra e venda... Súmula nº. 239/STJ... Em consonância com o enunciado 
da Súmula nº. 239 desta Corte, o direito à adjudicação compulsória não se 
condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Cartório de 
Imóveis” (STJ, AgRg no Ag 575115/SP).

“Adjudicação compulsória. Propriedade transacionada com base em 
procuração outorgada pelo proprietário. 1. Celebrado o compromisso de 
compra e venda e pago o preço pelo promissário comprador, é cabível a 
tutela jurisdicional que tenha por escopo a pretensão executiva de suprir, 
por sentença, a outorga da escritura definitiva de compra e venda do imóvel. 
Sentença de procedência mantida” (TJCE, Apelação Cível nº. 743767-
08.2000.8.06.0001/1).

A Segunda Seção, enquanto isso, porque, diferentemente do que a 
suplicada proclama, mais do que a autora, e por motivos óbvios, é ela a interessada 
no desmembramento objeto do aditamento que fez ao contrato de venda que firmou, 
tanto que, por ele, RECOMPROU, mostrando ser a mesma essencial ao exercício de 
suas atividades, a área de terra que excluiu do negócio. O que evidencia que a regra do 
art. 10, da Lei de Parcelamento do Solo, quando fala no “interessado” na aprovação do 
desmembramento, diz respeito muito mais a ela do que a à autora.

Por outro lado, como consignado claramente no contrato claramente no 
contrato, a postulante se responsabilizou pelas despesas alusivas à “lavratura da escritura 
definitiva, bem assim ao seu registro no Cartório de Imóveis”, cuidando, obviamente, 
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da venda do imóvel que foi objeto do contrato, do qual deverá ser excluído a pequena 
porção objeto do aditamento àquela avença.

De que a ação é procedente, assim, não há a mais remota sombra de dúvida, 
havendo necessidade de se atentar, apenas, que a verba honorária aplicável ao caso é a 
prevista no § 4º do art. 20 do CPC, por não ser esta uma sentença condenatória, a teor do 
que proclama as nossas Cortes, como se vê do julgado cuja ementa abaixo se transcreve, 
no qual o ilustrado TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO consignou, assim:

“Obrigação de Fazer. Outorga de escritura definitiva de imóveis... Honorários 
advocatícios fixados por equidade, uma vez que a sentença de adjudicação 
compulsória não tem natureza condenatória” (TJSP, Apelação nº. 0020992-
62.2011.8.26.0562, DJe de 25.03.13).

Isto posto, julgo a ação procedente para concedendo à ré o prazo de 60 
(sessenta) dias para proceder ao desmembramento da área excluída da venda que fez 
à autora, objeto do aditamento feito ao contrato respectivo, outorgar à demandante 
a propriedade do remanescente do imóvel negociado, objeto da Matrícula nº. (...)
do Registro de Imóveis da (...), determinando a expedição em seu favor da Carta de 
Adjudicação competente, evidentemente que depois do desmembramento referido, 
do qual a requerida deverá trazer cópia aos autos, cabendo à adjudicante, por óbvio, o 
pagamento dos impostos, custas e emolumentos devidos.

A requerida pagará as custas do processo e a verba honorária dos patronos 
da autora, ora arbitrados na quantia de R$ 30.000,00 (trinta) mil reais).

P.R.I.
Fortaleza, 

Ana Luiza Barreira Secco Amaral
Juíza de Direito





109

Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula 
Contratual c/c Consignação em Pagamento

                                                                                                        

Ana Luiza Barreira Secco Amaral

SENTENÇA

Vistos e etc.

(...) ajuíza Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual c/c 
consignação em pagamento contra (...), ambos qualificados às fls. 

Litigando como beneficiário da Justiça gratuita e assistido pela Defensoria 
Pública, diz que adquiriu a moto que indica, através de financiamento, nada lhe tendo 
sido informado, por ocasião da contratação, “sobre o montante dos juros de mora e da 
taxa efetiva anual de juros, sobre os acréscimos legalmente previstos e sobre a soma total 
a pagar”.

Depois de “receber algumas informações” e analisar “a forma” do contrato 
que celebrou, fiz, notou que o montante financiado foi superior ao valor requerido, tendo 
o réu “subrepticiamente” incluído na avença “valores não solicitados”, aplicando “juros 
superiores” ao ofertado e capitalizados, resultando de tudo isso “uma parcela com valor 
ginal muito superior ao devido”.

Atesta que somente obteve cópia do contrato que assinou recorrendo a um 
“Cartório” (?), constatando, nessa ocasião, que o valor financiado foi “maior do que elea 
pensava ter pactuado”, nele incluídas taxas cujas origens desconhece.

Assevera que as irregularidades constantes de sua avença são: montante 
financiado superior ao de que necessitava; juros na ordem de 1,72%, capitalizados, além 
do mais, em razão do que, ao invés de devedor, ele, autor, se julga credor do réu.

Postula antecipação de tutela, no sentido de ser determinada a suspensão 
do pagamento das parcelas do financiamento que obteve, uma vez que sua dívida já foi 
quitada, de acordo com os cálculos que mandou proceder.

Quanto ao mérito, requer a declaração da nulidade das cláusulas que 
capitalizam juros, bem como “de todas as demais que agridam os direitos consumeiristas”, 
autorizado a depositar em Juízo o valor que dele o réu está cobrando, a ele sendo 
assegurada a manuteneção do veículo financiado em sua posse, proibida a negativação 
de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Pleiteia, também, a condenação do réu a lhe restituir em dobro os valores 
que dele indevidamente recebeu, assim também ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
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A inicial veio com os docs. de fls. 15-29, verificando-se do despacho de fls. 
30 que me reservei o direito de somente apreciar o pleito de antecipação de tutela uma 
vez integralizada a relação processual.

 A defesa do réu está às fls. 34-74, nela sendo arguido que a dívida do autor 
para consigo está representada por Cédula de Crédito Bancário, tendo sido formalizada 
dentro da mais absoluta legalidade. E que o postulante contratou consigo livre e 
conscientemente, conhecedor de todas as condições pactuadas, nas quais, repete, não 
houve ilicitude.

Os juros remuneratórios, alega, não se sujeitam às regras da Lei da Usura, 
consoante jurisprudência mansa e pacífica de nossos Tribunais, estando em perfeita 
consonância com a média do mercado.

O anatocismo, salienta, foi expressamente pactuado, vindo sendo admitido 
pelas nossas Cortes, sem qualquer restrição, fazendo-se necessária apenas a sua previsão 
contratual.

Com relação às cobranças de “tarifa de cadastro” e “registro de Cartório”, 
alega que também contratualmente estabelecidas, em razão do que lícita a sua cobrança, 
também de acordo com o que proclamam nossos Tribunais.

Exatamente porque não houve cobrança indevida, arremata, de repetição do 
indébito, no caso, não se pode cogitar, impondo-se, consequentemente, a improcedência 
da ação em todos os seus termos.

Réplica às fls. 116-129, nela registrando o promovente que a contestação 
apresentada pelo demandado foi intempestiva, motivo pelo qual não pode ser recebida.

Infrutífera a tentativa de conciliação, restou sem êxito, também, a produção 
de provas, eis que os interessados, intimados para tanto, não manifestaram qualquer 
interesse nesse sentido, o que deu azo ao julgamento que estou a prolatar.

Relatei. Decido.
De que extemporânea a defesa do demandado, de fato, não há nenhuma 

dúvida, uma vez que juntado aos autos o AR comprobatório de sua citação a 09.12.11 (v. 
fls. 32v), sua contestação somente veio a ser apresentada a 19.01.12, a teor do que se vê 
do carimbo aposto à margem de sua folha de rosto (fls. 34).

É inquestionável, desse modo, que se operou, no caso, a revelia do requerido.
Sucede, todavia, que, de acordo com o que entendem nossos Pretórios:

“ Conquanto, em princípio, tenha aplicação o art. 319 do CPC, ao 
reconvindo que não contesta a presunção de veracidade dos fatos alegados 
na reconvenção em face da revelia é relativa, cedendo passo a outras 
circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador 
ao princípio do livre convencimento motivado” (STJ, REsp nº. 334922/SE).
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Na espécie, o que os autos mostram, em primeiro lugar, é que não se pode 
dar muito crédito à versão do promovente, no sentido de que contratou sem saber o quê. 
E, depois, mais absurda ainda é a sua versão de que a ele foi dado mais crédito do que o 
que pleiteou. Isso chega a ser jocoso. 

Feitas essas colocações – que me soaram fantasiosas e afrontosas à 
inteligência de uma pessoa de compreensão mediana – o requerendo aduz que, 
conseguindo junto a um Cartório (???) cópia do contrato que celebrou com o réu, 
constatou que eivado de ilegalidades, consistentes na taxa de juros, dele cobrados de 
forma capitalizada, sem que para tanto houvesse previsão expressa; na cobrança de taxas 
de contrato e de registro, pedindo ao Juízo, ainda, proclame a ilegalidade de todas as 
“demais cláusulas que agridem os direitos consumeiristas”.

Ora, sabe-se que já esta Sumulado no Colendo STJ o entendimento de que

“ Súmula 381 – Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de 
ofício, da abusividade das cláusulas”.

Assim, evidente é que apreciadas só poderão ser, no caso, as ilegalidades 
que o autor afirma existentes no seu contrato, a saber: a taxa de juros; a possibilidade 
de sua capitalização e as cobranças das taxas de cadastro e de registro do contrato. E o 
fato de o réu ser revel não inibe a apreciação de nenhuma delas, uma vez que, repita-se, 
a revelia, só por si, não induz necessariamente à procedência da ação, já tendo o STJ 
proclamado, que:

“ Na ação de Consignação em Pagamento, quando decretada a revelia, não 
será compulsória a procedência do pedido se os elementos probatórios 
constantes dos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem 
suficientes para formar o convencimento do Juiz” (STJ, REsp nº. 769468/
RJ). 

Quanto aos juros, o que a avença hostilizada evidencia é que pactuados à 
taxa mensal de 3,71% ao mês e anual de 54,79%, isso à época da contratação, datada de 
29.08.08.

Ora, recorrendo ao site do Banco Central sem dificuldade se verifica que 
eram aqueles, no período, os juros vigorantes no mercado financeiro. Donde resulta que 
aplicável à espécie é a jurisprudência de nossas Cortes, segundo a qual:

“ Nos contratos bancários não se aplica a limitação da taxa de juros 
remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo auferir a exorbitância da 
Taxa de Juros apenas com base na estabilidade econômica do País, sendo 
necessária a demonstração, no caso, de que a referida taxa diverge da média 
do mercado” (STJ, AgRg no Ag nº. 1371379, DJe de 22.08.12).
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O autor – ressalte-se – não se preocupou em arguir, e nem, muito menos, 
em demonstrar que era superior à do mercado a taxa de juros dele cobrada pelo réu.

No que concerne ao anatocismo, mostra o contrato questionado, também 
(v. fls. 111), que nele estabelecidas as taxas mensal e anual dos juros pactuados. O que 
significa dizer que, a teor do que também proclama nossos Tribunais, houve pactuação 
expressa da cobrança de juros capitalizados. É o que se vê de um sem número de julgados, 
todos a salientar, a uma só voz, que:

“ Nos contratos firmados após a edição da MP nº. 1963-17/2000 (de 
31.03.00), é permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade 
mensal desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual 
de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal” (STJ, EDcl ao AREsp nº. 
250069/PR, DJe de 14.02.13), sendo exatamente essa a situação dos autos.

Finalmente, a cobrança das taxas questionadas, de Tarifa de Cadastro e 
Registro de Cartório, ambas previstas no contrato ora analisado (v. fls. 111).

A respeito delas, é pacífico em nossos Tribunais, do mesmo modo, o 
entendimento de que:

“ Apelação. Arrendamento Mercantil. Ação Revisional. … Tarifa de cadastro. 
Inserção de gravame. Tarifas expressamente pactuadas. Encontrando 
respaldo da Resolução nº. 3518/2007 do BACEN, com redação alterada pela 
Resolução nº. 3963/2009. Precedentes do STJ e desta Corte. Validade da 
cobrança. … É legal a prática de cobrar do cliente as despesas relativas ao 
ressarcimento de serviços prestatos por terceiros, tarifa de cadastro, gravame 
eletrônico e registro de contrato, desde que devidamente explicitado no 
contrato pactuado entre as partes, conforme autorização do Banco Central 
por meio da Resolução...” (TJSP, Apelação nº. 0003761-24.2012.8.26.0453, 
julgada em 26.03.2013).

Assim, não há como dar agasalho às pretensões do autor, em razão do 
que julgo a ação improcedente, deixando de condená-lo ao pagamento dos ônus 
sucumbenciais, porque beneficiário da Justiça gratuita.

P.R.I.
Fortaleza, 

Ana Luiza Barreira Secco Amaral
Juíza de Direito
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Ação de Consignação em Pagamento c/c 
Ação de Despejo com Pedido de Liminar

                                                                                                        

Benedito Helder Afonso Ibiapina

SENTENÇA

Vistos etc.

(...) propõe a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO  
contra (...), ambos qualificados na inicial, aduzindo, em síntese: que, em 01/02/2009, 
firmou com a promovida contrato de locação para fins não residenciais de duas casas 
comerciais, localizadas à Av. (...), (...), lojas (...) e (...) – Aldeota, pelo prazo de 2 (dois) anos, 
com término para o dia 31/01/2011; que o aluguel foi ajustado em R$ 2.000,00 (dois mil 
reais); que, em dezembro de 2010, recebeu correspondência do novo administrador do 
imóvel, dando ciência à requerente que, a partir de 01/02/2011, o aluguel seria reajustado 
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que inviabilizaria “a continuidade do negócio” da 
autora, “que atua no ramo de comércio de artigos infantis”; que, de acordo com o IGPM, 
o percentual de reajuste previsto para o mês de janeiro/2011 é de 11,3220%, condizente 
com a inflação de 2010, que foi da ordem de 5,50% ao ano; que buscou negociar com 
o representante legal da locadora o novo reajuste, porém suas ponderações não foram 
aceitas; que nos termos do art. 19 da Lei do Inquilinato, somente após o decurso de 3 anos 
de vigência do contrato, é que o locador poderá pedir sua revisão; que, de conformidade 
com o IGP-M, índice que postula sejam reajustado os aluguéis,  o valor do aluguel de 
fevereiro de 2011, seria de R$ 2.226,44 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta 
e quatro centavos); 

Com o pedido juntou os documentos de fls. 08/24.
Citada, a requerida contestou a ação, aduzindo, também em síntese: que, 

no início de 2010, convidou pessoalmente todos os locatários do (...), composto de 
11 lojas de aproximadamente 50 m2, cada, para mostrar a defasagem dos aluguéis e 
“providenciar uma revisão no valor da locação”; que depois das negociações, cada 
inquilino passou a pagar em média R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), por cada 
loja; que a requerente não foi convidada na época, porque o contrato dela, por tempo 
determinado, somente findaria em janeiro de 2011, por isso a requerida respeitou citado 
prazo; que em dezembro de 2010, convidou a promovente para comparecer ao escritório 
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da administradora, visando a demonstrar a defasagem do aluguel, bem como a dizer 
que se a postulante “tivesse interesse em dar prosseguimento a locação”, deveria pagar o 
mesmo valor que os demais inquilinos; que, finda a negociação, a requerida aceitou dar 
um desconto à requerente no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), durante o primeiro 
ano,  consoante cláusula segunda “do aditivo juntado pela Consignante”; que, após 
ajustados os valores, a requerida encaminhou o aditivo à loja da requerente, a qual, sob o 
argumento de estar aguardando a assinatura dos fiadores, ficou “enrolando”  a secretária 
da ré por 30 (trinta) dias; que, como percebeu que a autora estava se utilizando “de 
artimanhas” para impedir a requerida de retomar o imóvel, interpôs a ação de despejo. 
No mais, requereu o levantamento dos valores incontroversos. 

Acostou à peça de resistência os documentos de fls. 59/67.
Réplica às fls.72/79, instruída com documentos (fls.50/62).
Às fls. 80/85 e 88/97, seguem-se comprovantes de depósitos judiciais feitos 

pela demandante.
Às fls. 98, informa o (...)a devolução do cheque nº (...), da (...), no valor 

de R$ 3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), por insuficiência de fundos, 
emitido por (...). Instruindo a informação, o original do cheque e cópia do comprovante 
do depósito judicial, dando conta do estorno da “parcela 30 da Conta Judicial nº (...).

 Às fls. 104/105, petição da requerida
É o relatório da ação de consignação em pagamento tombada sob o nº 

456330-24.2011. 
Passo a relatar a ação de despejo com pedido de liminar tombada sob o nº 

461517-13.2011.
(...) propõe a presente  AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR 

contra (...), ambos qualificados na inicial, aduzindo, em síntese: que, em 19/02/2009,  
celebrou contrato de locação com a promovida, com prazo de 24 meses, tendo por objeto 
o imóvel situado à (...), (...), lojas (...) e (...), (...)– (...); que o aluguel mensal foi fixado em 
R$ 2.000, 00 (dois mil reais), à época da ação atualizado em R$ 2.3000,00; (dois mil e 
trezentos reais); que, como o término do prazo estabelecido, não tem mais interesse no 
prosseguimento da locação.

Ao final, requer a expedição de “guia de depósito judicial no valor de R$ 
6.690,00 (seis mil, seiscentos e noventa reais), correspondente a 03 (três) meses de 
aluguel em vigor, para que seja prestada a caução pela promovente”, em respeito ao § 1º 
do art. 59 da Lei do Inquilinato.

Instruem a inaugural os documentos de fls.11/34.
Às fls. 36/36v, decisão da juíza de direito da 20ª Vara Cível, para onde foi 

originariamente distribuída a ação, determinando a citação da requerida.
Citada, a promovida contestou a ação, aduzindo, também em síntese: 
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Preliminarmente, a conexão com a ação de consignação em pagamento, pugnando 
pela remessa dos autos a este Juízo, por prevenção. No mérito, que o aluguel deveria ser 
reajustado pelo IGPM, “que em janeiro de 2011, apurou uma variação de 11,3220% ao 
ano”; que a Lei do Inquilinato reza que o contrato de locação só pode ser revisto após três 
anos de vigência ou do último acordo e, no caso “de periodicidade inferior a 03 (três) 
anos”, deve ser aplicado o índice  de reajuste do aluguel proposto pelo Governo; que, 
não obtendo êxito na negociação com a promovida, ajuizou ação consignatória perante 
este juízo, tendo sido deferido o pedido; que, por sua filha, em 06/11/2008, (...), adquiriu 
da empresa (...) o “REPASSE DO PONTO COMERCIAL, DO ESTOQUE MONTADO 
(LOJA EM PLENO FUNCIONAMENTO”), nome de fantasia “(...); que o anterior 
proprietário mantinha contrato locatício desde 29/09/2003, ficando caracterizado o 
“fundo de comércio em favor da atual inquilina”, tendo a locadora concordado com a 
locação, “ratificando os termos e condições das negociações”; que são quase 8 anos de 
“locação ininterrupta”, assegurando ao locatário “direito à renovação da locação por 
igual período”; que o objetivo “real” do locador é “destituir do locatário o direito ao 
fundo de comércio, fruto de seu trabalho e esforço”.

Juntou à peça contestatória os documentos de fls.61/72.
Réplica às fls. 74/78.
Às fls. 99/100, a douta juíza de Direito da 20ª Vara Cível declinou da 

competência, reconhecendo este Juízo competente por prevenção para conhecer e julgar 
a causa, determinando o envio dos autos a esta unidade judiciária.

É o relatório das duas causas que são julgadas simultaneamente, nos termos 
dos arts. 103, 105 e 106 do Código de Processo Civil.

A ação consignatória, como é sabido, tem como finalidade permitir a 
extinção de uma obrigação quando o devedor não consegue consumar o pagamento, 
quer por resistência injustificada do credor em recebê-lo, quer em virtude de obstáculo 
alheio à sua vontade. A sentença do juiz, portanto, neste tipo de procedimento, tem 
natureza declaratória.

 Sobre  o assunto, pertinente é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O pedido do autor tem natureza meramente declaratória, apontando para 
a correção e suficiência do depósito realizado, sendo objeto de debate na 
demanda  judicial justamente a correção  de tal depósito”. ((...). Manual de 
Direito processual Civil. São Paulo: Editora Método, 2010, pág. 1250).

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

“A ação de consignação em pagamento admite discussão ampla sobre a 
liberação do devedor, mas é limitada a esse objeto, que não exige mais 
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do que uma sentença de natureza declaratória; consequentemente, nela é 
possível decidir a respeito da interpretação de cláusulas contratuais, mas não 
acerca da respectiva invalidade, que supõe sentença com carga constitutivo-
negativa. Recurso especial não conhecido” (STJ, 3ª Turma, Resp 438.999/
DF, Rel. Min Ari Pargendler, ac. 12.11.2002, DJ 28.04.2003, p.199).

“Conquanto meramente liberatória a pretensão deduzida na consignação 
em pagamento, ao Judiciário impõe-se a apreciação incidental de todas as 
questões que se mostrem relevantes a sua solução, para aferir-se o quantum 
realmente devido e estabelecer correspondência com o valor depositado, 
restringindo-se o provimento jurisdicional, contudo `a declaração de 
liberação da dívida” (ac. da 4ª Turma do STJ de 31.8.92, no REsp 23.717-1/
RJ, Min. Sálvio de Figueredo, Lex JSTJ 42/269).

Nessa linha de raciocínio, tenho que persegue a demandante a extinção 
da obrigação mediante o depósito judicial “dos aluguéis vincendos a partir do reajuste 
previsto para o mês de fevereiro de 2011” no sentido de que sejam declarados quitados.

A promovente é locatária das lojas (...), situadas à (...), de propriedade 
da locadora/promovida. O contrato em discussão foi firmado em 19/02/2009. Tinha 
a duração de 24 (vinte e quatro meses). Teve incio  em 01/02/209  e término em 
31/01/2011.

Nesse contexto, a primeira indagação que se me afigura pertinente 
responder é se o contrato locatício sub oculi realmente findou em 31 de janeiro de 2011, 
visto que ajustado por prazo determinado. A segunda indagação,  se o valor depositado 
em Juízo pela suplicante, mensalmente, ou seja, R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta 
reais), a título de pagamento de aluguel das duas lojas, corresponde ao efetivamente  
devido.

Ora, dúvidas não subsistem de que  o contrato de locação firmado entre 
os litigantes, expirou em 31 de janeiro de 2009. Que o diga a cláusula V do contrato 
locatício ora em debate (fls. 12 da consignação), verbis: “ O prazo da presente locação 
será de 2 (dois) anos a iniciar-se no dia 01 de fevereiro de 2009 e a terminar no dia 31 
de janeiro de 2011. (grifos originais).

Inquestionável, portanto, o término do prazo da locação.

Com relação aos valores consignados em Juízo, não correspondem ao 
realmente devido, haja vista que  a promovente é locatária de duas lojas, pagando pelo 
aluguel delas a quantia de R$  R$ 2.230,00 (dois mil, duzentos e trinta reais). Vale dizer, 
o equivalente a apenas uma das lojas. Já os demais inquilinos do Centro Comercial 
Casablanca pagam, em média, R$ 2.500.00 (dois mil e quinhentos reais) por cada 
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loja. É o que se depreende da leitura dos boletos de fls. 59/67. Com efeito, somente ad 
argumentandum tantum, a locatária (...) paga pelo aluguel da loja 01 a quantia de R$ 
3.764,70 (três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos). O locatário (...), 
pelo aluguel da loja 04, paga a quantia de  R$ 2.846,94 (dois mil, oitocentos e quarenta e 
seis reais e noventa e quatro centavos) ( fls.59 e 62).

Não há, por conseguinte, como prosperar a  presente consignatória. 
No tocante à ação de despejo por denúncia imotivada ou denúncia vazia, 

seu fundamento é a mera conveniência do locador, que, mediante a devida notificação, 
denuncia a locação ou promove  sua rescisão unilateral, de tal sorte que descabe indagar 
sobre os motivos que induziram o locador a promover o despejo. 

Nesse contexto, é de todo desnecessário mencionar o  locador o motivo da 
denúncia para a obtenção do resultado perseguido.

A respeito do assunto, pertinente é a lição de Gildo dos Santos:

“É absolutamente desnecessário, portanto, consignar o motivo da 
denúncia, que, bem vistas as coisas, se existe é unicamente o de não ser 
mais conveniente ou interessante ao locador a manutenção do vínculo 
locatício. Apesar disso, por vezes, o locador acaba acrescentando que, além 
de não mais lhe convir a continuidade da locação, vai usar o imóvel. Essa 
circunstância, no entanto, em nada diminui ou abala à retomada. É que, 
embora a  lei não exija que, no caso, o locador dê o motivo do despejo, 
também não o proíbe de explicitar a razão do pedido. De fato, “nada 
impede que o locador do imóvel não residencial dê o motivo do pedido 
de retomada. Trata-se, no entanto,de um plus desnecessário, que não pode 
levar à carência da ação”. (RT 630/163, Rel. Gildo dos Santos; RT 588/159, 
Rel. Martins Costa)”. (SANTOS, Gildo Dos. Locação e Despejo. São Paulo: 
Editora Revista dos dos Tribunais, 1999, pág. 291).

No caso dos autos, a locadora/promovente, não mais convindo manter 
a locação por prazo determinado, com término em 31 de janeiro de 2011, ajuizou 
corretamente a ação de despejo em 24 de fevereiro de 2011, dentro do prazo, pois, do 
art. 59,§ 1º,  VIII da Lei nº 8.245/91, de 30 (trinta) dias.

Tem a locadora/promovente, portanto, direito à retomada do imóvel por 
não ter mais interesse em manter a locação.

À vista do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 
a ação de consignação em pagamento (processo nº (...)).

Pelo  princípio da sucumbência, condeno a promovente ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da causa.

JULGO PROCEDENTE a ação de despejo com pedido de liminar (processo 
nº (...)) e, por via de consequência, decreto a rescisão do contrato de locação, bem como 
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o despejo da promovida  do imóvel localizado à (...), lojas (...) e (...), concedendo a 
requerida o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária (art.63 § 1º, letra “a” da Lei 
nº.  8.245/91).

Condeno a demandada nas custas processuais e honorários advocatícios,  
que arbitro em 15%  (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

P.R.I.

Fortaleza, 24 de janeiro de 2013.

Benedito Helder Afonso Ibiapina
Juiz de Direito
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Ação Rescisão de Contrato c/c Restituição de 
Importâncias Pagas e Indenização Por Perdas e Danos
                                                                                                        

Benedito Helder Afonso Ibiapina

SENTENÇA

Vistos etc.

(...) propõe a presente AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 
RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS 
E DANOS contra (...), ambos qualificados na inicial, aduzindo, em síntese: que, em 
28/03/2008,  na planta, firmou contrato de compra e venda com a requerida, tendo por 
objeto a unidade (...); que a previsão de entrega do bem seria 12/09/2010; que o imóvel 
teria área privativa de aproximadamente 44,68 m2; que decorridos 2 anos e diante do  
encerramento do prazo para entrega, sem que a obra tivesse início, procurou  a ré, 
dela obtendo a informação  de que para o local havia novo projeto, desta feita para a 
construção de apartamentos; que, embora diverso do que adquirido anteriormente e de 
valor superior,  viu-se compelido a aderir ao novo empreendimento, pelo que assinou 
novo contrato, ficando ajustado a previsão da  entrega do  imóvel para o dia 31/03/2012; 
que, até o presente momento, nada foi construído na área destinada ao empreendimento; 
que em novo contato com a requerida, foi-lhe informado que “a obra estava realmente 
com problemas”, aduzindo que se o autor quisesse desfazar o contrato, poderia fazê-lo, 
contudo, apenas parte do que havia pago seria restituído, assim mesmo em 35 parcelas; 
que já pagou o montante de R$ 14. 377,00 (quatorze mil, trezentos e setenta e sete reais). 

Ao final, postula a rescisão do contrato de compra e venda com a condenação 
da promovida “ao pagamento de perdas e danos”, que calcula em R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Bem assim, a devolução da quantia de R$ 14. 377,00 (quatorze mil, trezentos 
e setenta e sete reais), monetariamente corrigidas, custas processuais e honorários 
advocatícios.   

Com o pedido juntou os documentos de fls. 22/70.
Citada, a promovida contestou a ação, aduzindo, também em síntese: que 

o contrato em discussão encerra “em seu âmago, três espécies distintas e autônomas 
de contrato”: contrato de  promessa de compra e venda de fração ideal de terreno, de 
incorporação e de construção por administração; que  a promovida reuniu os contratos 
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num só, todavia, poderia tê-los firmados “em documentos distintos”, defendendo que a 
medida “teve a vantagem de proporcionar aos adquirentes uma visão global e conjunta 
de seus direitos e obrigações em face das várias pessoas com quem contrata”; que a 
responsabilidade pelo custo total das obras, no contrato denominado “a preço de custo”, 
é do condomínio formado pelos adquirentes das unidades imobiliárias incorporadas, 
nos termos do art. 58, I e II, da lei nº 4.591/64, assumindo os contratantes “todos os 
riscos do empreendimento”;  que a característica primordial do mencionado contrato é 
que nele os preços e os prazos são “estimados/previstos e não certos”; que no contrato 
de incorporação, há tolerância de até 180 dias para entrega da obra, podendo, “em casos 
excepcionais”, de caso fortuito ou força maior, ser modificado; que o atendimento à 
pretensão autoral significaria “ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos”; 
que não se houve com dolo ou culpa, não havendo,  pois, que se falar em responsabilidade 
da demandada, cabendo a exclusividade da culpa à demandante; que não foram 
demonstrados os danos morais sofridos. 

Acostou à peça de resistência os documentos de fls. 122/131.
Réplica às fls. 133/141.
Diante do despacho de fls. 142, que anunciou o julgamento antecipado da 

lide, acaso não transacionassem nem especificassem eventuais provas que desejassem 
produzir, no prazo que lhes foi assinalado, as partes quedaram-se silentes .

É o relatório.
DECIDO.
Passo a conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença e o faço 

diante da hipótese prevista no art. 330, I do CPC. 
No mérito, o primeiro questionamento a ser enfrentado diz respeito à lei 

que rege o contrato sub oculi, haja vista que, para o suplicante, o sinalagmático é regido 
pelo Código de Defesa do Consumidor, e, para a suplicada, pela Lei nº 4.591/64.

Sem maiores reflexões, tenho que promovente e promovida estão corretas, 
considerando que o contrato em análise é regido pela lei que lhe é própria, no caso a lei 
nº 4.591/64, assim como pelo Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito o STJ já 
pacificou o entendimento:  

“O contrato de incorporação, no que tem de específico, é regido pela lei 
que lhe é própria(lei 4.591/1964), mas sobre ele também incide o Código 
de Defesa do Consumidor, que introduziu no sistema civil princípios gerais 
que realçam a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio 
da boa-fé objetiva (STJ – Resp 80.036-SP – rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar 
– j. 12.02.1996 – DJ 25.03.1996)”. 
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Nesse contexto, é à luz do Código de Defesa do Consumidor, 
prioritariamente, e do Código Civil/2002, subsidiariamente, que a presente pedido 
há de ser apreciado e decidido, num perfeito “diálogo de fontes”, conforme teoria 
desenvolvida pela professor Erike Jayme, da Universidade de Heidelberg, trazida para o 
Brasil pela professora  Cláudia Lima Marques. 

Segundo essa teoria, as normas jurídicas não se excluem, por integrarem 
ramos jurídicos distintos, antes se complementam. “No Brasil, a principal incidência 
da teoria se dá justamente na interação entre o CDC e o CC/2002, em matérias como a 
responsabilidade civil e o Direito Contratual.” ( TARTUCE, Flávio. Manual de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Editora Método, 2011, pág. 15). 

Bem por isso a Ministra Nancy Andrighi assentou, magistralmente:

“CONSUMIDOR E CIVIL. ART. 7º DO CDC. APLICAÇÃO DA LEI 
MAIS FAVORÁVEL. DIÁLOGO DE FONTES. RELATIVIZAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DE ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
TABAGISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 
PRESCRIÇAÕ. PRAZO.
1. O mandamento constitucional de proteção ao consumidor deve ser 
cumprido por todo o sistema jurídico, em diálogo de fontes, e não somente 
por intermédio do CDC.
2. Assim, e nos termos do art. 7º do CDC, sempre que uma lei garantir 
algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do 
CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no 
trato da relação de consumo.
3. Diante disso, conclui-se pela aplicabilidade do prazo prescricional do art. 
27 do CDC à hipótese dos autos, devendo incidir a prescrição vintenária do 
art. 177 do CC/16, por ser mais favorável ao consumidor.
4. Recente decisão da 2ª Seção, porém, pacificou o entendimento quanto 
à incidência' na espécie do prazo prescricional de 05 anos previsto no 
art. 27 do CDC, que deve prevalecer, com a ressalva do entendimento 
pessoal da Relatora. Recursos especiais providos.”(Resp. Nº 1.009.591 - RS 
(2007/0278724-8).

Nesse contexto, passo a apreciar os pedidos constantes da inaugural.
O direito à rescisão do contrato, bem como à devolução das quantias pagas, 

afigura-se-me inegável, ex vi da norma insculpida no artigo 53, do Código de Defesa do 
Consumidor, verbis: 

“Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante 
pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em 
garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam 
a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do 
inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto 
alienado”.
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 O texto legal em referência, com efeito, considera nula de pleno direito 
a cláusula que estabelece “a perda total das prestações pagas em benefício do credor 
que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 
produto alienado”. Vale dizer, é lícito ao consumidor não apenas “pleitear a resolução do 
contrato” como também a restituição das quantias pagas, no caso de inadimplemento do 
contrato de compra e venda de móveis ou imóveis. '

À respeito do  artigo 53 do CDC, leciona a Professora Cláudia Lima 
Marques: 

“ Abusividade. Contrato comutativo. Esta previsão contratual de perda 
total ou parcial do patrimônio do consumidor, sem contraprestação, atenta 
contra o direito de propriedade e contra a noção causal de nosso direito, 
que combate o enriquecimento sem causa. Enquanto ao incorporador 
asseguram-se a propriedade do imóvel e a possibilidade de sua posterior 
revenda, tal cláusula deixa o consumidor, seu parceiro contratual, em 
situação de desvantagem total, como se o contrato fosse um contrato de 
absoluto risco, um contrato aleatório e não um contrato comutativo. 
Ora, impor tal peso ao consumidor, extinguir todo e qualquer risco 
profissional do empresário, que lucrou com a construção total do imóvel, 
e  impor todos os riscos nos ombros dos poupadores-consumidores parece 
exagerado. Tal caráter exagerado e leonino da cláusula já foi identificado 
mesmo em face do direito comum tradicional, quanto mais em face de um 
Código protetivo dos interesses dos consumidores, como o CDC. Parece-
nos, pois, que, em face da norma da cláusula geral de boa-fé e de equilíbrio 
contratual prevista no art. 51, IV, do CDC, a cláusula de decaimento é 
tipicamente abusiva, uma vez que imputa uma desvantagem exagerada 
ao consumidor e assegura uma vantagem sem causa ao fornecedor”. 
(MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do 
Consumidor. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, pag. 
787).

Em perfeita sintonia com sobredita regra contida no art. 53, estatui o artigo 
51, II, do Código: 

“ art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços: (...) II – subtraiam ao 
consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos 
neste Código; ”.

Conclui-se, portanto, que, em caso de desistência, desfazimento, 
arrependimento, ou retratação do contrato ou negócio, o consumidor tem o direito de 
receber de volta o que pagou, evidentemente que descontadas as despesas administrativas 
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da ré, diretas e indiretas, feitas em relação ao imóvel. É o que se depreende da leitura do 
§2º, do artigo 53, do CDC, verbis:

“Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a 
compensação ou a restituição  das parcelas quitadas, na forma deste artigo, 
terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os 
prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.”

Sobre a devolução de quantias pagas, em caso de rescisão do contrato de 
compra e venda, as Cortes Superiores sedimentaram o seguinte entendimento:

CIVIL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DESISTÊNCIA – AÇÃO 
PRETENDENDO A RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS 
PAGAS – RETENÇÃO PARCIAL EM FAVOR DA VENDEDORA, 
COMO RESSARCIMENTO DE DESPESAS – CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, ARTS. 51, II, 53 E 54 – CÓDIGO CIVIL, ART. 
924 – MULTA PROCRASTINATÓRIA APLICADA NO TRIBUNAL DE 
ORIGEM – SÚMULA Nº 98 – STJ - INCIDÊNCIA  
1. A C. 2ª Seção do STJ, em posição adotada por maioria, admite a 
possibilidade de resilição do compromisso de compra e venda por iniciativa 
do devedor, se este não mais reúne condições econômicas para suportar o 
pagamento das prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel 
(ERESP nº 59.870/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, por maioria, DJU de 
09.12.2002). 2. O desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à 
restituição das parcelas pagas, porém não em sua integralidade. Fixação 
de percentual de retenção. 3. “Embargos de declaração manifestados com 
notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório”. 
Súmula nº 98-STJ. 4. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido. 
(STJ – RESP 188951 – DF – 4ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJU 
06.10.2003 – p.273).

CIVIL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DESISTÊNCIA – AÇÃO 
PRETENDENDO A RESCISÃO E RESTITUIÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS 
PAGAS – RETENÇÃO DE 25% EM FAVOR DA VENDEDORA, COMO 
RESSARCIMENTO DE DESPESAS – CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, ARTS. 51, II, 53 E 54 – CÓDIGO CIVIL, ART. 924 – AC
1. 2ª Seção do STJ, em posição adotada por maioria, admite a possibilidade 
de resilição do compromisso de compra e venda por iniciativa do devedor, 
se este não mais reúne condições econômicas para suportar o pagamento 
da prestações avençadas com a empresa vendedora do imóvel (ERESP nº 
59.870/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, unânime, DJU de 09.12.2002). 2. 
O desfazimento do contrato dá ao comprador o direito à restituição das 
parcelas pagas, porém não em sua integralidade. Percentual de retenção 
fixado em 25%. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido e 
parcialmente provido. (STJ – RESP 508053 – MG – 4º T – Rel. Min. Aldir 
Passarinho Júnior – DJU 15.03.2004 – p. 277) ( Ementas no mesmo sentido).
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 Com relação ao pedido de indenização por dano moral (que o autor, 
inadvertidamente, denominou de “perdas e danos”), dispensa comprovação. Sobre o 
assunto a jurisprudência pátria é pacífica. Senão vejamos:

“Provado o fato, não há necessidade da prova do dano moral” (STJ-3ª T., 
REsp 261.028, Min. Menezes Direito, j. 30.5.01, DJU 20.8.01). Isto porque “a 
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, 
de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” 
(RSTJ 152/389). “Na indenização por dano moral, não há necessidade de 
comprovar-se a ocorrência do dano. Resulta ela da situação de vexame, 
transtorno e humilhação a que esteve exposta a vítima” ( (STJ-4ª T., REsp 
556.031, Min. Barros Monteiro, j. 27.9.05, DJU 7.11.05).              

   
À vista do exposto, julgo procedente a presente ação para, decretando a 

rescisão do contrato em foco, condenar a promovida a restituir ao promovente a quantia 
de R$ 14. 377, 00 (quatorze mil e trezentos e setenta e sete  reais) efetivamente pagos em 
função do contrato ora rescindido, mais juros e correção monetária, a partir da citação 
(CPC, art. 219), assegurando à suplicada, não obstante, o direito de retenção de 25%, 
a título de ressarcimento de despesas administrativas em relação ao imóvel. Condeno, 
ainda, a suplicada a pagar ao suplicante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 
de danos morais, contados a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), custas 
processuais e honorários advocatícios, que, a teor do art. 20, § 3º, do CPC, arbitro em 
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atualizados até a data do efetivo 
pagamento.

O cumprimento desta sentença dar-se-á do modo previsto nas novas 
disposições processuais por conta da Lei nº 11.232/05, ou seja, por execução, sem 
necessidade de instauração de nova relação jurídica, cuja fase se iniciará nos termos do 
§ 1º, do artigo 475-I, do Código de Processo Civil. Para tanto, determino o envio destes 
autos à Contadoria do Fórum para liquidação. 

A promovida fica de logo ciente de que, não efetuando o pagamento no 
prazo de quinze dias, a partir de sua intimação para cumprir a obrigação (seja mediante 
execução provisória ou definitiva), haverá o acréscimo de multa no percentual de 10% 
sobre o valor da condenação (Código de Processo Civil, artigo 475-J).   

P.R.I.

Fortaleza, 20 de maio de 2013.

Benedito Helder Afonso Ibiapina
Juiz de Direito 
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Ação de Desapropriação em 
Dependência com Ação de Oposição

                                                                                                        

Carlos Augusto Gomes Correia

SENTENÇA  
                     
RELATÓRIO

Trata-se de ação de desapropriação proposta pelo (...), contra a (...), em 
dependência com ação de oposição nº (...), referente a bem imóvel localizado nesta 
capital, descrito na petição inicial, cuja expropriação se verifica em face da utilidade 
pública, nos termos do Decreto Estadual, nº 29.051 de 26 de outubro de 2007, que 
declarou de utilidade pública uma área de 121.272 m² (cento e vinte e um mil, duzentos 
e setenta e dois metros quadrados), requerendo a citação da (...).

Fundamentou o seu pedido na Constituição Federal e no Decreto Lei nº 
3365/41, em que preceitua que a propriedade deve atender a função social, tendo em 
vista a prevalência do interesse da coletividade com supremacia ao do particular.

Com a petição inicial de fls. 03/07 (ação de desapropriação) vieram os 
documentos de fls. 08/15 (ação de desapropriação).

Em petição de fls. 20/21 (ação de desapropriação), o (...) afirma que efetuou 
o depósito judicial no valor de R$ 22.881.595,28 (vinte e dois milhões, oitocentos e 
oitenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), requerendo 
a imissão na posse do imóvel.

Afirma o expropriante que a desapropriação tem por finalidade a construção 
do (...), tendo no mesmo ato oferecido o valor de R$ 22.881.595,28 (vinte e dois milhões, 
oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), 
baseado na avaliação feita pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Ceará - 
DER. 

Através da postulação de fls. 28/29 (ação de desapropriação), o Estado 
do Ceará e a (...), pessoa jurídica de direito privado, compareceram em Juízo a fim de 
celebrarem acordo no que se refere ao preço do imóvel desapropriado, juntando para 
tanto, a certidão do Cartório de Imóveis da (...), matrícula nº (...), com área total de 
44.836,64m², com a juntada dos documentos de fls. 30/49 (ação de desapropriação).

Em despacho inicial de fls. 51 (ação de desapropriação), determinamos 
ao autor que efetivasse os esclarecimentos das diferenças das áreas existentes entre a 
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descrição do imóvel no memorial descritivo e a matrícula do imóvel nº (...), do Cartório 
de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Fortaleza.

Em petição de fls. 53/54 (ação de desapropriação) o(...), postula a ratificação 
do pedido de homologação do acordo verificado com a (...), alegando desnecessária a 
realização da correção da área verificada por este Juízo, defendendo não ser obstáculo a 
homologação do acordo firmado entre as partes.

Às fls. 56/66 (ação de desapropriação) temos a juntada de petição impetrada 
por (...) e seu esposo (...) e (...) e sua esposa (...), dando ciência da ação de oposição, 
distribuída por dependência a este Juízo, em face de alegação da existência de enfiteuse 
constituída sobre o imóvel objeto da expropriação.

Através do processo nº (...), o (...)  apresentou impugnação ao valor da 
causa, requerendo que à ação de oposição fosse atribuído o valor de R$ 1.716.119,55 
(um milhão, setecentos e dezesseis mil, cento dezenove reais e sessenta e cinco centavos), 
sob pena de extinção do feito. 

Contestação da (...) às fls. 184/202 (ação de oposição), ressaltando a ausência 
de interesse processual dos opoentes, pelo procedimento inadequado; a ilegitimidade 
ativa dos opoentes, face a inexistência nos autos de que os mesmos sejam os senhorios 
diretos do imóvel desapropriando; a impossibilidade jurídica do pedido pelo resgate 
do aforamento; o descabimento da cobrança dos foros anuais e a responsabilidade do 
Estado pelo pagamento do laudêmio. 

O (...)ofereceu contestação às fls. 223/235, versando sobre a inadequação 
da via processual da oposição, por lhes faltar o interesse de agir, requerendo a extinção 
do feito nos termos do art. 265 do CPC; impossibilidade jurídica do pedido, posto que a 
via correta seria a assistência e a inexistência de enfiteuse, com a condenação nos ônus 
da sucumbência. 

Replica à contestação da (...) às fls. 207/215, com a ratificação dos termos 
expostos na inicial.

Replica à contestação do Estado do Ceará às fls. 284/303, com a ratificação 
dos termos expostos na proemial. 

Em despacho às fls. 67 (ação de desapropriação), este Juízo convencido da 
existência de divergência entre o memorial de área desapropriada apresentada com a 
inicial e matrícula do imóvel de nº 62.667 do Cartório de Registro de Imóvel competente, 
ocasionando obstáculo para transferência do imóvel nos termos do art. 29 do Decreto 
Lei nº 3365/41, determinamos a nomeação do perito (...), sob nº 5510/D/CE, para 
realizar o levantamento topográfico do imóvel a fim de ser obtido o memorial descritivo 
e correto da área expropriada, facultando-se às partes a nomeação de assistentes técnicos 
e formulação de quesitos.
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Em petição de fls. 69/70 (ação de desapropriação) a (...) juntou aos autos 
o substabelecimento de procuração acostando os documentos de fls. 71/99 (ação de 
desapropriação). 

O Estado do Ceará às fls. 101 (ação de desapropriação) nomeou seu 
assistente e apresentou seus quesitos.

A (...) às fls. 103/105 (ação de desapropriação), nomeou seu assistente e 
apresentou quesitos a perícia.

Em despacho de fls. 119/122 (ação de desapropriação) acolhemos o 
pedido de imissão promissória do imóvel pelo Estado do (...), ao mesmo tempo em que 
determinamos a comprovação pelo Estado do (...) a publicação dos editais obrigatórios e 
a (...) a comprovação de quitação dos débitos fiscais a possibilitar nos termos do Decreto 
Lei nº 33565/41 o pedido de levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor de 
depósito da oferta.

Certidões da (...) foram juntadas às fls. 129/133 (ação de desapropriação).
Às fls. 134/135 (ação de desapropriação) consta o termo de audiência de 

conciliação determinado por este Juízo, na ação de oposição e na ação desapropriatória, 
no qual restou sem sucesso, face a inexistência de acordo entre as partes. 

Entretanto, por este Juízo foi determinado a extensão da perícia para a 
realização do levantamento do preço do imóvel, conforme requerido pelos opoentes, 
bem como, acompanhando o entendimento do Ministério Público, nos termos do art. 
57 do CPC, foi reconhecida a citação da (...), na ação de oposição, na pessoa de seu 
advogado nos autos habilitado.

Inconformado com a decisão de fls. 91/94 o Estado do (...) interpôs 
Embargos de Declaração, por entender que a obrigação da publicação dos editais não 
compelia ao autor.

Às fls. 153/157 (ação de desapropriação) repousam petição de nomeação 
de assistente e apresentação de quesitos ao perito propostos por (...) e seu esposo (...) e 
(...) e sua esposa (...).

Petição de fls. 165/166 impetrada pela (...), ratifica a nomeação de seu 
assistente de perícia, ao mesmo tempo em que se insurge sobre as intervenções nos autos 
de desapropriação feitas por (...) e seu esposo (...) e (...) e sua esposa (...).

Às fls. 133 foram apresentadas propostas de honorários de perito.
Informações de interposição de agravo de instrumento movido pela (...), 

contra a decisão proferida às fls. 136/146 por este Juízo.
Decisão em Embargos de Declaração às fls. 187/192, rejeitando os 

aclaratórios com aplicação de multa 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por 
entender que revestidos de caráter protelatório.
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Em despacho às fls. 193/196 este Juízo determinou a suspensão da imissão 
da posse do imóvel pelo Estado do (...) até a publicação dos editais pelo autor e a 
realização da perícia para determinação das dimensões e a quantificação do valor do 
imóvel, para se conhecer se o valor do depósito da oferta corresponde ao valor do imóvel 
desapropriado.

Em decisão às fls. 208/224 (ação de desapropriação) o (...) juntou petição de 
informação de interposição de agravo de instrumento contra a decisão de fls. 187/192 e 
193/196, pagamento de multa por litigância de má-fé e suspensão da imissão de posse, 
respectivamente.

Às fls. 255/256 (ação de desapropriação) dos autos repousam petição e 
comprovante de depósito voluntário no valor de R$ 572.039,89 (quinhentos e setenta e 
dois mil e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos) feitos pelo (...) a título de oferta e 
pagamento do valor equivalente a 10 (dez) foros e um laudêmio calculados sobre o valor 
de oferta da ação expropriatória, aos senhorios (...) e seu esposo (...) e (...) e sua esposa 
(...).

Laudo pericial apresentado às fls. 260/288 avaliando o imóvel em R$ 
22.636.323,43 (vinte e dois milhões seiscentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte 
e três reais e quarenta e três centavos), memorial descritivo da área, fundamentação, 
metodologia, legislação e documentos anexos.

O Estado do Ceará juntou petição informando a publicação do edital para 
conhecimento de terceiro às fls. 296, acompanhado dos documentos de fls. 297/298 
(recorte da publicidade).

Manifestação da (...) sobre a perícia às fls. 463/465, em que postula a 
confirmação do valor do acordo apresentado entre as partes, com fundamento na  
avaliação pericial.

Às fls. 475 este Juízo encaminhou os autos ao Ministério Publico, que emitiu 
parecer pela inexistência de interesse público na lide.

Em petição às fls. 492, da ação de oposição (nº (...)), os opoentes atribuem 
o valor correto à causa, no caso, R$ 1.716.119,65 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, 
cento e dezenove reais e sessenta s cinco centavos), com o consequente recolhimento da 
complementação das custas judiciais.

Às fls. 493 este Juízo anunciou o julgamento do feito por entender que 
o mesmo admite a antecipatória da lide, determinado a intimação das partes, não se 
verificando a ocorrência de nenhum recurso.

É o relatório. Decido.
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FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de desapropriação nº (...) por dependência ao processo 
de oposição de nº (...) manifestada por (...) e seu esposo (...) e (...) e sua esposa (...), 
contra a (...) e o (...), em que postulam o direito ao recebimento do valor indenizatório 
correspondente a enfiteuse, visto que sobre o imóvel desapropriado está constituída 
a divisão do domínio útil e direto, respectivamente atribuído à (...) e aos senhorios 
requerentes.

Inicialmente, cumpre verificar as preliminares da (...) e do (...), e, por 
questão lógica e de economia processual, efetivamos a análise pela legitimidade ativa dos 
opoentes como condição de admissibilidade da presente lide, requisito indispensável 
para a alegada indenização expropriatória dos senhorios.

Em suas alegativas de existência de ilegitimidade ativa, a (...) e o (...) fizeram 
alusão a inexistência de enfiteuse gravada no imóvel expropriado.

Para a análise da legitimidade ativa, torna-se indispensável uma minudente 
verificação da cadeia registral do imóvel expropriado constante na matrícula nº (...), do 
Registro de Imóveis da (...), fls. 30/31 (ação de desapropriação).

Os opoentes às fls. 06 da oposição nº (...), efetivaram, a seguinte exposição:

   ...
" Na mesma sequência, Douto Julgador, seguindo a princípio da continuidade 
registral, embora tenham passado despercebidos pelos Oposto, verifica-se que 
a matrícula de (...), que deu origem ao imóvel desapropriado, hoje descrito e 
caracterizado na matrícula nº (...) (cópia do doc. em anexo), fora extraído da 
Transcrição nº (...) e matrícula nº (...) (cópia do doc. em anexo), do mesmo 
Cartório Registral, onde podemos verificar restar consignado a Enfiteuse e 
consequentemente o registro dos opoentes como detentores do domínio direto 
do imóvel objeto da desapropriação." (destaquei)

Passamos a analisar a transcrição literal da aludida matrícula nº (...), do 
citado imóvel:

"O Domínio Útil de um terreno situado nesta Capital, no Bairro Edson 
Queiroz, com frente para a Via Pública a ser aberta no terreno ora doado, 
lado par, de forma irregular, distando 316,88m para a Washington Soares 
(alargamento) em direção ao poente, medindo e extremando: AO NORTE 
(frente) 54,12m com a Via Pública doada ao Município de Fortaleza; AO 
NASCENTE (lado direito) em 03 segmentos, sendo o 1º segmento no 
sentido norte-sul medindo 151,80m com gleba de propriedade de Lastro 
Representações Ltda., o 2º segmento no sentido oeste-leste medindo 
99,49m, com glebas de propriedade de Lastro Representações Ltda. e o 3º 
segmento no sentido norte-sul medindo 238,14m com gleba de propriedade 
de ML e DB Representações Ltda.; e AO SUL (fundos) 153,61m com imóvel 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

130

de propriedade da (...) ((...)); perfazendo uma área total de 44.836,64m2.
PROPRIETÁRIA: (...), está inscrita no CGC/MF nº 35.061.993/0001-96.
REGISTRO ANTERIOR: Matrícula nº 51190 desta Serventia.

Analisando a matrícula nº (...), ora citada, e em cumprimento ao princípio 
da continuidade registral, nos deparamos com a matrícula anterior nº 51.190, (fls 53/55, 
da oposição nº (...)) que possui a seguinte descrição:

" Um terreno situado nesta capital, no bairro Edson Queiroz com área 
de 56.936,33m2, Oeste (frente) 442,39m em dois segmentos retilíneos e 
descontínuos, o primeiro com 390,21m limita-se com a gleba destinada à 
CFG Representação Ltda, o segundo com 23,18m limitando-se com a Av 
Washington Soares. LESTE (FUNDOS) – 442,39m em dois segmentos 
retilíneos e descontínuos, o primeiro com 238,41m limita-se com gleba 
destinada à ML e DB Representação Ltda, o segundo com 183,98m 
limitando-se com a gleba destinada à Lastro Representações Ltda. 
NORTE ( LADO DIREITO) – 475,49m  com dois segmentos retilíneos  e 
descontínuos o primeiro com 99,49m limita-se com as glebas destinadas 
à Lastro Representações Ltda e Matercon Materiais de Construções Ltda, 
o segundo com 370,00m limita-se com a gleba destinada limita-se com a 
gleba destinada à Lastro Representações Ltda. (SUL LADO ESQUERDO) 
– 475,49m em dois segmentos retilíneos e descontínuos, o primeiro com 
153,61m limita-se com a (...) (UNIFOR), o segundo com 321,88m, limita-se 
com a gleba destinada à CFG Representações Ltda.
Proprietária: (...), sediada nesta capital, CGC/MF nº 07..514.092/0001-49
Títulos Aquisitivos: Transcrições números 57.197 e 69.919, ambas deste 
Cartório.

 
Pelo confronto das duas matrículas, (...) e (...), observamos que nesta última 

não se menciona o termo "Domínio Útil".
Continuando a analisar onde surgiu o termo "Domínio Útil", temos que o 

mesmo foi inserido na (...), através de Escritura Pública de Re-ratificação do 2º Aditivo 
ao Contrato Social da Max Shopping Materiais de Construção Ltda, às fls. 54, dos autos 
da oposição.

A Transcrição nº (...) originou várias matrículas, e analisando a cadeia 
registral através da Certidão da Transcrição das Transmissões de nº (...), de 23 agosto 
de 1974, fls. 236 da ação de oposição, e, às fls. 249/250 (ação de oposição), temos em sua 
parte final:

"CERTIFICA mais que retroagindo aos títulos não foi encontrada nenhuma 
constituição de enfiteuse anterior a presente transcrição; no entanto, a 
constituição de enfiteuse da quadra "G" foi registrada posteriormente, 
conforme se vê no R.02 da matrícula nº (...) de 30 de dezembro de 1982, deste 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

131

Cartório. CERTIFICA ainda que não há mais espaço na coluna destinada às 
averbações, devendo por essa razão serem os atos enumerados no artigo 
169 da Lei  6015/73, efetuados na Zona Imobiliária atualmente competente. 
CERTIFICA  finalmente que além das anotações constantes nenhum outro 
lançamento mais constata-se além dos já relacionados até a presente data. 
O referido é verdade. Dou fé. Em 10/09/2009." Selo da certidão AO 660460, 
TALÃO 01/264073 (grifamos)

O Cartório de Imóveis da (...), certificou a inexistência de qualquer 
registro ou constituição de enfiteuse no imóvel desapropriado, com exceção da 
quadra "G" da matrícula nº (...), de 30 de dezembro de 1982, a qual não se relaciona 
em nenhum momento com a área expropriada.

A propósito, a única enfiteuse que temos constituída é a relativa a quadra 
"G"  da matrícula nº (...), de 30 de dezembro de 1982, às fls. 251 da oposição, a seguir 
transcrita:

" Domínio útil de um terreno de forma irregular, constituído pela quadra nº 
67 do loteamento Centro Aldeota, extremando e medindo ao norte 117,00m 
com a Rua Paula Ney, ao sul, 121,00m com a Av. Padre Antonio Tomaz, ao 
leste 99,00m com a rua Marechal Rondon, e ao oeste 100,00m com a rua 
Fonseca Lobo."

Portanto, este é o único imóvel constituído em enfiteuse de acordo com 
a certidão devidamente atualizada do Cartório de Imóveis da 1ª Zona de Fortaleza, e 
tendo em vista a sua localização ser diversa do imóvel que está sendo desapropriado, 
deixo de proceder qualquer análise e emitir qualquer juízo de valor do seu conteúdo.

Desta forma, a alegada enfiteuse na matrícula nº (...), com o detalhamento 
da matrícula nº (...) (fls. 53, da ação de oposição) simplesmente inexiste, muito 
embora os opoentes afirmem que a mesma foi constituída em contratos sociais 
existentes nos autos.

Deve ser salientado que os opoentes não mencionam data, ou seja, dia, mês 
e ano de sua constituição e registro, nem o ato constitutivo de sua instituição, e muito 
menos o seu respectivo registro.

A enfiteuse como um ato de direito real, possui suas regras próprias em 
nosso ordenamento jurídico, iniciando-se pelos preceitos contidos no Código Civil de 
1916, nos arts. 678 e seguintes.

Mesmo que existisse a enfiteuse na presente situação, o que não é o caso, 
falta legitimidade aos eventuais senhorios, em tese, opoentes, para questionar o valor 
negociado pelo enfiteuta, tendo direito apenas ao laudêmio e foro, na forma da legislação 
aplicável. 
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Sabemos que a enfiteuse na vigência do diploma legal civil de 1916, era um 
contrato oneroso, na forma a seguir descrita:

...
Art. 678. Dá-se a enfiteuse, aforamento ou emprazamento, quando por 
ato entre vivos, ou de última vontade, o proprietário atribui a outrem 
o domínio útil do imóvel, pagando a pessoa, que o adquire, e assim se 
constitui enfiteuta, ao senhorio direto uma pensão, ou foro, anual, certo 
e invariável.
...
Art. 682. É obrigado o enfiteuta a satisfazer os impostos e os ônus reais que 
gravarem o imóvel. 

A constituição da enfiteuse possui toda uma ritualística, a iniciar-se por 
escritura com finalidade própria em preceitos estabelecidos no Código Civil de 1916 e as 
normas insertas na Lei nº 6.015/73, que em seu art. 167 e seguintes preceitua:

...
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos:

I- o registro:
...
10) da enfiteuse;
...
Art. 172. No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro 
e a averbação dos títulos ou ato constitutivos, declarativos, translativos e 
extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, "inter vivos" 
ou "mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer 
para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade.

Relativamente aos recibos existente nos autos em que se refere a suposta 
enfiteuse neste processo, considero os mesmos sem nenhum valor jurídico para 
produzir o efeito a que se pretende, o reconhecimento da existência de enfiteuse no 
imóvel desapropriado.

A enfiteuse no que pertine a intenção do seu instituidor, constitui ato 
pessoal e subjetivo do senhorio, entretanto, a sua materialização em seu aspecto 
objetivo, inexoravelmente deve ser formalizada através dos instrumentos legais previstos 
no ordenamento jurídico, que seriam a escritura de sua instituição e o seu respectivo 
registro, hipótese ausente nos autos.

Verificamos as matrículas mencionadas pelos opoentes e concluímos a 
inexistência de qualquer enfiteuse no imóvel desapropriado, posto que a conclusão da 
certidão da Transcrição nº (...), de forma indiscutível, encerra por declarar a ausência de 
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imóvel constituído sob o instituto da enfiteuse, excetuando-se a quadra "G" da matrícula 
(...), de 30 de dezembro de 1982, que de nenhuma forma relaciona-se com o imóvel em 
discussão.

Onde podemos encontrar a escritura de constituição de enfiteuse de acordo 
com a legislação regente da matéria e o seu registro, em que Cartório foi efetivado? 
As respostas são simples e de negativa, posto que os referidos atos jurídicos inexistem, 
conforme ficou sedimentado na certidão já mencionada às fls. 249/250 (ação de 
oposição).

Desta forma, temos a evidente ilegitimidade ativa dos opoentes, posto que 
em nenhum momento comprovaram a condição de senhorios do imóvel em alusão, 
julgando prejudicados as demais preliminares da (...) e do Estado do Ceará.

DISPOSITIVO
  
Em face do exposto, considerando a inexistência de enfiteuse, bem como 

a ilegitimidade ativa dos opoentes, JULGO IMPROCEDENTE a ação de oposição, 
extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 267, VI, do Código 
de Processo Civil.

Homologo o acordo celebrado entre a (...) e o (...), às fls. 28/29 (ação 
de desapropriação) autorizando o levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor 
depositado em Juízo em favor da referida Fundação, expedindo-se o respectivo alvará de 
levantamento, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, 
III, do Código de Processo Civil.

Considerando a aceitação do valor da causa pelos opoentes, fixo o mesmo 
em R$ 1.716.119,65 (um milhão, setecentos e dezesseis mil, cento e dezenove reais e 
sessentas cinco centavos).

Revogo a decisão que aplicou a multa nos embargos de declaração, às fls. 
187/192 (ação de desapropriação).

Condeno os opoentes ao pagamento das custas processuais, e em honorários 
advocatícios considerando a previsão legal do art. 48 c/c art. 20, § 3º, do Código de 
Processo Civil,  tendo em vista o grau de zelo dos profissionais, a natureza e importância 
da causa e os trabalhos desenvolvidos pelos advogados, fixo a verba advocatícia em 10% 
(dez por cento), sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Junte-se cópia desta sentença aos autos ação de oposição nº  (...) e 
impugnação ao valor da causa nº (...).

Expeça-se o mandado de imissão na posse em favor do Estado do Ceará.
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Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Fortaleza, 02 de junho de 2012

Carlos Augusto Gomes Correia
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública

Assinado Por Certificação Digital1

1 De acordo com o Art. 1º da lei 11.419/2006:  "O uso de meio eletrônico na tramitação de processos 
judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

˜ 2
o

 Para o disposto nesta Lei, considera-se:
III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário:
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, na forma de lei específica;
Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com 
garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais 
para todos os efeitos legais.
Para aferir  a autenticidade do documento e das respectivas assinaturas digitais acessar  o site http://esaj.
tjce.jus.br. Em seguida selecionar a opção CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DIGITAL e depois 
Conferência de Documento Digital do 1º grau.
Abrir  a tela, colocar o nº do processo e o código do documento.
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Ação Ordinária com Pedido de Antecipação 
de Tutela e Cautelar Incidental

                                                                                                        

Carlos Augusto Gomes Correia

SENTENÇA

RELATÓRIO

(...), qualificado na inicial, ajuizou a presente ação ordinária com pedido 
de antecipação de tutela e cautelar incidental contra o (...) e (...) alegando, em síntese, 
o seguinte:

Que se submeteu a Concurso Público de Provas e Títulos realizado pelo (...) 
e executado pela (...), para provimento de 03 (três) vagas do cargo de Procurador do (...) 
junto à Corte de Contas.

Informa que foi aprovado em (...) e caso fosse computado os pontos 
referentes ao título de Doutor em Direito, obtido junto à Universidade de Lisboa-
Portugal, restaria classificado em 3º lugar, trocando posição com o litisconsorte passivo 
(...).

Verbera que desde o dia 17 de maio de 2007, o referido título obtido no 
exterior já se encontra em processo de revalidação junto à (...), o qual teria caráter 
meramente declaratório e com efeito retroativo.

Ao final, requer que seja computado os 03 (três) pontos referentes ao 
Doutorado, com a consequente nomeação e posse, e sucessivamente e ad cautelam, 
requer que seja suspensa a nomeação e posse do candidato classificado em (...), (...), até 
o julgamento definitivo da presente ação.

Às fls. 71/73, deferimento do pedido de suspensão da nomeação e posse do 
candidato classificado em (...).

Juntada da cópia do agravo de instrumento interposto pelo Estado do 
Ceará, às fls. 101/120.

Devidamente citado, o Estado do Ceará apresentou contestação às fls. 
122/139, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para processar 
e julgar o presente feito em razão da demanda ser fundada  em tratado pactuado com 
Estado estrangeiro, e no mérito, basicamente: 

1) atuação administrativa conforme as disposições do Edital com prévia 
exigência da revalidação de documentos ou diploma relacionados a cursos realizados no 
exterior, inexistindo revalidação automática. 
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2) diferença de tratamento entre a exigência de diploma para a posse e 
como título em concurso público.

Repousa às fls. 78/87 petição de (...), que antes mesmo de ser citado, 
trouxe pedido de reconsideração da decisão concessiva de medida liminar, alegando 
essencialmente: a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da 
ação, além da ausência dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar.

Às fls. 152/154 petição de (...) juntando cópia da petição de recurso de agravo 
de instrumento interposto por ele contra decisão judicial de fls. 71/73 e distribuído por 
dependência ao agravo de instrumento nº (...).

Réplica à contestação, às fls. 169/176 na qual o autor alega, em síntese: a 
competência desse Juízo para processar e julgar o feito; a circunstância de não requerer 
a revalidação automática do seu diploma, bem como ratifica o solicitado na inicial, 
requerendo também, a citação formal de (...).

Às fls. 182, chamei o feito à ordem e determinei a citação do litisconsorte 
passivo necessário para oferecer resposta no prazo legal, deixando este transcorrer in 
albis prazo para a contestação.

Aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se pela improcedência da 
ação e pugnou pela competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito.

Ação cautelar inominada interposta em apenso (...), com o deferimento de 
medida liminar para que seja reservada a vaga em discussão, até posterior decisão deste 
Juízo, (fls. 47/50).

Manifestação do Ministério Público na ação cautelar inominada nº (...), 
com a alegativa de inexistência de interesse público na lide. 

Relatados, passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

DA PRELIMINAR

(...) e o Estado do Ceará arguiram a incompetência da Justiça Estadual 
para processar e julgar o presente feito, em razão da demanda ser fundada em tratado 
pactuado com Estado estrangeiro, como preceitua o art. 109, III, da Constituição Federal. 

Tal assertiva não merece acolhimento. De acordo com o art. 109, III, da 
Constituição da República, "as causas fundadas em tratado ou contrato da União com 
Estado estrangeiro ou organismo internacional" são da competência da Justiça Federal. 
No caso em debate, a causa tem como fundamento a possibilidade do Doutorado 
realizado em Portugal pelo autor, não necessitar de revalidação no Brasil para gerar 
efeitos na contagem da pontuação da prova de títulos do concurso realizado pelo TCE. O 
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deslinde da questão independe da aplicação de normas de tratado pactuado com Estado 
estrangeiro, como veremos no julgamento do mérito.

DO MÉRITO

Requer o autor provimento jurisdicional que lhe assegure o cômputo de 03 
(três) pontos no concurso público de provas e títulos para o cargo de (...) junto ao (...), 
em razão de Doutorado realizado em Portugal, o que lhe faria ocupar o (...), trocando 
posição com o litisconsorte passivo (...), permitindo sua nomeação e posse no referido 
cargo.

Analisando os autos depreende-se que a pretensão do autor não merece 
prosperar, senão vejamos:

O Edital do Concurso, no Capítulo IX, dispõe:
...
3. Os títulos a serem considerados para o cargo de Procurador de Contas, 
são os constantes do Quadro II, relacionados abaixo, não se admitindo 
pontuação a qualquer outro documento (grifamos).
...
9. Não serão aceitos protocolos de documentos, de certidões, de diplomas 
ou de declarações, os quais devem ser apresentados em cópia autenticada 
por tabelionato.

10. Os documentos e diplomas relacionados a cursos realizados no exterior 
somente serão considerados quando vertidos ao português, por tradutor 
oficial, e reconhecidos segundo a legislação própria  (nossos).

A própria LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) disciplina, no seu 
art. 48, o reconhecimento (ou revalidação), no Brasil, dos títulos de graduação e de 
pós-graduação conferidos por universidades estrangeiras. Segundo o § 3º do art. 48, da 
vigente LDB, verbis: 

...
Art. 48. Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades 
estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos 
de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e 
em nível equivalente ou superior.
...
§ 3º Os diplomas de Mestrado e Doutorado expedidos por universidades 
estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam 
cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de 
conhecimento e em nível equivalente ou superior.
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Torna-se inafastável a análise curricular do curso realizado no país 
estrangeiro com o oferecido pelas instituições pátrias, tanto para graduação quanto para 
a especialização na área escolhida, com o exame do conteúdo programático da grade 
cursada e a carga horária seguida, dentre outros requisitos essenciais estabelecidos pelas 
normas do Conselho Nacional de Educação.

A Resolução nº 01 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação (Resolução CNE/CES nº 01, de 03 de abril de 2001), em seu art. 4º preceitua:

…
Art. 4º Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu 
obtidos de instituições de ensino superior estrangeiras, para terem validade 
nacional, devem ser reconhecidos e registrados por universidades brasileiras 
que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma 
área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Nesse sentido a orientação jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA EXPEDIDO NO 
EXTERIOR. REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES.
1. O aresto recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência 
firmada por esta Corte no sentido de que inexiste direito adquirido 
à revalidação automática de diploma expedido por universidade 
estrangeira na vigência do Decreto 3.547/2000, pois o reconhecimento 
de tais certificados sujeitam-se à legislação nacional correspondente, in 
casu, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96, 
art. 48, § 2º).
2. É de notar que esta Corte já se pronunciou especificamente sobre o 
tema discutido nos presentes autos nos seguintes termos: "O Convênio de 
Intercâmbio Cultural firmado entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo da República da Argentina não autoriza a 
revalidação automática de diplomas e títulos que dão direito ao exercício 
de profissões liberais expedidos por instituições universitárias de uma 
das partes em favor de nacionais de outra. É imprescindível que o país 
de origem interessado realize o registro de tais documentos, podendo 
fixar requisitos complementares para satisfazer o exercício profissional" 
(Resp 963.625/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 30.10.2007).
3. Agravo regimental não provido (AgRg no Ag 10403888/RS,Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques,DJ 05/11/2008)

A desconsideração por parte da Comissão do Concurso Público do 
curso de Doutorado realizado em Portugal, fundou-se no descumprimento das regras 
explicitadas no instrumento convocatório.
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Verifica-se dos autos que a parte autora não logrou, no período 
determinado para a apresentação dos títulos, qual seja, 17 e 18 de maio de 2007 (fls. 43), 
fazer a comprovação da revalidação do diploma do curso de Doutorado, nos termos 
preestabelecidos na legislação pertinente, ocorrendo o reconhecimento no dia 17 de 
março de 2008, portanto, 10 (dez) meses após o prazo fixado pela Comissão do Certame, 
fls. 178, dos autos da presente ação ordinária de nº (...).

Por outro lado, já que o diploma não estava reconhecido no Brasil à época 
da apresentação dos títulos, na verdade ele não é um título, ou seja, o título não tem 
validade porque não foi reconhecido. A Comissão do Concurso não pode reconhecer 
esse documento como título: é um documento sem nenhuma validade jurídica, pois é o 
reconhecimento/validação que lhe atribui essa validade. É documento que não produz 
nenhum efeito.

Ademais, não se pode invocar, no caso, a Súmula 266-STJ, no sentido de 
que o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e 
não na inscrição para o concurso público, por se cuidar de caso diferente. Não se cuida 
na situação factual presente de candidato que já concluiu o curso, mas ainda não tem a 
seu favor o certificado de conclusão.

O autor tem seu curso concluído, mas este depende ainda de um outro 
ato, ou seja, a revalidação do diploma, circunstância portanto, a demandar exame por 
parte da instituição universitária, totalmente diferente daquela em que falta apenas ser 
expedido o certificado de conclusão.

Na falta apenas do certificado, há uma expectativa de ato certo, faltando 
apenas o decurso de tempo para ser concretizado. Na falta de revalidação, há um ato 
incerto, visto que, na revalidação, não há uma certeza absoluta de sua ocorrência, 
podendo, a depender das circunstâncias, inclusive, não receber resultado positivo.

Nesse trilhar a posição jurisprudencial, verbis:

ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - UFES - PROFESSOR 
ADJUNTO - DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO OBTIDO NO 
EXTERIOR - REVALIDAÇÃO - NECESSIDADE - DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 5.518/05 - ART. 48, § 2º, DA LEI 9.394/96. 1- 
Primeiramente, no que concerne ao alegado vício de forma, não 
restou configurado, pois, como corretamente assinalado no decisum 
de piso, “(...) afere-se que o documento invocado pelo impetrante era 
mero rascunho; e que, oportunamente, o ato foi praticado (assinado) 
pelos três membros do colegiado (fls. 102/103 e documento cuja cópia 
segue às fls. 116/118, subscrito pelos Profs. Margareth V. Zaganelli, 
Manoel A.Rabelo e Nestor Eduardo Araruana Santiago). 2- O título 
apresentado pelo impetrante, ora apelante, foi aceito pela Universidade 
Federal do Espírito Santo, somente para fins de inscrição no aludido 
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Concurso Público. 3- O interessado em obter a admissão há de 
apresentar a documentação necessária (o diploma de pós-graduação 
obtido em outro país do Mercosul, bem como outros documentos), no 
“organismo competente” do estado parte. É através de seus “organismos 
competentes” que cada Estado parte decidirá acerca da admissão. 4- O 
Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o Exercício 
de Atividades Acadêmicas nos Estados Partes do Mercosul (promulgado 
pelo Decreto Legislativo 5.518/2005) não afasta a obediência ao processo 
de revalidação da Lei 9.394/1996 (STJ, 2ª Turma, Resp nº 2007017800965/
RS, Rel.Min. Herman Benjamim, DJ de 13/3/09). 5- Por fim, corroboro o 
entendimento da decisão de piso acerca da não aplicação do enunciado 
da Súmula nº 266, do STJ ao caso em testilha, tendo em vista que, “A 
revalidação, embora tenha sido requerida, é um evento futuro e incerto. 
Pode ser que o título não venha a ser revalidado, de modo que não vejo 
como, dentro de tal contexto, impor à Comissão de Concurso o cômputo 
de tal pontuação antes mesmo da revalidação. No mais, parece-me que a 
Súmula 26 do STJ não adveio de casos similares ao que se encontra sob 
análise. (...)”, que se harmoniza com a orientação desta Corte Regional 
– pela inaplicação do verbete aludido em hipóteses similares - TRF/2ª 
Região, AMS 200251020035749, DJ de 10/11/05, inacolhendo-se, d.m.v., 
a ponderação ministerial de que “De fato, embora o art. 3º do Decreto 
no. 5.518 de 23 de agosto de 2005 imponha como condição para a 
aceitação de títulos de graduação e pós-graduação o procedimento de 
validação perante as universidades brasileiras, esta exigência é aplicável 
apenas para o exercício de docência e pesquisa e não como mera prova da 
própria formação acadêmica.”, o que conduz à manutenção do decisum. 6- 
Apelação desprovida (TRF5, Terceira Turma, Rel. Min. Desembargador 
Federal Vladimir  Carvalho, DJ 21/01/2009). (grifos nossos).

Atribuir a pontuação ao autor na presente situação, significa uma ingerência 
indevida do Poder Judiciário nos atos da Comissão do Certame, violando o princípio da 
isonomia previsto na Carta Magna e inserido no edital do concurso.

A jurisprudência coletada pelo promovente não se enquadra em sua 
situação, posto que existe a diferença entre a apresentação do diploma para inscrição ou 
posse em concurso público da exigência do mesmo diploma para pontuação no certame, 
em disputa que deve ser pautada pela isonomia entre os concorrentes.

A exigência do diploma devidamente reconhecido na forma da legislação 
nacional  faz parte de fase integrante do processo seletivo público, em que não se admite 
tratamento diferenciado entre candidatos, sob pena da quebra das condutas lineares, 
universais e imparciais adotadas no certame, além da violação ao princípio da isonomia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO ORDINÁRIO EM MS N° 11.782 - MG (2000/0027853-0)
RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP
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RECORRENTE : MARCO ANTÔNIO ANDERE TEIXEIRA
ADVOGADO : LUCIANO DE CASTRO LAMEGO
T. ORIGEM : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSCITADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS
RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR: MAURÍCIO BARBOSA GONTIJO E OUTROS
EMENTA
RMS - ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - TÉCNICO DE 
CONTROLE EXTERNO - PROVA DE TÍTULOS - IMPUGNAÇÃO DE 
NORMAS
EDITALÍCIAS - TERMO A QUO - DECADÊNCIA - APRESENTAÇÃO 
DE TÍTULOS - DESCONSIDERAÇÃO - DOCUMENTAÇÃO SEM 
VALOR DE TÍTULO - MOTIVAÇÃO PREVIAMENTE INSERIDA NO 
INSTRUMENTO EDITALÍCIO E POSTERIORMENTE EXPLICITADA 
NAS INFORMAÇÕES DO 
"WRIT" - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DESATENDIMENTO ÀS NORMAS 
DO EDITAL - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I- A jurisprudência da Terceira Seção deste Tribunal entende que o prazo 
decadencial para impugnação dos critérios estabelecidos no edital de 
concurso público inicia-se a partir da edição do instrumento convocatório. 
Transcorridos cento e vinte dias da publicação do edital, opera-se a 
decadência.
II - Descabida a tese referente à ausência de motivação por parte da 
Administração, quanto a não aceitação dos títulos apresentados, já que o 
edital do certame explicitou, com precisão, os critérios alusivos ao cômputo 
dos mesmos. Ademais, não persiste qualquer prejuízo ao candidato 
impetrante, desde que a autoridade coatora explicite, ponto a ponto, as 
razões ensejadoras da negativa do cômputo dos pontos relativos à prova de 
títulos. Em sendo assim, não restou comprovado qualquer prejuízo para o 
recorrente. Aplicável, à espécie, o princípio do "pas de nullité sans grif.
III - Segundo estatui o brocardo jurídico: "o edital é a lei do concurso". Desta 
forma, estabelece-se um vínculo entre a Administração e os candidatos, 
igualmente ao descrito na Lei de Licitações Públicas, já que o escopo 
principal do certame é propiciar a toda coletividade igualdade de condições 
no ingresso ao serviço público. Pactuam-se, assim, normas preexistentes 
entre os dois sujeitos da relação editalícia. De um lado, a Administração. 
De outro, os candidatos. Com isso, é defeso a qualquer candidato vindicar 
direito alusivo à quebra das condutas lineares, universais e imparciais 
adotadas no certame. (grifamos)
IV- Compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, aferir a legalidade 
na consecução dos concursos públicos. Todavia, lhe é vedado perscrutar a 
conveniência e oportunidade administrativa.
V- Um aspecto é a apresentação da diplomação ou equivalente para 
investidura no cargo (garantia da livre acessibilidade aos cargos públicos), 
que pode ser feita quando da posse. Outro, totalmente distinto, é a aprovação 
em prova de títulos, fase integrante do certame. (grifamos)
VI - Recurso parcialmente conhecido, mas desprovido.
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Do acórdão ora citado, extrai-se a seguinte fundamentação:

...
Quanto a essa quaestio, razão não assiste ao recorrente. Afinal, o Edital é 
a lei interna do concurso. Estabelece as regras que norteiam todo o certame 
e, conseqüentemente, a prova de títulos. É neste instrumento convocatório 
que a Administração Pública, no uso de seu Poder discricionário, enumera 
os certificados idôneos para essa etapa do concurso, estipula o prazo para sua 
entrega, e, por fim, define o modo pelo qual se fará a comprovação do título.
Assim, in casu, conclui-se que a motivação da Banca Examinadora 
para desconsiderar os títulos apresentados pelo recorrente fundou-se no 
descumprimento das regras explicitadas no instrumento convocatório.
Verifica-se dos autos, que o recorrente não logrou, no período determinado 
para essa etapa, qual seja, 3 e 4 de dezembro de 1998, fazer a comprovação 
dos títulos que afirmava possuir, nos termos preestabelecidos no edital.
Logo, não há que se falar em desconhecimento, pelo ora recorrente, dos motivos 
do indeferimento do pedido relativo à prova de títulos.
…
Conclui-se, assim, ser defeso ao Judiciário realizar interpretação extensiva 
de normas editalícias, a fim de atribuir a um documento que não preencheu 
as exigências do edital, o status de título idôneo, sob pena de, extrapolando 
os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública. 
(grifamos)
Por derradeiro, um aspecto é a apresentação da diplomação ou equivalente 
para investidura no cargo (garantia da livre acessibilidade aos cargos 
públicos), que pode ser feita quando da posse. Outro, totalmente distinto, 
é a aprovação em prova de títulos, fase integrante do certame. (grifamos)
Ante o exposto, conheço em parte do recurso ordinário, porém lhe nego 
provimento.
É como voto.

O Ministério Público opinou pela improcedência da ação, 
motivo pelo qual entendo oportuno aludir trechos do lúcido parecer ministerial (fls. 
192/193), a seguir transcrito:
 

2) CARÁTER DECLARATÓRIO X CONSTITUTIVO DA REVALIDAÇÃO

O Autor pretende seja reconhecido caráter declaratório retroativo à 
revalidação de seu Diploma de Doutorado, juntando para tanto julgado 
nesse sentido, ao passo que os Promovidos alegam a impossibilidade desses 
efeitos uma vez que a revalidação teria efeito constitutivo.
A jurisprudência colacionada pelo Autor, demonstrando casos práticos 
em que o Poder Judiciário concedeu efeito declaratório à revalidação, 
nos parece muito específica de concursos para o cargo de professor, casos 
estes em que o título estava sendo exigido para a posse e o exercício do 
cargo, mas não para fins classificatórios no concurso. Naqueles casos, há a 
peculiaridade de o candidato ao cargo de professor  estar sendo impedido 
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de sequer inscrever-se no concurso (desproporcionalidade) ou de exercer o 
cargo por demora na revalidação imputável a própria universidade. Não nos 
parece ser o caso do Autor da presente ação.
Ainda assim, a concessão de efeito declaratório ou constitutivo a revalidação 
é matéria controversa, sendo necessário examinar as peculiaridades do 
presente caso, no qual a concessão de efeito declaratório turbaria os critérios 
objetivos pelos quais deve ser pautado o concurso público.

3) REVALIDAÇÃO: EVENTO FUTURO E INCERTO 

Em que pese a regra ser a revalidação pela UFPE dos Diplomas que emanam 
da Universidade de Lisboa, não nos parece que essa regra tivesse como ser 
tida pela organização do concurso, ao tempo do prazo para entrega de 
títulos, como fato certo, pois, em verdade se trata de evento futuro e incerto 
(o qual veio a se concretizar apenas em momento posterior, por ocasião da 
réplica, ocasionando uma indevida extensão do prazo ao Autor).
Embora a regra seja o reconhecimento, não se pode negar a possibilidade, 
existente durante a fase de títulos, de que o Diploma do Autor viesse 
a não ser revalidado, uma vez que a análise de conceder ou não o 
reconhecimento competia tão somente à universidade brasileira a que 
se requereu (no caso, a UFPE), e não à organização do concurso, que não 
tem qualquer competência para isso (e se o fizesse, estaria extrapolando de 
suas atribuições).
Pois bem, dentro do prazo de entrega dos títulos, não foi faticamente possível 
ao Autor entregar à organização do concurso seu Diploma já revalidado. 
Não seria agora, em momento posterior, que seria permitido isso ser feito. 
O concurso deve ser pautado por critérios objetivos e os prazos previstos 
no edital devem ser respeitados. Ao tempo da fase de títulos, os candidatos 
deveriam apresentar os títulos que possuíssem naquele momento. 
Infelizmente, o Autor, apesar de todos os esforços pessoais, não teve como 
entregar, dentro do prazo, o seu Diploma de Doutor já revalidado. E não é 
possível obter o elastecimento desse prazo apenas para  favorecê-lo.
A “fotografia” dos títulos obtidos por cada candidato deve ser tirada no 
momento da fase de títulos. Não é possível computar algo que está em 
vias de ser, mas ainda não é. Apenas os títulos que já se perfizeram em 
todos os seus requisitos dentro do prazo para sua entrega é que podem ser 
regularmente computados. Elastecer o prazo para o Autor é beneficiá-lo em 
prejuízo dos demais candidatos, ferindo a isonomia entre eles e o princípio 
da impessoalidade.

4) INTERESSE PÚBLICO PREJUDICADO: INSEGURANÇA JURÍDICA 
E TUMULTO NO CONCURSO PÚBLICO

Ao permitir que os pontos correspondentes ao Diploma de Doutorado 
do Autor só agora sejam computados (porque só agora seu diploma foi 
revalidado e assim apresentado junto à réplica) é causar insegurança jurídica 
. Ultrapassada cada fase do concurso, torna-se preclusa a possibilidade de 
um candidato melhorar sua situação mediante a apresentação posterior de 
novos documentos.
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Ademais, o interesse público não pode ficar aguardando que os candidatos 
perfaçam (inclusive sem a certeza de que viram a perfazer) os requisitos 
exigidos pela legislação. Até porque, se isso fosse cogitado para um 
candidato, seria extensível aos demais, tumultuando indefinidamente o 
concurso público e prejudicando o Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
de prover a terceira vaga do Ministério Público Especial junto ao TCE.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, considerando os elementos processuais e tudo mais que 
dos presentes autos consta, julgo improcedente a presente ação ordinária interposta por 
(...) contra o (...) e (...), com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil, revogando o provimento cautelar que repousa às fls. 71/73.

Considerando o julgamento improcedente da presente lide, julgo extinto 
sem resolução de mérito a ação cautelar inominada em apenso de nº (...), com fundamento 
no art. 267,  inciso VI c/c art. 462 do CPC, face a ausência de interesse processual e ao 
perecimento do objeto, revogando igualmente a medida liminar às fls. 47/50.

Traslade-se cópia desta sentença aos autos da ação cautelar nº (...).
Comunique-se a presente decisão aos Excelentíssimos Senhores 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e Procurador Geral 
do Estado do Ceará.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios que, com base 
no art. 20, § 4º c/c art. 48 do CPC, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando-se 
as duas ações, o grau de zelo dos profissionais, a natureza e a importância da causa e o 
tempo exigido para o seu serviço.

Custas pelo demandante.

P.R.I.C.

Fortaleza, 17 de setembro de 2012

  Carlos Augusto Gomes Correia
Juiz de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública
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Ação Civil Pública c/c Pedido de Liminar
                                                                                                        

César Morel Alcântara

SENTENÇA

AÇAO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE 
TRANSPORTE GRATUITO PARA PACIENTES SUJEITOS 
A TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVES EM OUTRO 
MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. RATIFICAÇÃO DA 
LIMINAR. PEDIDO PROCEDENTE. 

Vistos etc.

RELATÓRIO

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO CEARÁ devidamente 
qualificado na exordial ajuizou em 22.07.2009 a presente ação civil pública com pedido 
de liminar contra o MUNICIPIO DE (...), requestando transporte para o paciente aqui 
favorecido se deslocar até o Centro de(...), uma vez que é portador de insuficiência 
renal crônica, devendo submeter-se, pelo menos três vezes por semana a sessões de 
hemodiálise, aduzindo, em síntese, que:

1. Que o paciente é pessoa pobre e por tal razão está sendo privado de 
receber o mencionado tratamento especializado, sofrendo prejuízos 
em seu estado de saúde;

2. Que a Secretaria Municipal de Saúde, apesar de não oferecer tratamento 
especializado de reabilitação motora neste município, NEGOU-SE 
a disponibilizar o transporte público para que o paciente fazer seus 
tratamentos na cidade de (...);

3. Que o transporte em questão é parte essencial no tratamento do paciente 
(...), sendo obrigação constitucional do Estado o seu fornecimento;

Liminar deferida, fls. 23/26.
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Devidamente citado, o Município de (...) contestou a demanda em tela 
argüindo, em síntese:

1. Que a representante do Ministério Público não detém legitimidade para 
propor a ação presente ação civil pública, já que o direito postulado é 
de caráter individual;

2. O município, na esfera de sua competência, atua em caráter supletivo 
ao atendimento à  saúde, conforme determina o art. 198, Parágrafo 
Primeiro, da Constituição Federal;

3. Que o autor pretende antecipação de tutela de caráter satisfativo, não 
sendo esta permitida por lei;

4. Não há prova, nos autos do risco de vida que corre o paciente, e o 
Poder Público só deve fornecer transporte, medicamento etc, no caso 
de urgência;

5. Os dispositivos constitucionais que disciplinam a saúde são de caráter 
programático;

6. Do princípio da separação de poderes;  

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.
É o sucinto relatório. Passo a decidir fundamentadamente.

    
FUNDAMENTAÇÃO

DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA PROPOR A 
PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Em que pese a argumentação da parte promovido, resta forçoso reconhecer 
a legitimidade do Ministério Público para propor ações civis públicas para a defesa 
dos chamados interesses transindividuais, compreendidos os coletivos, os difusos e os 
individuais homogêneos.

É mister concluir que a nova ordem constitucional erigiu um autentico ‘ 
concurso de ações ’ entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a 
fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos.

Nessa linha, convém salientar que a legitimidade para agir do Ministério 
Público restou insculpida principalmente pelo art. 129 da Constituição Federal, artigo 
25 da Lei n. 8625/93 e Lei n. 8080/90.

Com efeito, as supracitadas normas legais conferem legitimidade ao 
Ministério Público para propor ação civil pública para a proteção do meio ambiente, 
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patrimônio cultural e dos consumidores, e ainda a defesa de outros interesses difusos 
e coletivos, devendo entender, in casu, a defesa e proteção dos direitos da cidadania, 
dentre outros, a saúde.

Portanto, pelas razões acima, deixo de acolher o preliminar de ilegitimidade.

DO MÉRITO

Como bem explicitado pela decisão liminar, o documento de fls. 20 
demonstra que o paciente necessita efetivamente de tratamento especializado de 
hemodiálise, pois portador de insuficiência renal crônica, tratamento este na cidade de 
(...).

E mais. No caso concreto, ficou perfeitamente demonstrada a gravidade da 
doença do paciente.

Um país cujo preâmbulo constitucional promete assegurar a proteção 
à dignidade humana, indicando ainda em seu corpo que a Saúde é direito de 
todos e DEVER do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
Ocorre que, firmei convencimento em questões desse jaez que o julgador deve adotar a 
decisão que mais se aproxima com o núcleo dos princípios estampados em nosso texto 
maior, pois somente assim fará a acalentada Justiça.

Como bem destacou o ilustre poeta lusitano, Camões: “Mudam-se os 
tempos, muda-se a vontade, muda-se a confirmação. O tempo está em 
constante mudança para se ajustar a realidade de cada momento”.

A lição do mestre LUIS ROBERTO BARROSO parece-me irretocável, 
assim:

“ No Brasil, o discurso jurídico, para desfrutar de legitimidade histórica, 
precisa ter compromisso com a transformação das estruturas, a emancipação 
das pessoas, a tolerância política e o avanço social ”

Com efeito, em recente decisão os Tribunais pátrios firmaram entendimento 
quanto a responsabilidade dos Municípios em questões relevantes de Saúde Pública, in 
verbis:

1302174682 JCF.196 JECA.14 JECA.14.2 – ADMINISTRATIVO – 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS PARA MENOR 
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CARENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DE QUALQUER ENTE 
FEDERATIVO – DEVER DO ESTADO – ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL – Nas lides que versam sobre fornecimento, pelo Poder 
Público, de medicamentos essenciais à sobrevivência de portadores 
de doenças graves e que não disponham de recursos financeiros para 
adquiri-los, a legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda 
é de qualquer um dos entes federativos que integram o Sistema Único 
de Saúde (União, Estados-Membros, Distrito Federal ou Municípios) 
em face da responsabilidade solidária que os reúne na promoção da 
saúde pública- Precedentes do eg. STJ (AGA 961677/SC; Rel: Ministra 
ELIANA CALMON; DJ:11/06/2008AGA 886974/SC; Rel: Ministro JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA; DJ:29/10/2007 PG:00208AGA 84286/MT; Rel: 
Ministro LUIZ FUX; DJ:03/09/2007 PG:00127RESP 719716/SC; Rel: 
Ministro CASTRO MEIRA; DJ:05/09/2005 PG:00378) – O magistrado de 
Primeiro Grau excluiu da lide os Secretários de Saúde do Estado de Sergipe 
e do Município de Nossa Senhora da Glória. Sendo a autoridade coatora 
remanescente agente público pertencente aos quadros funcionais da União, 
tenho-a como parte legítima para integrar o pólo passivo da demanda- No 
caso em exame, a autora, criança portadora de extrofia vesical congênita, 
necessita da administração diária de medicamentos para sua sobrevivência 
e, não dispondo sua família dos recursos financeiros suficientes para 
adquiri-los, requer o seu fornecimento pelo Poder Público- Indiscutível o 
direito à saúde e o dever do Estado de promovê-la, nos termos do art. 196 
da Constituição Federal, constituindo obrigação do Poder Público fornecer 
gratuitamente os medicamentos necessários ao tratamento de pessoas 
carentes portadores de moléstias graves. Precedentes do eg. STF (a exemplo: 
RE-AgR 393175; Relator(a) Ministro CELSO DE MELLO; DJ 02/02/2007 
PP-00140 e AIAgR 648971/RS; Relator(a) Ministro EROS GRAU; DJ 
28/09/2007 PP-00080) – No plano infraconstitucional, em relação ao menor 
carente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 14, § 2º, dispõe, 
expressamente: incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles 
que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos 
ao tratamento, habilitação ou reabilitação- Apelação provida, em parte, 
para conceder a ordem no sentido de determinar à autoridade coatora o 
fornecimento dos medicamentos necessários à continuidade do tratamento 
da autora, devendo a paciente ser examinada por junta médica oficial, 
para a confirmação da medicação e a respectiva quantidade necessária a 
ser fornecida periodicamente à doente de acordo com seu estado de saúde 
atual. (TRF 5ª R. – AMS 2004.85.00.005656-8 – (91956/SE) – 1ª T. – Rel. 
Des. Fed. José Maria de Oliveira Lucena – DJe 18.03.2009 – p. 322)

Ademais, o que se postula no caso concreto não é o tratamento em si, pois 
este é fornecido GRATUITAMENTE pelo Centro de Nefrologia em (...), o que se busca 
é tão somente o TRANSPORTE ADEQUADO dos pacientes à cidade de (...), local onde 
o tratamento é realizado.

Inexorável portanto, a obrigação do Poder Público Municipal em tornar 
efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor das pessoas e das 
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comunidades, medidas – preventivas e de recuperação – que, fundadas em políticas 
públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção aos ditames da 
Constituição Federal.

José Afonso da Silva, in Curso de Direito Constitucional Positivo, a propósito 
do dispositivo inserto no artigo 196 da Constituição Federal, ensina:
“Como ocorre com os direitos sociais em geral, o direito à saúde comporta 
duas vertentes, conforme anotam Gomes Canotilho e Vital Moreira: “uma, de 
natureza negativa, que consiste no direito a exigir do Estado (ou de terceiro) 
que se abstenham de qualquer ato que prejudique a saúde; outra, de natureza 
positiva, que significa o direito às medidas e prestações estaduais visando a 
prevenção das doenças e o tratamento delas”. Como se viu do enunciado do 
art. 196 e se confirmará com a leitura dos arts. 198 a 200, trata-se de um 
direito positivo “que exige prestações de Estado e que impõe aos entres públicos 
a realização de determinada tarefas (...), de cujo cumprimento depende a 
própria realização do direito”, e do qual decorre um especial direito subjetivo de 
conteúdo duplo: por um lado, pelo cumprimento das tarefas estatais para sua 
satisfação, dá cabimento à ação de inconstitucionalidade por omissão (arts. 
102, I, “a”, e 103, § 2º) e, por outro lado, o seu não atendimento, in concreto, 
por falta de regulamentação, pode abrir pressupostos para a impetração do 
mandado de injunção (art. 5º, LXXI).”  (g.n.)

O direito à saúde, portanto, deve ser garantido de forma eficaz e concreta. 
Não se pode olvidar, com efeito, que há entraves burocráticos para o administrador 
público. Contudo, não podem configurar barreira intransponível para o cumprimento 
desse dever. 

Se não há demonstração nos autos de que o atendimento ao pleito acarrete 
danos à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, não se pode falar em reserva 
do financeiramente possível ou separação de poderes.

Nesse particular, o Ministro Celso de Mello, no julgamento do RE 267.612/
RS, publicado no DJ de 23/08/2000, esclareceu que:

“(...) Na realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado 
no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de 
assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um 
imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que 
seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização 
federativa. A impostergabilidade da efetivação desse dever constitucional 
desautoriza o acolhimento do pleito recursal ora deduzido na presente causa. 
Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da 
presente causa (Pet 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito 
à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 
assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput 
e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 
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interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado 
esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma 
só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e 
à saúde humana, notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm 
acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 
de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes.
(...)
Cumpre não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde 
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade 
das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar 
- políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o 
acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. O caráter 
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por 
destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, 
a organização federativa do Estado brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, 
‘Comentários à Constituição de 1988’, vol. VIII/4332-4334, item n. 181, 1993, 
Forense Universitária) - não pode converter-se em promessa constitucional 
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas 
nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do 
Estado. Nesse contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação 
de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover, em favor 
das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, 
fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e 
dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da República. 
O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no 
contexto da evolução histórica dos direitos básicos da pessoa humana, uma 
das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao 
Poder Público um dever de prestação positiva que somente se terá por 
cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem 
providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da 
determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-se, desse modo, que, 
mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio 
necessário ao processo de sua afirmação constitucional e que atua como 
pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, 
‘Poder Constituinte e Poder Popular’, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) 
-, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional consistente em 
conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às 
pessoas, nos casos de injustificável inadimplemento da obrigação estatal, que 
tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente 
vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa 
que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, portanto, que o Estado 
meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se 
essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, 
seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente 
naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como 
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prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, 
a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento 
constitucional. Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do 
direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como 
prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 
197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder 
Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, 
deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, 
arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, 
seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento 
governamental desviante.” (g.n.)

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo procedente a ação civil pública para determinar que o 
MUNICÍPIO DE (...) promova o adequado transporte do paciente, de forma gratuita, até 
o Centro de Nefrologia, na cidade de (...), nos dias agendados pela Instituição de Saúde, 
confirmando, em todos os termos a liminar proferida alhures, e antecipando os efeitos 
da tutela nesse ponto, inclusive em relação a multa diária antes aplicada.

Sem custas. 
Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

(...), 21 de junho de 2012.

César Morel Alcântara
Juiz de Direito
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Ação Declaratória de Ato de Improbidade 
Administrativa com Pedido de Antecipação de Tutela 

e Ressarcimento de Recursos ao Erário Municipal
                                                                                                        

César Morel Alcântara

SENTENÇA

AÇÃO DE IMPROBIDADE. VERBAS FEDERAIS 
INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE 
INDEPENDÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBA-
TÓRIOS DA MÁ APLICAÇÃO DAS VERBAS PÚBLICAS. 
USO DE MATERIAIS SEM QUALIDADE E EM 
DESACORDO COM O CRONOGRAMA DE OBRAS. 
PEDIDO PROCEDENTE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA TUTELA CONCEDIDA. INDISPONIBILIDADE DOS 
BENS DO PROMOVIDO.

Vistos etc.

RELATÓRIO   

O MUNICÍPIO DE (...) ajuizou ação declaratória de ato de improbidade 
administrativa com pedido de antecipação de tutela c/c ressarcimento de recursos ao 
erário municipal contra o (...) tencionando obter pronunciamento definitivo para o 
reconhecimento de atos de improbidade administrativa praticado pelo demandado, 
bem como pronunciamento definitivo de cunho condenatório, determinando que o 
requerido devolva ao erário municipal o valor de R$ 77.357,13, devidamente atualizado 
e suspensão dos direitos políticos.

Requesta ainda, de forma antecipada, a indisponibilidade dos bens móveis 
e imóveis do demandado para garantia de futura execução.

Em suma, alega o requerente que o requerido, na qualidade de ex-gestor do 
município de (...), recebeu recursos do Departamento Nacional de Obras contra a Seca – 
DNOCS, através do convênio PGE 153/2001 e processo n. 59400.003271/2003-16, tendo 
o convênio como objeto a execução das obras de construção de uma passagem molhada 
na localidade de “ (...)”.
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Aduz ainda na exordial que conforme fiscalização “ in loco ” realizada pelo 
DNOCS, bem como parecer técnico, o requerido utilizou para a construção da referida 
obra materiais inadequados e desrespeitadas especificações e detalhamento do projeto.

Assevera ainda que os fatos apontados na exordial dizem respeito à 
infringência do art. 11 da Lei n. 8429/92, atentando contra os princípios basilares da 
administração pública, bem como, violando deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, lealdade às instituições e também eficiência.

Indeferida a antecipação de tutela, fls. 16/17.
Devidamente notificado, o promovido ofertou manifestação, fls. 19/23, na 

qual destacou:

a) Extinção do feito por falta de legitimidade do autor, ausência de pedido 
ou causa de pedir e impossibilidade jurídica do pedido;
b) A passagem molhada mencionada fora construída pela empresa 
(...), sendo tal obra recebida pelo engenheiro civil (...) e pelo Secretário 
de Infraestrutura (...), bem como pelo Prefeito Municipal, tudo após 
fiscalização do DNOCS;
c) No que se refere aos motivos que ensejaram a não aceitação, por parte do 
DNOCS, no recebimento da obra, nota-se, com clareza que falta motivação 
concreta, pois, o parecer técnico emitido pelos representantes do DNOCS, 
toma como fundamento a utilização de materiais inadequados e traço 
diferente do 1:3, que eram previstos no Projeto, porém, admite que o riacho 
(...) atingiu um volume de água que implicou uma vazão bem superior à 
máxima projetada pela estrutura;

Decisão pelo recebimento da inicial, e determinação de citação do 
promovido, fls. 58/60.

Citado, o promovido ofertou contestação, fls. 62/63, ratificando os 
argumentos antes apresentados e aduzindo que não entende os motivos que ensejaram a 
materialização do parecer técnico de fls. 13, já que o DNOCS, por seu representante legal, 
através de relatório de inspeção técnica de fls. 38, deu a obra por recebida e em condições 
normais de tráfego, relatório datado de 18/09/2002, e somente após três anos de chuvas 
torrenciais, engenheiros do DNOCS elaboraram vistoria na qual fazem referencia aos 
materiais utilizados, afirmando que a obra deve ser reconstruída em sua totalidade.

Após a juntada de farta documentação, foi agendada audiência de instrução, 
fls. 212, na qual foram ouvidas 5 ( cinco ) testemunhas.

Finalmente, após memoriais escritos, foram os autos ao representante do 
Parquet, o qual opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito por ausência 
de pressuposto de constituição válida do feito, por incompetência da jurisdição, e falta 
de condição da ação, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 267, IV e VI do CPC.
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Em seguida, vieram-me os fólios conclusos para sentença.
É o sucinto relatório. Passo a decidir fundamentadamente.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, o julgamento antecipado da lide se impõe.                     
Ora, a matéria debatida nos autos diz respeito apenas a questões de direito. 
Não há discussão acerca dos fatos alegados. 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
 
Não obstante a defensável tese esposada pelo culto membro do Parquet, 

trilho caminho inverso ao ratificar a competência da Justiça Estadual para a apreciação 
da presente matéria, porquanto, em que pese a fiscalização das verbas ser de atribuição 
de ente federal, o que importa para fins de definição da competência é a incorporação 
da verba federal ao Município, tudo nos estritos limites da Súmula n. 209 do Superior 
Tribunal de Justiça, vejamos:

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça está 
consolidada no sentido de que, em se tratando de demanda referente a verbas recebidas 
mediante convênio entre o Município e a União, quando tais verbas já foram creditadas 
e incorporadas à municipalidade, a competência para apreciá-la é da Justiça Comum 
Estadual. 

Nessa mesma linha, Vladimir Souza Carvalho, em sua obra "competência 
da Justiça Federal-4ª edição- atualizada, leciona: 

" A infração proveniente da verba federal, posta à disposição do Município, 
é da alçada da justiça estadual quando se incorpora ao orçamento municipal 
ou quando se incorpora ao patrimônio da prefeitura, passando para a 
disponibilidade do Município. A União não é atingida pelo seu desvio, 
porque a má aplicação de dinheiros oriundos do ente subvencionador só 
atinge o patrimônio do ente subvencionado, sendo da competência da 
justiça estadual A malversação das verbas federais repassadas ao Município 
não ofende interesse federal." 

A demanda, portanto, deve ser julgada pela Justiça Estadual, incidindo, no 
caso dos autos, o enunciado da Súmulas 209/STJ:

"Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba 
transferida e incorporada ao patrimônio municipal." 
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Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte Superior: 

Precedentes: CC 64.869/AL, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 
12.2.2007; CC 48.336/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 13.3.2006; 
CC 45.206/BA, 1ª Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 28.3.2005; CC 
36.428/CE, 1ª Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 10.3.2003; CC 34.204/
MG, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux , DJ de 19.12.2002.

Sobre o tema, o qual ainda desperta divergências, mister transcrever 
recente noticia do sitio do Superior Tribunal de Justiça, noticia esta que, data vênia, 
muito se assemelha ao caso em tablado, consistindo verdadeiro norte para julgamento 
da presente preliminar, in literris:

Cabe à Justiça estadual processar e julgar ação de ressarcimento movida 
por município contra ex-prefeito pela não aplicação de verbas federais decorrentes 
de convênio firmado com a União, já creditadas e incorporadas à municipalidade. O 
entendimento é do ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ao declarar competente a 1ª Vara de João Lisboa (MA) para julgar a ação movida 
pelo município contra o ex-prefeito (...). 

A municipalidade ajuizou a ação de ressarcimento de danos contra (...) em 
razão da ausência de prestação de contas e suposto desvio de verbas federais decorrentes 
do convênio firmado entre a União (por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação FNDE) e o município de (...). 

O juízo estadual determinou a remessa do processo ao juízo federal de 
Imperatriz (MA) com o fundamento de que, por se tratar de convênio firmado entre 
ente municipal e ente federal (FNDE), cujas verbas federais não foram devidamente 
declaradas ao Tribunal de Contas da União, incide o contido na Súmula 208/STJ. 

Por sua vez, o juízo federal suscitou o conflito de competência por entender 
que não está presente nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal 
previstas no artigo 109 da Constituição Federal, e que o FNDE, devidamente intimado, 
não demonstrou interesse em intervir no processo. 

Em sua decisão, o ministro Campbell afirmou que a orientação 
jurisprudencial no STJ está consolidada no sentido de que, em se tratando de demanda 
referente a verbas recebidas mediante convênio entre o município e a União, quando 
tais verbas já foram creditadas e incorporadas à municipalidade, a competência para 
apreciá-la é da Justiça estadual. 

Nessa senda, firmada a competência da Justiça Estadual.

DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO (...)

Com efeito, uma das causas de pedir da presente ação de ressarcimento e 
de responsabilização é justamente a prática de ato de improbidade administrativa pelo 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/823945/constitui��o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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ex-agente político, consubstanciado na irregularidade da aplicação do recurso público 
em conformidade com o convênio apontado na inicial, o que teria gerado os pretensos 
prejuízos materiais ao erário municipal. 

Aqui, calha transcrever o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, 
cujo teor, em aplicação conjunta com o art. 12, inc. III, do mesmo diploma legal, afasta 
por completo as alegações do recorrido, nos seguintes termos: 

"Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente: 
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições 
e que deva permanecer em segredo; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais; 
V - frustrar a licitude de concurso público; 
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo" 

Assim, se o direito em litígio refere-se à alegada obrigação de o ex-agente 
público ressarcir o erário municipal em decorrência de ato de improbidade administrativa 
a ele imputado, patentes são as legitimidades ativa daquele Município e passiva do ex-
prefeito. 

Sobre o tema, necessária a impressão de recente posição de nossa 
jurisprudência:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE - MUNICIPIO 
E EX-PREFEITO - LITISPENDÊNCIA - IDENTIDADE DE AÇÕES - 
CAUSA DE PEDIR IMEDIATA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO 
PROCESSO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1 - Se a pretensão deduzida em 
juízo não visa à condenação de ex-Prefeito Municipal à prestação das contas 
relativas a convênio celebrado com a União ou com o Estado, mas objetiva a 
reparação dos danos causados aos cofres municipais em decorrência de ato 
de improbidade administrativa, patente é a legitimidade tanto do Município 
para propor a ação de ressarcimento ao erário, quanto do ex-agente político 
para ser nela demandado. 2 - A litispendência tem por pressuposto a 
identidade das ações, resultante da repetição de demandas com as mesmas 
partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir imediata, não sendo 
suficiente, para a configuração daquela causa de extinção do processo sem 
julgamento de mérito (CPC, art. 267, inc. V), o fato de que ambas as ações 
pretenderem responsabilizar o mesmo ex-prefeito por irregularidades 
perpetradas na execução de convênios distintos. 3 - Preliminares rejeitadas 
e recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0384.05.036893-3/001 - 
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COMARCA DE LEOPOLDINA - APELANTE(S): MUNICÍPIO ARGIRITA 
- APELADO(A)(S): EMILIO CESAR VITOI - RELATOR: EXMO. SR. DES. 
EDGARD PENNA AMORIM.

Portanto, patente a legitimidade ativa do Município de Independência.
Finalmente, vamos ao mérito.

DO MÉRITO

A Lei Ápice elevou a moralidade administrativa à categoria de princípio 
constitucional, pressuposto da validade de toda a atuação estatal, informante dos demais 
princípios patamares constantes do art. 37, e matriz de outros princípios secundários ou 
elementares decorrentes da moralidade, como a proporcionalidade, a razoabilidade e a 
probidade.

Os mecanismos de combate à corrupção ganharam mais força com o 
advento da Lei Federal nº 8.429/92, cuja aplicação é imprescindível para o banimento 
dessas condutas abjetas, mesquinhas e egoísticas de certos administradores e agentes 
públicos que enlameiam as cores da Bandeira Brasileira, disseminam a desilusão, 
destroem a auto-estima do cidadão, alimentam o mau exemplo entre os criminosos e 
fortalecem triste sentimento de impunidade e ainda sentem-se encorajados a vociferar 
contra os que buscam implacavelmente o império da lei e da justiça.

São palavras do mestre Helly Lopes Meireles, na sua imortal obra de 
Direito Administrativo, que "na Administração pública, não há liberdade nem vontade 
pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular 
significa pode fazer assim, para o administrador público significa deve fazer assim".

Tratou nesse particular o pranteado administrativista do pilar de 
sustentação da atividade pública, corporificado no princípio da legalidade, atualmente 
previsto no art. 37, caput, da Constituição da República, ao lado de outros postulados 
de igual importância, que obriga os administradores públicos a submterem seus atos 
e condutas aos enunciados de impessoalidade, probidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, princípios estes válidos para todos os ramos da administração pública, direta 
ou indireta, não importando o nível de hierarquia dos agentes, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Para as hipóteses de inobservância dessas regras, o legislador também 
elevou ao nível constitucional a responsabilização do administrador ímprobo (art. 37, 
§ 4º, da CF), além de prever como causa de perda ou suspensão de direitos políticos a 
prática de improbidade administrativa, nos termos do art. 15, inciso V, da Constituição 
Federal.
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A Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre os atos 
de improbidade, exige do administrador público a abstenção de todo e qualquer 
comportamento que ofenda os princípios genéricos da legalidade e probidade. A 
inteligência dos artigos 9º, 10 e 11 desse diploma legal revela que poderá constituir 
ato de improbidade a infringência aos seus preceitos, haja ou não prejuízo ao erário, 
exista ou não enriquecimento ilícito. Vale trazer à baila os ensinamentos do professor 
e constitucionalista Manoel Gonçalves Ferreira Filho, relacionados a essa matéria, in 
verbis:

"Segundo o nobre professor, há três tipos de corrupção que, salvo melhor 
juízo corresponderia aos três grandes grupos de atos de improbidade 
administrativa definidos na Lei nº 8.429/92, a saber: a corrupção-suborno, 
que é a corrupção por meio de retribuição material e que estaria configurada 
nas condutas do art. 9º, (atos de improbidade administrativa que importam 
enriquecimento); a corrupção-favorecimento, que é a corrupção que resulta 
do privilegiamento do privado em detrimento do público e que corresponde 
às condutas descritas no art. 10 (atos de improbidade que causam prejuízo ao 
erário); e a corrupção-solapamento, que atinge o próprio fundamento íntimo 
da legitimidade e que estaria consubstanciado nas fórmulas de conduta do 
art. 11 (atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios 
da Administração Pública"). (in Revista de Direito Administrativo n. 185, 
p. 1, resumido por Márcio Lins Chila Freiesleben, in Revista Jurídica 
de Direito Privado - JUS 94, edição especial, n. 17, IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - comentários à Lei 8.429, de 2 de junho de 1992).

Estes princípios da Administração Pública, também inseridos no art. 4º da 
Lei 8.429/92, têm como base o princípio da legalidade, sustentáculo de todo o regime 
jurídico administrativo e integrante do Direito Público como elemento indissociável 
na sua aplicação e na sua finalidade. A propósito, destaca o Professor Celso Antônio 
Bandeira de Melo (in Elementos de Direito Administrativo, 2ª edição, 1991) que:

"O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a 
qualquer tendência de exacerbação personalista dos governantes. Opõe-se 
a todas as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual 
irrompem, até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas dos 
países subdesenvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do 
poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia de soberania 
de exaltação da cidadania. Nesta última se consagra a radical subversão do 
anterior esquema de poder assentado na relação soberano súdito (submisso)".

O princípio da moralidade impõe a obrigatoriedade de o agente 
administrativo agir com honradez e dignidade na condução e no "trato dos assuntos que 
lhe são afetos", pois "por consideração de Direito deverá também decidir entre o honesto 
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e o desonesto. Por consideração do Direito e da Moral, o ato administrativo não terá que 
obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição porque nem 
tudo que é legal é honesto, conforme já proclamavam os romanos" (Maurice Hauriou, 
Paris, pág. 197, por Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo). 

Nesse passo, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo que "o controle 
jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo, mas por 
legalidade e legitimidade se entende não só a conformação do ato com a Lei, como 
também com a moral administrativa e com o interesse coletivo." (in Revista de Direito 
Administrativo, 89/134).

Com efeito, embora se anuncie que no Brasil a corrupção é endêmica, não 
seria verdadeiro afirmar que o País está ou esteve à míngua de leis represssivas "aos atos 
corruptos dos valores éticos e morais de Administração Pública". As normas protetivas 
do patrimônio público podem não ter sido postas em relevo em razão das fraquezas 
e vulnerabilidades de seus aplicadores em dado momento histórico, o que não mais 
se justifica na atualidade de um Estado Democrático de Direito, implantado de forma 
histórica com a Constituição festivamente promulgada há pouco mais de um decênio.

Pois bem, na hipótese dos autos, após análise dos documentos e depoimentos 
testemunhais, restou comprovado que foram utilizados materiais inadequados e 
desrespeitadas especificações e o detalhamento do projeto da construção da passagem 
molhada da localidade Várzea do Toco, sobre o Riacho Santa Luzia, FATOS ESTES QUE 
INFLUIRAM NA SUA DESTRUIÇÃO PARCIAL, POR OCASIÃO DA OCORRÊNCIA 
DE ENXURRADAS.

Nessa linha, em setembro de 2002 o DNOCS recebeu a obra e afirmou que 
fora construída respeitando as dimensões projetadas, e estando 100% concluída, tudo 
conforme relatório de inspeção técnica, fls. 38.

Ocorre que, por essas obras do destino, as chuvas – benção divina -  que 
tanto amenizam o sofrimento da população nordestina, nesse caso, revelaram uma triste 
realidade, vejamos:

Cumpre destacar que para o deslinde da presente demanda, o parecer técnico 
de fls. 91/92, ganha especial importância na medida em que narra detalhadamente como 
a obra deveria ter sido construída, e como efetivamente os serviços foram realizados:

“ ... A passagem molhada foi construída respeitando as dimensões projetadas, 
contudo, a analise dos escombros na conta de que foram utilizados materiais  
inadequados e desrespeitadas especificações e o detalhamento do projeto, 
fatos que influíram na sua destruição parcial, por ocasião de enxurradas ... ”
“ ... Na forma concebida, estabelece que as fundações sejam construídas na 
forma de sapatas sucessivas ( degraus ) veja detalhe do projeto, fls. 49 do 
processo 59402.001679/2002-44, cote BB, objetivando a distribuição das 
forças resultantes da pressão exercida pela carga da própria estrutura e do 
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transito de veículos ... ”
“ ... A estrutura existente foi construída, tanto as fundações quanto as paredes 
de elevação, em forma de muro, sem sapatas ou amarrações internas ... ”
“ ... Essas alterações do projeto implicam na formação de forças resultantes 
internas que tendem a expandir as paredes laterais, forçando a ‘flamblagem 
lateral’ e o cisalhamento da estrutura ...”
“... Foram utilizadas, tanto nas fundações quanto nas paredes de elevação 
e ainda, na alvenaria do coroamento, pedras graúdas da própria região, 
provenientes de afloramentos rochosos, com predominância de rochas 
vulcânicas são em forma de seixos rolados e semi decompostas oriundas de 
fraturadas e; de origem sedimentar, também oriundas de fraturas ... ”
“ ... As rochas semi decompostas e as de origem sedimentares, encontradas 
nos escombros, permitem o desprendimento de partículas superficiais, 
dificultando, quando unidas por argamassa, a formação de agregado ... ”
“ ... A argamassa utilizada, contrariamente ao que determina o projeto o 
qual prevê: alvenaria de pedra c/ argamassa de cimento e areia – traço 1:3, 
foi em toda a estrutura, substituída por areia, barro e cal hidratada, não 
perfeitamente homogeneizada, compondo o tipo de alvenaria conhecida 
como ‘pedra e cal’, a qual, associada ao tipo de rocha utilizado não permitiu 
a formação de bloco alterado com resistência suficiente para atender aos 
esforços aos quais a estrutura foi submetida ... ”
“ ... A associação dos tipos de rochas e argamassa utilizadas resultaram em 
uma estrutura extremamente frágil, fato que pode ser atestado pela quase 
total inexistência de argamassa presa as rochas encontradas nos escombros, 
ressalvando-se aquelas encontradas nos blocos que não foram totalmente 
destruídos ...”

Assim, após analise detalhada da construção da passagem molhada, 
estudo este possibilitado pelo rompimento das estruturas pelas chuvas, infere-se, 
sem maiores esforços e como esmiuçado acima, que a obra NÃO SE ENQUADROU 
NAS ESPECIFICAÇÕES DITADAS PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS – ABNT, sendo NÃO ADMITIDA, E DETERMINADA SUA 
RECONSTRUÇÃO INTEGRAL, DEVIDO AO COMPROMETIMENTO COMPLETO 
DA ESTRUTURA, tudo consoante estudo técnico da lavra do DNOCS, fls. 91/92.

E mais. Não se pode aceitar a tese advogada pelo promovido que a vazão 
de água foi superior a própria estrutura projetada, pois, tal fato NÃO APAGA os erros 
e negligências realizadas na obra, seja pela utilização de material inadequado, seja pela 
não obediência as regras técnicas de construção já mencionadas.

Com efeito, não se desconhece a força das águas e o caráter destruidor 
destas em ocasiões excepcionais, no entanto, a discussão em tela não se limita a saber 
se a passagem molhada, tal como prevista no projeto,  resistiria as enxurradas ( pouco 
provável ), mas a forma como esta foi construída e a fragilidade de sua estrutura que, em 
caráter de certeza, SUCUMBIU, pelo menos mais rapidamente do que se construída de 
forma responsável.
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Resta registrar ainda que a conclusão do estudo técnico de fls. 159/161, por 
si só, não tem o condão de fazer cessar as improbidades evidenciadas porquanto, em que 
pese o esforço na reconstrução da passagem molhada, os recursos públicos aplicados 
foram superiores aos repassados pelo convenio, vide fls. 60, fato curioso e que merece 
apuração dos órgãos competentes, inclusive do Ministério Público.

Nessa senda, apesar da conclusão da obra do ponto de vista físico, esta teve 
que ser REFEITA COMPLETAMENTE, e não apresentou conformidade com o projeto.

Exige-se, pela via da Lei 8.429/92, preparo e responsabilidade daqueles 
que pretendem exercer funções da mais alta relevância na comunidade, sendo especiais 
destinatários da regra os integrantes do Poder Executivo, em quaisquer de seus níveis, e 
também os integrantes de quaisquer instituições incumbidas da defesa e promoção do 
Estado democrático de direito material.

Já não bastam as qualidades morais, são necessárias qualidades técnicas, 
capacitação profissional para aqueles que governam ou exercem atividades de natureza 
política, ou mesmo funções públicas com alcance decisório!

Daí ser incabível às autoridades e aos agentes públicos alegar 
desconhecimento da legislação, mormente quanto aos gastos públicos, pois estes estão 
regrados minuciosamente e qualquer interpretação há de estar pautada pelo interesse 
social. Aqui, in dubio pro societate, não cabe invocar dúvidas ou interpretações distantes 
do bom senso e do pensamento básico da comunidade jurídica, estando o agir do agente 
público marcado pelas restrições inerentes ao princípio da legalidade administrativa.

O princípio da eficiência, por meio da Emenda Constitucional n.º 19, de 
4-6-1998, foi incluído, no caput do art. 37 da Constituição Federal, ao lado da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade, entre os magnos princípios constitucionais 
que regulam a administração pública.

O administrador público, pois, no exercício de ações administrativas, tem 
o dever jurídico de, ao cuidar de uma situação concreta, escolher e aplicar, entre as 
soluções previstas ou autorizadas em abstrato pela lei, a medida eficiente para obter o 
resultado desejado pelo corpo social.

Denota que o agente público tem o dever jurídico de agir com eficácia real ou 
concreta. Sua conduta administrativa deve modelar-se pelo 'dever da boa administração', 
expressão adotada por Guido Falzone, o que não quer dizer apenas obediência à lei 
e honestidade, mas também produtividade, profissionalismo e adequação técnica do 
exercício funcional à satisfação do interesse público. 

A respeito do tema, salienta Alexandre de Moraes:

 'Assim, princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública 
direta e indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do 
exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 
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primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a 
melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se 
desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social. Nota-se que não se 
trata da consagração da tecnocracia, muito pelo contrário, o princípio da 
eficiência dirige-se para a razão e o fim maior do Estado, a prestação dos 
serviços essenciais à população, visando a adoção de todos os meios legais e 
morais possíveis para a satisfação do bem comum'.

A atuação ineficiente do agente público, portanto, é ilegítima e pode, 
inclusive, configurar o ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei nº 
8.429 de 1992". (Marino Pazzaglini Filho, "Princípios Constitucionais Reguladores da 
Administração Pública", Editora Atlas, págs. 30/33).

Portanto, de todo o exposto, fácil concluir que o demandado agiu no 
mínimo de forma culposa ao permitir ou eleger pessoas que negligenciaram as regras do 
convenio no que diz respeito a construção da passagem molhada da localidade de Varzea 
do Toco, pois, conforme visto, os materiais utilizados não foram adequados, e a técnica 
de construção não encontrou ressonância no convênio preestabelecido.

Em suma, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão aos 
cofres públicos a não execução total do objeto conveniado, mediante a utilização de 
materiais de pior qualidade e de extensão menor do que o firmado no convênio e no 
respectivo plano de trabalho

Por fim, insta ponderar que a fala das testemunhas ratificam os argumentos 
acima delineados já que chegaram a relatar que apenas aquela passagem molhada 
rompeu-se com as chuvas, e, mais, afirmaram que a obra foi refeita após a enxurrada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto e o mais que dos autos consta, solidário com o conjunto 
probatório neles existente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 
inicial e, em conseqüência, com fulcro no art. 11, caput, inciso I, e art. 12, inciso III, e 
Parágrafo Único, todos da Lei nº 8.429/92, aplico ao réu (...), pelos atos de improbidade 
administrativa praticados, as seguintes sanções: 

1ª) ressarcimento integral do dano ao Município (...) no valor de R$ 
123.981,21 ( cento e vinte e três mil, novecentos e oitenta e reais e vinte e um centavos ), 
valor atualizado até 31/07/2009, consoante cálculo de fls. 170;

2ª) suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos; 
3ª) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3(três) anos, cujas 
penalidades vigorarão após o trânsito em julgado desta sentença.
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DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

Pois bem, a fumaça do bom direito restou bem clara após a fundamentação 
acima esposada.

O perigo da demora também é latente, eis que necessária garantia em face 
da condenação em cifra de razoável monta.

O Código de Processo Civil assim reza acerca da tutela antecipada:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, 
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu. 
§  1o    Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e 
preciso, as razões do seu convencimento. 
§ 2o   Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado. 
§ 3o  A execução da tutela antecipada observará, no que couber, o disposto 
nos incisos II e III do art. 588.
§  4o    A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer 
tempo, em decisão fundamentada. 
§ 5o  Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até 
final julgamento. 

Ora, a tutela pode ser concedida em qualquer tempo do processo. Também, 
é verdade, pode ser cassada. Ocorre se é possível a sua concessão mesmo antes da oitiva 
do réu, com muito maior razão se pode conceder após a sua manifestação nos autos, ou 
seja, no momento da sentença.

Como a sentença de mérito não garante o imediato cumprimento da decisão 
judicial, eis que passível de recurso com efeito suspensivo, tenho que a antecipação de 
tutela resolverá o problema posto, já que presente o perigo da demora.

A jurisprudência e a doutrina são unânimes em admitir a antecipação de 
tutela mesmo na ocasião da sentença de mérito. Marinoni, in Manual do Processo de 
Conhecimento, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 258, leciona: “...na mesma 
folha de papel, e no mesmo momento, o juiz pode proferir a decisão interlocutória, 
concedendo a tutela, e a sentença, que então confirmará a tutela já concedida, e não 
poderá ser atacada através de recurso de apelação, o qual deve, em regra, ser recebido 
no efeito suspensivo”
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O e. STJ decidiu no mesmo sentido:
“Sentença. Possibilidade de concessão de tutela antecipada. A concessão 
de tutela antecipada por ocasião da sentença, não viola o CPC 273.”(STJ, 
3ª T., REsp 473069-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21.8.2003, 
m.v., DJU 19.12.2003, p.453)

No presente caso, trata-se de ação declaratória. O mesmo Tribunal Superior 
já decidiu cabível a tutela em ações de citado cunho, vejamos:

“É cabível antecipação de tutela em ação declaratória.” (STJ, 5ª T., REsp 
473072-MG, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.6.2003).

Por essas razões, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos 
termos requeridos na inicial, forte no art. 273 do CPC. 

Com efeito, antecipo a tutela para TORNAR INDISPONÍVEIS OS 
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO DEMANDADO ATÉ O VALOR DA PRESENTE 
CONDENAÇÃO.

E mais. Para garantir o cumprimento efetivo da medida acima determinada, 
expeçam-se ofícios aos Cartórios de Imóveis da Comarca, Comarcas da Região, bem como 
ao Departamento Estadual de Trânsito para as devidas anotações de intransferibilidade 
e inalienabilidade dos bens.

Transitada em julgado oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado do Ceará, comunicando a suspensão dos direitos políticos do Suplicado, para as 
providências cabíveis.

Com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, julgo extinto o processo, com 
julgamento do mérito.

CONDENO o promovido ao pagamento das custas, despesas processuais.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Independência, 19 de dezembro de 2011.

César Morel Alcântara
Juiz de Direito
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Ação de Cumprimento do Testamento
                                                                                                        

Cleide Alves de Aguiar

SENTENÇA

Vistos  etc.,

(...), qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de Cumprimento do 
Testamento deixado por (...), pelas razões fáticas e jurídicas declinadas na exordial – fls. 
03/09. Foram anexados os documentos constantes às fls. 10/21.

No despacho de fls. 22 foi determinado ao apresentante que juntasse a via 
original da cédula testamentária original, documento indispensável à propositura da 
presente Ação, tendo o respectivo prazo parta cumprimento decorrido in albis, conforme 
se vê na certidão de fls. 24v.

Novo provimento jurisdicional às fls. 25, pendente de cumprimento.
É o breve relatório. Segue a decisão.
Para a propositura da Ação de Cumprimento de Testamento Público, 

é essencial a instrução do feito com a cédula testamentária original, providência não 
atendida pelo requerente, apesar de regularmente intimado para tal.

Diante do exposto, em razão da ausência de documento indispensável à 
propositura da Ação, com fundamento no art. 267, inc. I c/c art. 295, VI todos do CPC, 
hei por bem indeferir a petição inicial, decretando a extinção do feito, sem resolução 
mérito, o que faço por sentença de minha lavra, a fim de que surta os seus jurídicos e 
legais efeitos.

Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa na 

Distribuição.
Fortaleza, 08 de julho de 2013.

Cleide Alves de Aguiar
Juíza de Direito
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Ação de Inventário
                                                                                                        

Cleide Alves de Aguiar

SENTENÇA

Vistos etc.,

Tratam os autos de Ação de Inventário dos bens havidos por falecimento de 
(...), fato ocorrido em 27.06.2007 proposto pelos seus herdeiros, quais sejam, (...) e (...).

Foram relacionados nos autos dois bens imóveis como de propriedade do 
espólio, verificando-se que ambos ainda constavam em nome do de cujus e de seu ex-
cônjuge, (...), falecido em 08.04.1977.

O processo de Inventário deste tramitou por expediente da 5ª Vara de 
Família e Sucessões desta Comarca, observando-se que este foi redistribuído para esta 
Unidade Jurisdicional, feito de nº (...), bem como que só foi objeto deste a adjudicação 
de um bem imóvel em favor de (...), não incluso na relação de bens do presente feito.

 Em que pese já finalizado o Inventário do cônjuge premorto, observa-se 
que os imóveis descritos nos autos ficaram para sobrepartilha deste, não havendo litígio 
entre os seus herdeiros, que já apresentaram plano de partilha amigável incluindo a 
totalidade do acervo sucessório de ambos os extintos.

Logo, inspirada nos princípios processuais de matriz constitucional, 
precipuamente os da celeridade e o do devido processo legal, bem como observando 
a efetividade da prestação jurisdicional, hei por bem determinar a cumulação da sua 
sobrepartilha no presente Inventário, que passa a ser cumulativo de (...), restando 
ratificada a nomeação de (...), restando convalidado o termo de compromisso de fls. 
121.

Ressalte-se que o bem imóvel excluído mediante o termo de fls. 165 está 
apto a ter a fração pertencente ao espólio, pertinente a 50% (cinquenta por cento), 
regularmente partilhado ou sobrepartilhado.

Tendo em vista todo o exposto, atendidas que se encontram as exigências 
legais, homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 
partilha dos bens deixados por falecimento de  (...), cujo plano de partilha amigável 
encontra-se às fls. 175/178 dos autos, convertendo o feito em Arrolamento Sumário, já 
que restaram acautelados os interesses dos herdeiros.
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Mando, portanto, que se cumpra e guarde, como na mesma partilha se 
contém e determina, ressalvados os direitos de terceiros.

Nova vista à Fazenda Pública Estadual, conforme previsão legal.
Inexistindo objeções, após o trânsito em julgado, expeça-se o competente 

alvará judicial.
Custas de lei, observando-se que as iniciais já foram recolhidas, conforme 

se vê às fls. 29/32.
P. R. I.
Ademais, junte-se cópia da presente sentença nos autos de nº (...).
Após verificadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos, 

com a devida baixa na Distribuição.

Fortaleza, 18 de abril de 2013.

Cleide Alves de Aguiar
Juíza de Direito
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Ação Criminal – Sentença de Pronúncia
                                                                                                        

Cristiane Maria Castelo Branco Machado Ramos

Vistos, etc.
Inicialmente, ressalto que assumi esta Comarca no dia 06/12/2012.

RELATÓRIO

(...), já qualificado nos autos, foi denunciado pela suposta prática do crime 
de tentativa de homicídio contra (...), delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do 
Código Penal e também por porte ilegal de arma (art. 14 da Lei n.10.826/03).

Relatório final foi apresentado pelo Delegado de Polícia (fls. 25/26).
Narra a peça acusatória que, no dia 21 de maio de 2011, o acusado saíra 

de sua residência, já armado com um revolver calibre 32, municiado, e passou a ingerir 
bebida alcoólica pelos bares desta cidade (...). Por volta de 21hs do mesmo dia, o acusado 
se deslocou até o bar do (...) e, sem nada dizer, efetuou 2 (dois) disparos com a referida 
arma de fogo contra o (...), o qual já estava no local. Ato contínuo, a vítima saiu correndo 
e o denunciado efetuou mais 2 (dois) disparos contra o mesmo, sem, contudo, atingi-lo.

A denúncia foi recebida em 17 de agosto de 2011 (fls. 32) e o réu foi 
devidamente citado. A Defesa Preliminar foi apresentada (fls. 37/38), sem arrolar 
testemunhas. 

Foram ouvidas duas (2) testemunhas arroladas pelo Ministério Público 
(fls.57 e 58) e também a vítima (fls.55).  Interrogatório do réu (fls. 59/60).

Não houve exame de corpo de delito direto, por se tratar de tentativa 
branca, vale dizer, a vítima não foi alvejada.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu, em 
alegações finais, a pronúncia do réu, nos moldes da denúncia (fls. 61/64), e a defesa 
(fls.67) pugnou pela impronúncia, porque a vítima afirma que o réu, de quem hoje é 
amigo, não tentou lhe matar.

É o relatório. 

DECIDO.
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FUNDAMENTAÇÃO

DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE  INDÍCIOS DE AUTORIA

Não houve exame de corpo de delito direto, por se tratar de tentativa 
branca, vale dizer, a vítima não foi alvejada.

A materialidade e os indícios de autoria, de tentativa de crime doloso contra 
a vida, resultam dos depoimentos, tanto da vítima, como das testemunhas ouvidas em 
juízo, conforme a seguir demonstrado. 

 Como é cediço, nesta fase processual não se aplica a regra do “in dúbio pro 
reo” e sim o “in dubio pro societate”, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria 
há o chamado “fumus boni júris” e o réu deve ser julgado pelo seu Juiz Natural que é o 
Tribunal do Júri.          

O réu, em Juízo (fls. 60), confirma que disparou dois (2) tiros contra a 
vítima, mas que “não botou pra acertar”.  

Os depoimentos das testemunhas a seguir mencionados demonstram que 
ele havia ingerido bebida alcoólica, por isso e por sua má pontaria não teria acertado a 
vítima.      

A testemunha (...) (fls 58), proprietário do bar onde ocorreu o fato, afirma 
que viu a realização dos disparos com arma de fogo e, embora não tenha visto ter sido 
exatamente por parte do réu, afirma que as demais pessoas que ali estavam, presenciando 
a tudo, afirmaram que os tiros foram realmente desferidos pelo réu. 

A testemunha (...) (fls.57), afirma que o réu e a vítima tinham uma briga 
antiga e os comentários dos que estavam no bar dão conta de que os tiros partiram 
efetivamente da arma empunhada pelo réu.

A vítima (...) (fls.55), conquanto afirme ser hoje amigo do réu, ratifica que 
foi ele quem efetuou os disparos contra ele, embora acredite que o réu não queria lhe 
matar.

A versão do réu de que não queria matar a vítima, até porque hoje são 
amigos, não deve ser acolhida nesta fase processual e será melhor analisada em plenário 
do Júri, a quem também compete, como juízo natural dos fatos, conhecer do crime de 
porte ilegal de arma, conforme já decidiu o eg. STJ, “verbis”:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. CONSUNÇÃO ENTRE 
CRIME MEIO E CRIME FIM OU CONCURSO MATERIAL ENTRE 
CONDUTAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TEMA AO TRIBUNAL 
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DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CONTENDA. IMPOSSIBILIDADE 
DE EXCLUSÃO APRIORÍSTICA DO CRIME DE PORTE DE ARMA 
DE FOGO SEM QUE EXAURIDS OS EXAMES CASUÍSTICOS E 
APROFUNDADOS DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARECER DO MPF 
PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO 
PROVIDO PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRONÚNCIA.
1. Este STJ já teve a oportunidade de registrar o entendimento segundo 
o qual o concurso material entre o porte ilegal de arma de fogo e o 
homicídio depende de exame probatório aprofundado e casuístico, cuja 
implementação deve ser feita perante o Tribunal do Júri, a quem compete 
a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por 
outro que com este eventualmente tenha sido cometido.
2. Recurso Especial provido, em conformidade com o parecer ministerial, para 
restabelecer a decisão de pronúncia. RECURSO ESPECIAL”.

Diante desse quadro probatório, impossível acolher as teses da defesa. Isso 
porque o fato narrado nos autos é suficiente para a pronúncia.

Há indícios suficientes de que houve agressão do réu contra a vítima 
e caberá aos jurados a análise a respeito dessa conduta, do resultado tentativa de morte, 
ou seja, do nexo causal e demais circunstâncias e também quanto ao porte ilegal de arma.

DECISÃO

 Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, considerando a comprovada 
materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria de crime doloso 
contra a vida, acolho a denúncia nesta fase inicial, para o fim de PRONUNCIAR, como 
ora PRONUNCIO, o acusado (...), já qualificado nos autos, para que seja julgado em 
plenário do Tribunal do Júri, por suposta infração ao art. 121, caput, c/c art. 14, II do 
Código Penal e também por porte ilegal de arma (art. 14  da Lei n. 10826/2003).

Não há circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 
413, §1º, CPP).

Outrossim, constata-se que o réu possui endereço certo e advogado 
constituído nos autos; não tem antecedentes criminais (fls. 33); não foi preso em flagrante 
delito e respondeu em liberdade durante toda a instrução criminal;  compareceu a todos 
os atos processuais, sem qualquer perturbação da regular marcha processual; e, por fim, 
não há indícios concretos de periculosidade ou possibilidade de reiteração criminosa 
aptas a justificar a decretação da custódia cautelar do réu.

Assim sendo, por não vislumbrar os motivos autorizadores elencados no 
art. 312 do CPP, CONCEDO ao réu o direito de aguardar em liberdade o seu julgamento 
pelo Tribunal do Júri, com fulcro no art. 413, §3º do CPP.
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Ciência ao MP, ao acusado e ao defensor constituído nos autos, nos moldes 
preconizados nos arts. 420 e 370, §1º, do CPP1, respectivamente.

PRI. Cumpra-se com urgência.

Expedientes necessários. Após o trânsito em julgado desta decisão, deve a 
Secretaria designar data para o julgamento do réu perante o Tribunal do Júri.

Barreira, 06 de fevereiro de 2013.

Cristiane Mª Castelo Branco Machado Ramos
Juíza Substituta

1 Art. 420.  A intimação da decisão de pronúncia será feita: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
I – pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público; (Incluído pela Lei nº 11.689, 
de 2008)
II – ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no § 
1o do art. 370 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Art. 370. (omissis)
§  1o    A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por 
publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de 
nulidade, o nome do acusado. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996)



175

Ação Penal – Suposta Prática de Incêndio
                                                                                                        

Cristiane Maria Castelo Branco Machado Ramos

SENTENÇA

Vistos, etc.
Inicialmente, ressalto que assumi esta Comarca do dia 06/12/2012.

DO RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo MP contra (...), vulgo “(...)”, pela prática 
dos delitos tipificados nos arts. 147 e 250, §1º, inciso II, letra “a”, do Código Penal c/c art. 
21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), fatos estes praticados em 
situação de violência doméstica, conforme narra a peça exordial, verbis:

“Consta nos autos do incluso Inquérito Policial, que no dia 09/09/2012, por 
volta das 20 horas, o DENUNCIADO provocou incêndio na casa da vítima 
(...), situada na (...), bairro (...), nesta.
Consta que na mesma ocasião, o DENUNCIADO, em situação de violência 
doméstica, ameaçou a vítima de morte (termo de representação de fl. 15).
Consta, ainda, que o DENUNCIADO praticou vias de fato contra a vítima 
em momento que ela trazia uma pequena criança (filha) no colo. (...)”

O réu foi preso em flagrante no dia 10 de setembro de 2012 (fls. 05/06). 
Termos de Representação das vítimas às fls. 18 e 21 dos autos. 
Requerimento de Medidas Protetivas da vítima (...) (fl. 51), alegando que 

“DECIDIU sair de casa por não aguentar mais tanta violência, ameaça, agressões físicas 
de seu companheiro, (...), de 30 anos, podendo ser localizado na rua (...), próximo ao (...)”, 
quais sejam: a) afastamento do lar; b) proibição de aproximação com a ofendida e seus 
familiares, fixando limite de distância do agressor ou contato por qualquer meio de 
comunicação; c) proibição de frequentação de determinados lugares, a fim de preservar 
a integridade física e psicológica da ofendida; d) prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

Antecedentes criminais (fls. 25 e 97), de que o réu responde por tentativa de 
homicídio e foi condenado em dois furtos, sendo, portanto, REINCIDENTE. 

Relatório da autoridade policial (fls. 37/39). Prisão preventiva do acusado 
decretada às fls. 45/48, encontrando-se o réu preso e recolhido no presídio de Redenção 
(fls. 75).



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

176

Denúncia recebida em 10 de outubro de 2012 (fls.60), eis que não 
vislumbrada causa para a sua rejeição.

O laudo pericial de fls. 62/64, concluiu que “(...) o local, pela forma como 
se encontrava durante os exames, apresentava tipicidade de incêndio causado pela ação 
humana, nas circunstâncias retrodescritas”. 

 Réu devidamente citado (fls. 66v) com apresentação de                   alegações 
preliminares de defesa (fls. 67/68), arrolando quatro (4) testemunhas e afirmando que os 
fatos não ocorrem como constam na denúncia.

Não vislumbrando motivos para absolvição sumária, foi dado inicio à 
instrução (fls.70) e intimado o réu para regularização de sua representação. 

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 
acusação (...) (fls. 79/85). 

Depois, foram ouvidas as testemunhas da defesa (...), tendo o advogado 
desistido de ouvir as demais testemunhas (fls. 91/ 93). 

O réu foi interrogado às fls. 94/95. 
Alegações do MP (fls.98/101), fundando seu pedido de condenação do 

réu na prova colhida na fase policial e no contexto da prova produzida na fase judicial, 
oportunidade em que insiste que o réu, dada a sua periculosidade – eis que responde 
a um processo por crime de homicídio e já foi condenado duas vezes pela prática 
do delito de furto – e ser usuário de crack (o que corrobora a prática de crimes), 
permaneça preso, com o consequente indeferimento de seu pedido de relaxamento de 
prisão.

A defesa técnica do réu sustenta sua inocência (fls. l03/107), ao afirmar que 
tudo foi gerado em face de operação da policia por conta de uma ocorrência de incêndio 
criminoso, ameaça e vias de fato, tendo como autor a pessoa do réu e que a instrução, em 
juízo, através do testemunho dos familiares do réu, teria revelado que tudo não passou 
de um mal entendido, inicialmente motivado por declarações tomadas pela emoção, 
notadamente a raiva.

É o breve relatório. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO E DA DECISÃO

DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E INDÍCIOS DE AUTORIA

Delito tipificado no art. 250, §1º, II, “a”, do CP 
Compulsando os autos, constata-se que o Laudo Pericial acostado às fls. 

62/64 – apesar de não ter afirmado expressamente que o mesmo foi doloso (proposital) 
–, concluiu que o incêndio foi “causado pela ação humana”, verbis:
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 “(...) Ressalte-se que, segundo os vestígios deixados pela ação do fogo, 
o incêndio iniciou-se nas seções inferiores do dormitório – ali causando 
completa destruição – para, depois, alastrar-se às áreas mais altas, atingindo 
a instalação elétrica, o corredor e parte do teto da sala, Como também, não 
restara indícios de sua gênese em curto circuito elétrico ou de efeito joule por 
ação de algum aparelho eletrodoméstico.
Ante o exposto e através dos indícios e vestígios coligados no decorrer do 
levantamento pericial, o técnico conclui que o local, pela forma como se 
encontrava durante os exames, apresentava tipicidade de incêndio causado 
pela ação humana, nas circunstâncias retrodescritas”. (grifei)

Contudo, pelo depoimento das testemunhas na instrução pode-se concluir 
que o réu – ao atear fogo em sua residência – agiu de forma dolosa, senão vejamos:

A testemunha (...) (fls. 07/08 e 83) respondeu que:

“(...) que por volta das 22h30min foi solicitado pela pessoa conhecida por 
(...) dizendo que seu irmão conhecido por (...) estava batendo em sua 
esposa (...), e quebrando as coisas dentro de casa, tendo inclusive ateado 
fogo na casa onde vivia com (...) e essa confirmou que quem tinha ateado 
fogo em sua casa, fora seu companheiro (...) e que este tinha fugido;(...) 
Que chegando na Delegacia Regional, (...) mesmo algemado conseguiu 
escapar levando a algema consigo; Que solicitou o apoio de mais duas viaturas 
e uma moto para recapturarem (...), tendo o recapturado duas horas depois 
na estrada do (...), próximo ao (...); Que deu voz de prisão novamente a (...) 
e o reconduziu a esta Delegacia para os procedimentos cabíveis”. (em sede 
policial – grifei)

“Que estava de serviço no Comando Militar de Barreira, quando diversas 
vezes foi solicitado pelo irmão e pela esposa do denunciado, dizendo que 
a casa do denunciado estava incendiando e o acusado ameaçava matar 
a esposa e o irmão deste; que foi para o local e quando chegou lá constatou 
o incêndio inclusive que a casa estava muito danificada; (...) Que a vítima 
dizia que foi ameaçada; que o irmão do denunciado dizia que foi ciúme; 
que segundo a vítima o fato não foi acidental; que segundo a vítima dizia 
que o acusado ia matar ela não passava daquele dia”. (em juízo – grifei)

A testemunha (...) (fl. 84) afirmou em juízo que:
“Que estava de serviço no Comando Militar desta Cidade de Barreira; que 
recebeu uma ligação do irmão do acusado, informando que o (...) estava 
espancando sua esposa e colocando fogo na casa; que quando chegaram 
ao local ainda havia fogo; que indagaram a esposa de (...) se (...) havia 
batido nela, tendo respondido que sim; que o fogo estava nas telhas e 
tomando fogo da casa; que a esposa de (...) falou que o fogo foi proposital, 
porque havia desconfiado que seu irmão estava traindo ele com sua 
esposa; que visualmente não tinha sinais de agressão, mas a vítima falou que 
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havia apanhado; que o réu no momento da prisão apresentava sinais de 
embriaguez e que estivesse consumido drogas; que não conhecia (...) antes, 
que soube naquela noite que o acusado era ex-presidário”. (grifei)

A testemunha (...) (fl. 85) manifestou-se em juízo da seguinte forma:

“Que estava de serviço no Comando da polícia militar desta Cidade; que 
foi acionado via telefone pelo irmão do acusado, dando conta de um 
incêndio na casa da vítima e que o acusado estava querendo bater na 
mulher; que quando chegaram lá a casa estava pegando fogo; que a mãe do 
réu estava nervosa, dizendo que não ia dormir lá; que ficaram aguardando 
no beco escuro, quando (...) ia chegando; que efetuaram a prisão; que quando 
chegaram o fogo já estava avançado e o pessoal tentando apagar; que segundo 
o irmão do acusado este suspeitava de traição; que segundo a esposa do 
acusado este estava ameaçando-a; que segundo a vítima o acidente foi 
proposital; que a vítima foi levada para casa de sua genitora; que levaram 
(...) para (...); que durante o percurso (...) conseguiu fugir da viatura, sendo 
capturado depois”. (grifei)

A vítima e testemunha de acusação (...) (irmão do acusado e vítima) em 
sede policial (fls. 19/20) e em juízo (fls. 81/82) afirmou, respectivamente, que:

 “(...) Que cinco minutos depois (...) bateu em seu portão com uma face de 
mesa, dizendo: “Diabo é isso, como é que tu faz isso com teu próprio irmão”, 
tendo o declarante dito que conversa é essa rapaz, você está embriagado; Que 
(...) afirmava que o declarante tinha um caso com (...), tendo o mesmo 
dito que isso não é verdade; Que (...) ainda disse para o declarante, espera 
aí 10 minutos que eu vou em casa buscar um revólver para te encher de 
balas; que poucos instantes depois, a mãe do declarante liga avisando que 
seu filho (...) estava com um revólver procurando balas para matar (...) e 
o declarante; Que pouco depois, a esposa do declarante ligou avisando que 
(...) tinha ateado fogo na casa da (...); que deseja representar criminalmente 
contra seu irmão (...), pelas ameaças proferidas por ele; Que está com medo do 
que (...) possa lhe fazer”. (em sede policial - grifei)

“(...) que é irmão do acusado; que morava vizinho a casa de (...); que (...) 
estava preso, mas não sabe porque; que quando saiu do presídio colocou na 
cabeça que o depoente estava tendo um caso com a mulher do réu; que (...) faz 
uso de drogas e bebidas; que no dia do fato o acusado estava bêbado; que no 
dia do crime, o depoente ouviu a discussão; que o acusado foi até o depoente 
e falou “como é que você faz isso comigo”; (...) que no momento do incêndio 
veio buscar a viatura, pois não chegava a polícia; que teve que chamar 
a viatura porque o réu ameaçava-o, porque não sabia qual a reação do 
réu; que no momento que veio chamar a viatura a esposa do depoente 
ligou dando conta do incêndio na casa do réu; que não sabe como ocorreu, 
porque não estava presente no momento; (...) que acredita que tudo foi por 
conta da bebida e da droga; (...) que ratifica o depoimento prestado na fase 
inquisitorial às fls. 19;”. (em juízo - grifei)
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A testemunha de defesa (...) – sogra do acusado – assim se manifestou em 
juízo (fl. 92):

“Que no dia do fato não estava em casa; que é sogra do acusado; que sua filha 
e seu genro moram em outra casa próximo a casa da depoente; que soube do 
fato no dia seguinte ao acontecido; que soube por terceiros sobre o ocorrido; 
que quando chegou em casa, sua filha contou o ocorrido; que sua filha 
disse que tudo aconteceu por ciúme do irmão do acusado; (...) que não sabe 
informar detalhes do fato, sabe apenas que foi ciúme; (...)”. (grifei)

Por sua vez, a vítima (...) – muito  embora tenha representado e requerido 
medidas protetivas contra o réu à época dos fatos (fls. 18 e 51) – prestou, em juízo, 
um depoimento completamente contraditório ao prestado em sede policial, no 
claro intuito de proteger o réu, notadamente porque está grávida e ainda mantém 
relacionamento com ele, bem como acredita que o mesmo esteja arrependido, verbis:

“Convive maritalmente com (...), conhecido como (...) há 11 anos, tendo nesse 
período havido várias separações entre o casal, sendo que do relacionamento 
foi gerado apenas um filho de três meses; Que ontem por volta das 20hs, (...) 
chegou embriagado e segundo a declarante drogado, já que o mesmo é usuário 
de CRACK; (...) Que (...) saiu do bar e foi para a casa, momento em que 
chamou a declarante de vagabunda e a ameaçou de morte, dizendo que ia 
matá-la por ela estar tendo um caso com seu irmão, (...); Que (...) deu um 
tapa no ombro e na cabeça da declarante, mesmo esta estando com o filho 
do casal de 03 meses; Que a declarante conseguiu escapar e ir para casa de 
sua mãe, (...), que mora vizinho à sua casa; Que instantes depois (...) bateu 
na porta da casa da mãe da declarante e disse: “Olha aí bichinha, tua casa 
tá pegando fogo” e foi embora; Que um primo da declarante, de nome (...)
(que também mora vizinho local), ajudou a apagar o incêndio; Que segundo a 
declarante, a residência foi completamente destruída pelas chamas, (...); Que 
(...) saiu da cadeia há poucos dias, tendo segundo a declarante, sido preso 
por tentativa de furto; Que a declarante deseja representar criminalmente 
contra (...) e também deseja que sejam adotadas medidas protetivas”. (em 
sede policial - grifei)

“Que é esposa do acusado; que estava em sua residência com seu filho, quando 
o réu chegou muito violento; que o denunciado não estava embriagado, 
nem drogado; que o acusado estava sentado na cama fumando o cigarro; que 
acredita que o acusado tenha jogado o cigarro e pegado fogo nas coisas, 
colchão, cama; que o acusado inclusive ajudou a apagar o incêndio; 
que acredita que foi acidental; que quanto as ameaças, sempre acontece 
quando brigam, mais é normal; que o acusado é muito ciumento. (...) que 
se arrepende da denúncia contra o esposo, porque se sente só e o acusado 
a ajuda na manutenção da casa; que está grávida; que o acidente foi 
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acidental, não foi proposital; que o acusado ajudou a apagar o incêndio; 
que não chamou a polícia; que a polícia pegou o acusado fora de casa; que 
quem ajudou a apagar o incêndio foi os familiares, primos; que acredita que 
o incêndio aconteceu por conta de um carro de bebê que estava com umas 
fraldas finas; que sempre vai visitar o réu no presídio; que o acusado está 
arrependido; que no caso de soltura do réu, acredita não correr riscos”. (em 
juízo – grifei)

O próprio réu CONFESSOU, perante a autoridade policial, que ateou fogo 
em sua residência, conforme Termo de Interrogatório (fl. 22/23), verbis:

“Perguntado se tinha ameaçado sua companheira ou seu irmão, ficou calado; 
Que perguntado se tinha ateado fogo na casa de sua companheira, disse 
que sim; Que perguntado se tem arma de fogo, também não respondeu; Que 
perguntado se já foi preso alguma vez, respondeu que saiu da cadeia há 
pouco tempo, mas que não se lembrava por qual motivo; Que usa droga, 
CRACK; Que já foi preso; Que não tem renda familiar; Que professa a 
religião católica; Que disse não ter filhos; Que disse que não responderia mais 
nenhuma pergunta, apenas diante do juiz”. (grifei)

Em seu interrogatório em juízo (fl. 94/95), devidamente representado por 
seu advogado, o réu mudou trechos do seu depoimento anterior, o qual ainda assim é 
contrário à versão de sua companheira e vítima (...) supracitado, senão vejamos:

“Que chegou em casa; que estava bebendo e já ia se deitar, quando sua 
companheira começou a brigar dizendo que o interrogado tinha outra pessoa; 
que começou a brigar e por um descuido o cigarro caiu no chão e pegou 
fogo; que tem um filho com sua companheira; que jamais ameaçou sua 
mulher de morte; que o que vale é a palavra da polícia; que sua palavra não 
vale nada; que jamais iria fazer alguma coisa com sua mulher; que sua esposa 
está grávida e continuam juntos, inclusive sua companheira vai visitá-lo na 
cadeia; que nega que tenha agredido sua esposa e jamais ameaçou sua esposa 
de morte; que o que mais ama na vida é seu filho; que usa drogas; que o 
incêndio começou no quarto; que quando a polícia invadiu a casa, saiu 
fora e não viu se o fogo se alastrou pela casa; que se os vizinhos escuta bater 
boca já chama a polícia; que ficar preso, é bom que faça corpo de delito na 
vítima, para saber se realmente bateu nela; que é usuário de crack há seis 
anos; que começou a beber desde meio dia e no dia do fato usou crack, 
uma duas, três pedras; que não lembra de tudo porque estava drogado; que 
quando começou a discussão foi porque sua esposa disse que é porque estava 
com outra”. (em juízo – grifei)

Da simples compilação entre os depoimentos prestados pelo réu e pela 
vítima (...) (sua companheira), constata-se que a versão desta em juízo não tem como se 
sustentar, eis que contrária até a versão dada pelo próprio réu perante esta magistrada.
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Cristalino, portanto, o intuito da aludida vítima em mudar o seu verdadeiro 
e legítimo depoimento inicial (fls. 16/18 e 51/53), para proteger o seu amásio, o qual – 
segundo ela – está arrependido.

Em crimes cometidos em situação de violência familiar contra a mulher, 
sabe-se que a vítima possui uma grande dependência emocional/psicológica de 
seu agressor, muitas vezes impedindo-a de denunciar as violências (física, moral e 
psicológica) contra si praticadas ou, quando já instaurado um procedimento criminal, 
fazendo-a “voltar atrás” sob as fatídicas promessas do agressor de que está arrependido 
e que tais fatos não tornarão a acontecer.

Contudo, a praxe forense nos mostra que tais crimes, invariavelmente, 
voltam a ocorrer, em razão do agressor já haver internalizado um comportamento 
violento-possessivo com relação à vítima, notadamente quando presentes fatores 
agravantes como vícios em álcool e drogas ilícitas.

Os familiares, por sua vez, também tentam “acobertar” tais acontecimentos, 
inclusive através da modificação de seus depoimentos dados perante a autoridade 
policial, quando na presença do juiz.

Do conjunto fático-probatório, portanto, resulta comprovado que o réu 
praticou o delito tipificado no art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal.

Delito tipificado no art. 147 do CP praticado contra 2 (duas) vítimas em 
concurso material

Compulsando os autos e os depoimentos das testemunhas acima transcritos, 
verifica-se que restam comprovados nos autos a materialidade do crime de ameaça – em 
concurso material – contra as vítimas (...) e indícios suficientes de autoria, cujos trechos 
dos depoimentos deixo de aqui transcrever para não haver desnecessária repetição.

Delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de 
Contravenções Penais)

Quanto ao delito denominado “vias de fato”, cumpre esclarecer que as 
provas acostadas aos autos não foram aptas a atestar a sua efetiva ocorrência, eis que 
não foi realizado exame de corpo de delito na vítima (...) e o depoimento da testemunha 
(...) (fl. 84) afirma categoricamente que “que visualmente não tinha sinais de agressão, 
mas a vítima falou que havia apanhado”, razão pela qual ABSOLVO o réu por esta 
contravenção penal.

ISTO POSTO, por considerar que a materialidade dos fatos e autoria 
estão devidamente comprovadas nos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a denúncia e CONDENO o réu (...), qualificado nos autos, pela prática dos crimes 
tipificados no arts. 147 e 250, §1º, II, letra “a” do Código Penal, em concurso material, o 
primeiro aplicável por 2 (duas) vezes.
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Passo à (...), com apreciação das circunstâncias previstas no art. 59 do 
Código Penal:

1) O delito tipificado no art. 250, §1º, inciso II, letra “a” do Código Penal 
possui pena abstrata de reclusão de 3 a 6 anos e multa.

O acusado responde por outros processos criminais (fls. 97), inclusive já 
tendo sido condenado por 2 (duas) vezes pela prática do crime de furto qualificado; 
é conhecido nesta Comarca por possuir personalidade voltada para o crime e “dar 
trabalho” à polícia local, notadamente por ser usuário de CRACK há 6 (seis) anos e sem 
ocupação lícita, conforme seus próprios depoimentos; o motivo dos crimes foi o ciúme 
exacerbado do réu (fútil/torpe), o qual se agrava pelo constante consumo de bebidas 
alcoólicas e drogas ilícitas; as circunstâncias e consequências do crime são graves, razão 
pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão.

Há 2 (duas) circunstâncias agravantes: a reincidência e ter o agente cometido 
o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou 
com violência contra a mulher na forma da lei específica, previstas no art. 61, inciso 
I e II, letra “f ”, a justificar a elevação da pena em mais 8 (oito) meses, passando para 4 
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes e nem causas de diminuição de pena.
Há a causa de aumento prevista no §1º, inciso II, letra “a” do art. 250 do 

Código Penal (aumento de 1/3), razão pela qual fixo a pena concreta em 5 (cinco) anos, 
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, dada a situação financeira do réu, fixo 
a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente, o qual deverá, ao final, ser recolhido ao Fundo Penitenciário, conforme 
preconiza o art. 49 do Código Penal.

1) Delito tipificado no art. 147 do CP (por 2 vezes em concurso material) 
tem pena abstrata de detenção de 1 (m) a 6 (seis) meses, ou multa.

Pelas diretrizes do art. 59 do CP acima explicitadas, fixo a pena base acima 
do mínimo legal em 2 (dois) meses de detenção. 

Há 2 (duas) circunstâncias agravantes: a reincidência e ter o agente cometido 
o crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou 
com violência contra a mulher na forma da lei específica, previstas no art. 61, inciso I 
e II, letra “f ”, a justificar a elevação da pena em mais 15 (quinze) dias, passando para 2 
(dois) meses e 15 (dias) de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes e causas de aumento ou de diminuição 
de pena.

Em face do concurso material (crimes de ameaça contra pessoas diferentes), 
multiplica-se a pena fixada acima por 2 (dois), resultando na pena concreta de 5 (cinco) 
meses de detenção.

Não há que se falar em substituição por pena restritiva de direitos, tendo 
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em vista o disposto no art. 69, §1º do Código Penal c/c art. 17 da Lei nº 11.340/20061, 
além das condições impostas pelo art. 44 do CP serem desfavoráveis ao réu.

Assim sendo, torno concreta e definitiva a pena privativa de liberdade do 
réu em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, a ser cumprida em regime 
inicialmente fechado, em face do mesmo ser reincidente, com fulcro no art. 33, §2º do 
Código Penal.

Como se trata de réu já condenado por 2 (dois) crimes de furto e também 
sendo processado por crime de homicídio (fl. 97), o que denota sua periculosidade e 
personalidade voltada para o crime, NEGO o direito do réu apelar em liberdade, para 
garantia da ordem pública, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, 
devendo o mesmo continuar preso, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier 
a ser interposta (art. 387, §1º, CPP).

DA DETRAÇÃO PENAL 

Com o advento da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012 – que alterou 
a redação do art. 387 do CPP2 - instalou-se verdadeira celeuma jurídica, eis que tal 
dispositivo atribuiu ao juiz do processo de conhecimento a aplicação do instituto da 
detração penal já na sentença penal condenatória, para fins de progressão de regime.

Ocorre que o art. 112 da Lei de Execução Penal3 condiciona a progressão 
de regime a 2 (dois) requisitos: cumprimento de ao menos 1/6 (um sexto) da pena no 
regime anterior (critério objetivo – detração penal) e ostentar bom comportamento 

1  CP - Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idên-
ticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de 
aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 § 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, 
por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
 Lei nº 11.340/2006 - Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que 
implique o pagamento isolado de multa.

2 Art. 387, CPP – omissis
§ 2o  O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, 
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.” (NR) 

3 Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime 
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no 
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, 
respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
 § 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do 
defensor. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art112
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.792.htm#art112
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carcerário, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional (critério subjetivo – 
aferição do mérito do apenado).

“A priori”, esta magistrada fixa o entendimento de que o critério objetivo da 
detração penal pode ser fixado já na sentença condenatória, para atender ao comando 
inserto no art. 387, §2º do CPP introduzido pela Lei nº 12.736/2012, mas o critério 
subjetivo (aferição do mérito do condenado) deve continuar a ser analisado pelo Juízo 
da Execução Penal, por ter este mais condições de avaliar tanto o comportamento 
carcerário do sentenciado quanto o seu “quantum” final de pena imposta após a 
necessária unificação, para fins de eventual progressão ou regressão de regime.

Isso porque, nos termos do art. 111 do Código Penal, no caso de Réu com 
mais de uma condenação, "a determinação do regime de cumprimento será feita pelo 
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou 
remição".

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÕES. 
PREVISÃO DE REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. 
IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO PARCIAL 
DA PENA. REPRIMENDA RESTANTE INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. 
MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. 1. Nos 
termos do art. 111 do Código Penal, no caso de Réu com mais de uma 
condenação, "a determinação do regime de cumprimento será feita pelo 
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o 
caso, a detração ou remição". 2. O regime imposto na unificação é que 
será observado na análise de qualquer benefício na execução penal,não 
mais produzindo efeitos aquele que fora fixado na sentença. 3. Se a soma 
das penas, na unificação, ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão, é correta 
fixação do regime fechado pelo Juízo das Execuções, a despeito de nas 
condenações ter sido estabelecido o regime inicial semiaberto. A passagem 
para o regime intermediário, nessa situação, somente será cabível 
depois de cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão 
de regime. 4. Não há amparo legal para a pretensão de que seja estabelecido 
regime menos gravoso ao Paciente tão somente pelo de fato de que o quantum 
restante de cumprimento da pena é inferior a 8 (oito) anos, ou porque 
o regime semiaberto havia sido fixado, originariamente, nas suas condenações. 
5. Habeas corpus denegado. (STJ, HC 200902043476, QUINTA TURMA, 
RELATOR LAURITA VAZ, DJE DATA:13/12/2010)”. (grifei)

Feitas estas ponderações, passo a analisar a detração penal no caso concreto. 
Com efeito, o réu encontra-se preso cautelarmente desde o dia 10 de 

setembro de 2012, já tendo, portanto, cumprido 264 dias, que correspondem a 8 (oito) 
meses e 21 (vinte e um) dias, os quais devem ser abatidos da pena privativa de liberdade 
fixada nesta sentença (5 anos, 11 meses e 15 dias) a título de detração penal, restando 
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uma pena concreta de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias, mais a 
multa aplicada em linhas pretéritas.

Tal “quantum” de pena, independentemente do atestado de bom 
comportamento carcerário a ser expedido pelo Diretor do respectivo estabelecimento 
prisional, autoriza a permanência do cumprimento da pena no regime inicialmente 
fechado, posto que – além de haver a necessidade de unificação das penas aplicadas ao 
réu nos Processos nºs (...) – 2 anos de reclusão e 20 dias multa e 3 anos de reclusão e 
45 dias multa, respectivamente, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, 
o réu é reincidente e não cumpriu cautelarmente 1/6 da pena imposta nesta sentença.

Custas “ex lege” pelo condenado.

P. R. I.  Cumpra-se com urgência.

Com o trânsito em julgado, à Secretaria para lançar o nome do réu no rol 
dos culpados e expedir Ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no 
art. 15, inciso III, da Constituição Federal.  Após, arquive-se com as devidas baixas.

31 de maio de 2013.

Cristiane Mª Castelo Branco Machado Ramos
Juíza Substituta
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Apelação em Ação Civil Pública
                                                                                                        

Durval Aires Filho

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  
ILEGALIDADE NO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS 
DECORRENTES DE LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE CONCEDIDA À VEREADORA ACOMETIDA 
POR DOENÇA CARDÍACA. INACOLHIMENTO. EM 
CASO DE SAÚDE, O AFASTAMENTO CONCEDIDO 
PELA CASA LEGISLATIVA, ALÉM DA COMPROVAÇÃO 
DO DIREITO, FAZ JUS AO SUBSÍDIO INTEGRAL E NÃO 
DE FORMA PARCIAL.
1. ATO QUE SE DEU EM CONFORMIDADE COM O 
REGIMENTO INTERNO DA CASA E DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO.
1.1. Regimento Interno, trata em seus art.s 13, II e  202, da 
possibilidade de licença saúde remunerada e dos casos não 
previstos, que serão resolvidos extraordinariamente pelo 
Plenário.
1.2. No caso dos autos, o plenário, por sua maioria, aprovou 
a licença para tratamento de saúde da vereadora, com o 
pagamento integral da remuneração.
2. A EMENDA CONSTITUCIONAL NO 19, DE 1998 
TRATOU, DE IGUAL FORMA, OS AGENTES POLÍTICOS, 
NISSO ESTABELECENDO, NO § 4º DO ART. 39, DA CF, 
O PAGAMENTO EXCLUSIVO 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.  
2.1. Determinação constitucional ressalta o caráter retributivo 
que se conferiu ao cargo político, assemelhando-o a vencimento, 
em pagamento do trabalho realizado; isto é, conferiu-lhe a 
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natureza de retribuição pecuniária pelo exercício de função 
pública, assegurando-lhe o caráter alimentar e de subsistência. 
2.2. Sob o pressuposto da parcela única, o legislador extinguiu  
a outrora possibilidade de divisão dos subsídios: em parte fixa 
e parte variável. O pagamento deve ser integral.
3.SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por (...) em Ação Civil Pública 
da Comarca de (...), proposta por (...), que visava repor aos cofres públicos  a remuneração 
paga a membro da Câmara de Vereadores, no caso, a vereadora (...), que se encontrava 
licenciada para tratamento de saúde, e julgada parcialmente procedente,  entendendo, o 
magistrado monocrático, somente cabível o pagamento dos subsídios fixos, ordenando 
a devolução da parte variável, por reconhecer sua ilegalidade (fls. 130/131).

Irresignado, o promovido interpôs recurso de apelação, asseverando pela 
legalidade dos pagamentos dos subsídios variáveis à vereadora,  amparados pela Lei 
Orgânica do Município Art. 78; Art. 56, II, da CF/88; Art. 54 , II da CE. Repisando os 
argumentos lançados na inicial. Requerendo o provimento do recurso (fls. 135/138).

Contrarrazões (fls. 144/146), os autos ascenderam a esta Corte.
Lavrou parecer pela douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. Sr. Dr. 

(...), manifestando-se pela conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 156/159).

É o que tenho a relatar. À Douta Revisão.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por (...), que se insurgiu contra 
a decisão de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública 
intentada por (...) em desfavor de decisão do plenário da Câmara de Vereadores que 
deferiu, por maioria absoluta, pela concessão de licença para tratamento de saúde à 
Vereadora (...), que se encontrava acometida de  doença cardíaca grave.

O apelante insurge-se contra a decisão monocrática que determinou 
a devolução de 50% (cinquenta por cento) dos subsídios recebidos pela edil,  por 
considerar que a remuneração dos membros da Cãmara de Vereadores é composta 
por duas parcelas, uma fixa e uma variável, tendo somente direito à parte fixa, já que a 
variável encontra-se vinculada às presenças nas sessões.
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Assim, é de se discorrer sobre os agentes políticos, demonstrando suas 
funções, garantias e direitos diante do posicionamento doutrinário  de Hely Lopes 
Meirelles que: “agentes políticos são os componentes do Governo nos seus primeiros 
escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, 
designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais” (grifos nossos).

Celso Antônio Bandeira de Mello adota conceito mais restrito: “agentes 
políticos são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, isto 
é, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, 
portanto, o esquema  fundamental do Poder. Sua função é a de formadores da vontade 
superior do Estado” (grifos nossos). 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a idéia de agente político liga-se, 
indissociavelmente, à de governo e à de função política, a primeira dando idéia de 
órgão e a segunda, de atividade. 

Boa parte da doutrina entende que os seguintes postos atendem a esses 
conceitos de agente político: Presidente da República, Governadores,Prefeitos e Vices, 
Auxiliares imediatos dos chefes do Executivo (Ministros e Secretários), Senadores, 
Deputados e Vereadores.  

Tais posições, são também reconhecidas constitucionalmente (art. 39, § 4º, 
CF/88).

 Aqui, os  Agentes Políticos da municipalidade temos: Prefeito, Vice-Prefeito, 
Secretários Municipais, Presidentes de Câmaras e Vereadores, cuja remuneração, 
em sentido amplo, exprime a recompensa, o pagamento ou a retribuição por serviços 
prestados. Sua principal característica é a retribuição permanente e normal. Entendendo-
se como subsídio, na terminologia do Direito Constitucional, designando remuneração, 
fixa e mensal, paga aos agentes políticos. 

O artigo 18 da Constituição Federal dispõe sobre a organização político-
administrativa da República Federativa do Brasil, que compreende a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos entre si autônomos. A autonomia 
e a independência são sinônimas; consistem na faculdade que pessoas e instituições 
dispõem para traçar suas próprias normas de sua conduta.

No entanto, a autonomia pode ser absoluta ou relativa. Absoluta, quando 
não há qualquer restrição a limitar a ação de quem a possui; eis aqui a soberania da 
Federação. Já a autonomia de Estados e dos Municípios é relativa; eis, no caso, a autonomia 
administrativa, subordinada ao poder soberano da Federação. Faz prova disso, o art. 30, 
I e II, da Constituição: “Compete aos Municípios: I. legislar sobre assuntos de interesse 
local; II. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber”. 

Dessa forma, o Município legisla sobre assuntos de peculiar interesse, 
suplementando, quando couber, leis federais e estaduais.
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O princípio da anterioridade interpõe-se em vários trechos da Constituição, 
como o que não há crime sem lei anterior que o defina, (artigo 5º, inc. XXXIX) ou o que 
veda a cobrança de tributos no mesmo exercício da lei instituidora (artigo 150, III, b). 

No que toca à remuneração dos vereadores, estabelece a Constituição (art. 
29) que o Município reger-se-á por lei orgânica.....“atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

V. subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fi 
xados por lei de iniciativa da Câmara Municipal; 

VI. o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras 
Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta 
Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica ...; 

De forma inequívoca, até porque os referidos incisos apresentam- se 
seqüencialmente no sobredito artigo, a Constituição estabelece anterioridade (de uma 
legislatura para outra) apenas para os vereadores; caso assim quisesse para o Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários Municipais, teria o legislador assim expresso no sobredito 
inciso V.

A justificativa recorrente para a anterioridade é a de que, se tal não 
ocorresse, estar-se-ia legislando em causa própria, com ofensa a pressupostos basilares 
da Administração, como os da Moralidade, Impessoalidade e ¨Transparência. 

No entanto, a fixação do subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito decorre 
de lei de iniciativa da Câmara Municipal; assim, referidos agentes não estabelecem seus 
próprios subsídios, vez que o processo se inicia no Legislativo, descabendo aqui a crítica 
de “legislar- se em causa própria”. Afinal, o respectivo projeto de lei depende da iniciativa 
e da aprovação do outro Poder estatal do Município.

O inciso XV do artigo 37 da Constituição assegura que são irredutíveis 
os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, disso 
excluídas as disposições dos incisos XI e XIV do mesmo artigo (limite máximo - “teto”), 
dos artigos 39, § 4º (subsídio em parcela única) e dos artigos que trazem disposições de 
ordem tributária (artigos 150, II, 153, III e 153, § 2o, I).

Por outro lado, a Constituição antepõe limites remuneratórios aos Agentes 
Políticos; isso, sem falar na barreira, por Poder, disposta na lei de responsabilidade fiscal 
(54% para o pessoal da Prefeitura; 6% para o pessoal da Câmara de Vereadores, nisso 
tudo incluído os agentes políticos).

Os atos administrativos estão todos submetidos aos princípios ditos no art. 
37 da Constituição: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, 
conjugados com os pressupostos da Razoabilidade, Proporcionalidade, Economicidade 
e Defesa do Interesse Público.
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O inciso VI do artigo 29 da CF determina que os subsídios dos Vereadores 
obedeçam a freios construídos em relação aos subsídios dos Deputados Estaduais e à 
população do município. 

Por fim, oportuno salientar: o artigo 37, XI, da Constituição estabelece, 
como limite remuneratório municipal, o subsídio do Prefeito. O instrumento de fixação 
dos subsídios dos Agentes Políticos do Poder Executivo Municipal (Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários Municipais) é a lei, de iniciativa da Câmara Municipal, consoante 
o inciso V do artigo 29, da CF.

O ato fixatório, destarte, não se pode consumar mediante decreto, portaria, 
resolução, deliberação, ou qualquer outro ato administrativo. Há de haver aqui a 
materialização da lei, vista em seu sentido estrito.

De outro lado, a Carta Política dispõe que o subsídio dos vereadores será 
determinado pelas Edilidades, sem, todavia, mostrar o instrumento jurídico para tal 
mister (inciso VI do artigo 29 da CF).

Por se tratar, aqui, de ato interna corporis, que normatiza matéria de 
competência específica da Câmara, a Resolução é a espécie legislativa apropriada 
à fixação do subsídio do Edil, admitindo-se a lei, se assim estiver previsto na Lei 
Orgânica do Município. 

O pagamento dos subsídios dos Agentes Políticos deve ser precedido por 
uma série de procedimentos formais, visando sua validação e o atendimento ao princípio 
da Transparência da Administração Pública. Sendo importante a prévia elaboração da 
folha de pagamento, para apurar o valor líquido a ser pago aos Agentes Políticos. Devem 
ser mantidos registros do controle de licenças, afastamentos, substituições e, no caso 
dos vereadores, de presença às sessões, para que se possa aferir, de forma inequívoca, a 
regularidade dos valores creditados a servidores e Agentes Políticos.

Relativamente às deduções funcionais, importante atentar-se para os 
descontos previdenciários, e para a retenção do imposto de renda na fonte, sendo que 
esta, a termo do art. 158, I, da CF, será sempre recolhida à Prefeitura, nisso considerado 
que a edilidade não gera receita, mantendo-se somente por meio dos suprimentos 
financeiros vindos, todo mês, do Caixa Central (art. 168 da CF).

Por outro lado, e desde que o vereador não se tenha afastado do cargo 
público, filia-se esse edil ao regime próprio, pelo cargo efetivo, e ao Regime Geral - RGPS 
- pelo mandato eletivo.

A contribuição obrigatória dos agentes políticos ao INSS ampara-se hoje 
na Lei no 8.212, de 1991, (art. 12, I, “j”), alínea esta introduzida pela Lei 10.887, de 18 
de junho de 2004, de forma que sua exigência materializou-se passados noventa dias da 
publicação legal (art. 195, § 6o da CF); ou seja, desde 19 DE SETEMBRO DE 2004. 
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Com o advento da Emenda Constitucional no 20, de 1998, dirimiu-se a 
inconstitucionalidade de tal cobrança, vez que, a partir de então, ampliou-se as hipóteses 
de incidência das contribuições sociais, conforme quadro abaixo, bastando lei ordinária 
para torná-la exigível.

A formalização dos subsídios dos agentes políticos municipais  se perfaz na 
forma descrita no art. 195 da CF/88, in verbis:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições 
sociais:

Incisos I e II com a redação dada pela EC 20/98:
I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e 

o lucro;
II - dos trabalhadores;
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 

lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998). 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, 

a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; 
(Incluído pela E Constitucional no 20, de 1998);

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela E Constitucional no 20, de 
1998);

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998);
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 

incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de 
previdência social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 
20, de 1998)” (destacamos).

Assim, desde 19 de setembro de 2004, Prefeitos, Vice-Prefeitos e 
Vereadores estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social, sendo, portanto,  
devida sua contribuição, retida pelo órgão pagador (Prefeitura ou Câmara Municipal) 
e contabilizada como receita extra-orçamentária, até o posterior recolhimento ao INSS, 
nos prazos e condições regulamentados.

Eventuais afastamentos dos Agentes Políticos, por motivos médicos, 
deverão compatibilizar-se com as normas do respectivo regime previdenciário.

Em se tratando de afastamentos de ordem administrativa, resultantes de 
comissões de inquérito, sindicâncias ou de outro procedimento congênere, deve-se 
ver a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, conforme o caso, 
relativamente à sustação do subsídio. A falta de referência da matéria nestes instrumentos 
reguladores, não ilide a competência do Legislativo para deliberar sobre a mesma. 
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Nos casos de afastamentos motivados por determinação judicial, 
normalmente a autoridade do Judiciário, no próprio ato, também delibera sobre como 
deve agir o Poder, no tocante ao pagamento dos subsídios.

A Emenda Constitucional no 19, de 1998 tratou, de igual forma, os agentes 
políticos, nisso estabelecendo, no § 4o do art. 39 da CF, o pagamento exclusivo 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. 

Essa nova determinação constitucional ressalta o caráter retributivo que se 
conferiu ao cargo político, assemelhando-o a vencimento, em pagamento do trabalho 
realizado; isto é, conferiu-lhe a natureza de retribuição pecuniária pelo exercício de 
função pública, assegurando-lhe o caráter alimentar e de subsistência.

Sob o pressuposto da parcela única, extinguiu o legislador a outrora 
possibilidade de divisão dos subsídios: em parte fixa e parte variável.

 A Constituição Estadual em seu artigo 54, II da CE:

Na Lei Orgânica do Município de (...), em seu  art. 78, dispõe:

Temos no Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de 
(...),  a seguinte disposição, (fls.38):

Art. 13. O Vereador poderá licenciar-se por prazo determinado, mediante 
requerimento dirigido ao Presidente, nos seguintes casos: 
[…] II – para  tratamento de saúde;[...]
§ 1º. A aprovação dos pedidos de licença se dará no Expedientes das sessões, 
sem discussão, terá preferência sobre qualquer outra matéria e só poderá ser 
rejeitada pelo quorum de 2/3 (dois terços) dos Vereadores presentes;
§ 2º – O vereador licenciado nos termos do art. 13, itens I, II e III, pode 
reassumir a Venerança a qualquer tempo;
Art. 203 – Os casos não previstos neste Regimento, serão resolvidos 
extraordinariamente pelo Plenário e as soluções constituirão precedente 
regimental.

O que se percebe, com a leitura do acima disposto, é que o Vereador poderá 
obter licença para tratamento de saúde, devendo-se proceder à convocação do suplente, 
se o afastamento do titular for superior a 30 (trinta) dias.

A Vereadora  (...), nas sessões ordinárias  realizadas na Câmara, nos dias 
10/02/1994, e 03/03/1994, e nos documentos (ou documentação)  de fls. 68/71,  73 e 75, 
atestam que a  (...), submeteu-se  à cirurgia cardíaca com prótese apresentando sequelas, 
as quais necessita de mais 30 (trinta) dias de licença, (em 13/01/1994,  e 13/02/1994), 
afora os 120 (cento e vinte) dias que se afastou para  efetuar o tratamento cardiológico, 
doc. de fl. 11, datado de 14/09/1993.
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A Constituição do Estado do Ceará,  no que se refere à Assembleia 
Legislativa Cearense, em seu art.   54, II da CE:, verbis: 

" Art. 54. Não perderá o mandato o Deputado: (...)

II - licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de 
interesse particular, desde que, nessa hipótese, o afastamento não transponha cento e 
vinte dias por sessão legislativa." 

No presente caso, a questão se resume a saber, portanto, se a Vereadora tem 
direito de receber aos subsídios de forma integral, estando licenciada para tratamento de 
saúde, no caso tratamento de doença cardíaca, já que se encontrava afastada por motivo 
legal.

 
Tenho que a resposta, em consonância ao art. 56, II da Constituição Federal, 

in verbis:

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador:  II - licenciado 
pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse 
particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa.

Além da redação do art. 13 do Regimento Interno,  que é no sentido de 
que o espírito do § 2º do referido artigo, ao se referir a uma " licença para tratamento de 
saúde, e sem remuneração nas licenças para interesse particular”. 

Ou seja, tenho que o Regimento tratou da licença para tratamento de 
saúde, como direito subjetivo de qualquer ser, inclusive o do Agente Político, que tem 
respaldado pela supremacia constitucional, amparado pelo Princípio da Isonomia e da 
Igualdade, quanto ao direito ao pagamento dos subsídios, de forma integral.

O  Art. 203 do Regimento Interno, trata dos casos não previstos, que serão 
resolvidos extraordinariamente pelo plenário, e as soluções constituirão precedente 
regimental. E, é o que se verifica,  que o próprio Plenário, por sua maioria, aprovou 
a licença para tratamento de saúde da Vereadora, com o pagamento integral da 
remuneração.

Neste diapasão, colaciono jurisprudência dos  Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO 
PARA MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE (...). ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA LICENÇA 
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PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONCEDIDA A VEREADOR. 
INACOLHIMENTO. ATO QUE SE DEU EM CONFORMIDADE 
COM O REGIMENTO INTERNO DA CASA E DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO. SUPLENTE DE VEREADOR QUE OPTOU POR 
SE FILIAR A BLOCO PARLAMENTAR DIFERENTE DAQUELE 
INTEGRADO PELO TITULAR DO CARGO. FATO QUE ALTEROU A 
COMPOSIÇÃO DOS BLOCOS E A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA. 
DECISÃO QUE COMPETE AOS VEREADORES INDIVIDUALMENTE. 
PREVISÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA CONFIRMADA 
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 
(516205 SC 2010.051620-5, Relator: (...), Data de Julgamento: 08/09/2011, 
Quarta Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível em 
Mandado de Segurança nº (...), de (...))

Agravo de Instrumento. Decisão que, em mandado de segurança impetrado 
por suplente de Vereador, no exercício do mandato em razão de licença 
do titular para tratar de assuntos particulares, defere liminarmente a 
permanência do impetrante no cargo pelo prazo da licença deferida. Lei 
Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara que prevêem a 
impossibilidade de que o Vereador reassuma o mandato antes do término 
da licença para tratamento de assuntos particulares. Decisão impugnada 
que apenas conferiu aplicação a essas disposições e não merece modificação. 
Recurso improvido. (3077751320118260000 SP 0307775-13.2011.8.26.0000, 
Relator: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 30/01/2012, 11ª Câmara de 
Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2012).

REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO 
-INOCORRÊNCIA. CARGO DE VEREADOR, VOGO POR 90 DIAS EM 
FACE DE LICENÇA MÉDICA DO TITULAR. OCUPAÇAO DA VAGA 
PELO 1º SUPLENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. 
SENTENÇA MANTIDA.A liminar concedida no mandado de segurança, 
materializou a posse do impetrante no cargo de vereador, vago em razão 
do afastamento do titular para tratamento de saúde, o que foi feito em 
observância à regras inserta no art. 77 do Regimento Interno da Câmara 
Legislativa de Santa Cruz do Piauí (PI). A liminar foi confirmada pela 
sentença terminativa, demandando a remessa oficial, em decorrência do 
princípio do duplo grau de jurisdição. Desse modo, não há que se cogitar 
a perda superveniente do objeto do mandamus. Verificada a regularidade e 
fundamentação da sentença, coadunada com a prova coligida, mantem-se 
a decisão na forma ali prolatada. Decisão unânime.(200800010038476 PI , 
Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 16/03/2010, 
2a. Câmara Especializada Cível).

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE CONCEDE MANDADO 
DE SEGURANÇA A VEREADOR MUNICIPAL - DIREITO AO GOZO 
DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PREVISTO NA LEI 
LOCAL. Apelo voluntário desprovido. Pode o Vereador se afastar de suas 
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funções em razão de doença, sem prejuízo de seus subsídios, se este direito 
lhe é assegurado pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno 
da Câmara de Vereadores. (TJPR, Reexame Necessário nº 0136447-8, 
Relator: Ivan Bortoleto, Data de Julgamento: 26/06/2008, 8ª Câmara Cível)
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 
CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MULITERNO. LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 
PARA CONCEDER LICENÇA PARA O AFASTAMENTO DO PREFEITO 
DO CARGO POR QUALQUER TEMPO. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE 
CONDICIONA O TRATAMENTO DE SAÚDE E O GOZO DE FÉRIAS 
REMUNERADAS PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO À LICENÇA 
DO PODER LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE 
ESFUMAÇA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA 
E HARMONIA ENTRE OS PODERES. PRESENTE O FUMUS BONI 
IURIS E O PERICULUM IN MORA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA 
LIMINARMENTE. AÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.1. A 
Constituição Federal (art. 49, III) e a Constituição Estadual (art. 53, 
IV) prevêem como competência exclusiva do Congresso Nacional e da 
Assembléia Legislativa, respectivamente, a concessão de autorização ao 
Presidente da República e ao Vice-Presidente e ao Governador e Vice-
Governador do Estado para se afastarem do cargo por período superior 
a 15 (quinze) dias.Constituição Federal2. Assim, a meu sentir, aparenta 
inconstitucionalidade a disposição da Lei Orgânica do Município de 
Muliterno (art. 42, V), que confere competência exclusiva à Câmara dos 
Vereadores para conceder licença ao Prefeito para qualquer afastamento 
do referido cargo e por qualquer tempo.3. Outrossim, verifico a fumaça 
do bom direito, quanto à necessidade de suspensão dos efeitos dos 
incisos I e II, do art. 64 e I e II, do art. 68, da mesma Lei Orgânica, que 
impõem ao Chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de solicitar 
licença ao Poder Legislativo para efetuar tratamento de saúde e gozar de 
férias remuneradas.4. Aparente infringência ao princípio da separação e 
harmonia dos poderes, na medida em que o Chefe do Poder Executivo, no 
exercício das atribuições que lhe são próprias prescindem de autorização 
dos demais Poderes, sob pena de diminuição de suas prerrogativas.5. POR 
MAIORIA, AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade Nº 70014006720, Tribunal Pleno, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Wellington Pacheco Barros, Julgado em 25/09/2006).
(70014006720 RS , Relator: Wellington Pacheco Barros, Data de Julgamento: 
25/09/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
21/11/2006).

Mandado de Segurança impetrado por Vereador. Direito ao gozo de licença 
para tratamento de saúde sem prejuízo de suas percepções. Direito líquido 
e certo garantido pela Lei Orgânica do Município. Prova pré-constituída 
suficiente para concessão da Segurança. Prevendo a Lei Orgânica do 
Município que o vereador terá direito a licenciar-se, por motivo de saúde, 
devidamente comprovado, e que, para fins de remuneração, considerar-se-á 
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como em exercício o Vereador licenciado, há que se conceder a segurança 
pleiteada. Segurança concedida. Decisão unânime. ACÓRDÃO: 20012273; 
MANDADO DE SEGURANÇA 0103/2001; PROCESSO: 2001101866 ; 
Aracaju/SE, 03 de Outubro de 2001. DESA. CLARA LEITE DE REZENDE.

VEREADOR - LICENÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE - RECUSA 
INJUSTIFICADA - REMESSA DESPROVIDA Prevendo a lei orgânica 
municipal que o vereador poderá licenciar-se por motivo de doença, o 
pedido não poderá ser negado salvo se provada a falsidade - ideológica ou 
material - do atestado médico. (153252 SC 1997.015325-2, Relator: Newton 
Trisotto, Data de Julgamento: 31/03/1998, Primeira Câmara de Direito 
Civil, Data de Publicação: Apelação cível em mandado de segurança n. 
97.015325-2, de Içara.)

Diante de todos os argumentos doutrinários e jurisprudenciais elencados, 
pode a vereadora se afastar de suas funções, em razão de doença, sem prejuízo de seus 
subsídios, direito que lhe é assegurado pela Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica 
do Município, e pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores, devidamente 
aprovado o licenciamento em Plenário,  e uma vez que sob o pressuposto da parcela 
única, o legislador extinguiu  a outrora possibilidade de divisão dos subsídios: em parte 
fixa e parte variável. Em caso de saúde, o afastamento concedido pela casa legislativa, 
além da comprovação do direito, faz jus ao subsídio integral, e não de forma parcial. O 
pagamento deve ser integral. Assim,  voto pelo conhecimento e provimento do apelo.

Sem custas e honorários, já que as verbas sucumbenciais somente são 
cabíveis, em Ação Civil Pública, quando comprovada má-fé, o que não é o caso dos 
autos. Na específica previsão da Ação Civil Pública, deixou o legislador bem claro que 
não pretendia impor sucumbência ao autor, mesmo quando vencido. 

Daí, só impor honorários, quando comprovada a litigância de má-fé. Os 
arts. 17 e 18 da Lei 7.347⁄85,  são diretos e claros,  ao estabelecerem que as despesas, 
emolumentos e honorários, só serão imputados ao autor vencido, na ação civil, quando 
houver litigância de má-fé. 

Nesse diapasão, o seguinte precedente:

"ADMINISTRATIVO - ATO DE IMPROBIDADE - CONFIGURAÇÃO 
E TIPICIDADE: LEI 8.429⁄92 - SUCUMBÊNCIA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO.(...)4. O Ministério Público não está sujeito a pagar as verbas 
sucumbenciais, senão quando age com má-fé.5. Recurso especial de mérito 
improvido e provido o recurso em favor do MINISTÉRIO PÚBLICO" 
(REsp 403599⁄PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 12.05.03);

É como voto, é como me posiciono.



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

198

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº   (...), em que 
figuram, como Apelante: (...) e Apelado(...).

ACORDAM os Desembargadores desta 7ª Câmara Cível, em votação 
unânime, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO DO APELO, tudo nos termos do 
voto do Desembargador Relator.

Fortaleza/CE,  05  de  fevereiro de 2013.
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Apelação em Ação de Improbidade Administrativa
                                                                                                        

Durval Aires Filho

EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. DANO AO ERÁRIO. COMPROVAÇÃO TRÍPLICE. 
1.CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL 
DOS CONTRATOS LICITADOS.  SUPERFATURAMENTO. 
PAGAMENTO DE OBRAS NÃO REALIZADAS. MALVERSAÇÃO 
DO DINHEIRO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. 2.DIVIDAS 
JUNTO ÀS COMPANHIAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÀGUA 
E ESGOTO E TELEFONIAS. 3.AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO 
DE CONTAS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2000. 
4.TIPIFICAÇÃO. DANO AO ERÁRIO, POR AÇÃO E OMISSÃO, 
DOLOSA E CULPOSA.(ART. 10 INC.I,  II, VIII E IX,   ART. 
11, IV E ART. 12, INC II, AMBOS DA LEI 8.429/92). 4.1.  “A 
jurisprudência do STJ consolidou a tese de que é indispensável 
a existência de dolo nas condutas descritas nos artigos 9º e 11 e 
ao menos de culpa nas hipóteses do artigo 10, nas quais o dano 
ao erário precisa ser comprovado. De acordo com o ministro 
Castro Meira, a conduta culposa ocorre quando o agente não 
pretende atingir o resultado danoso, mas atua com negligência, 
imprudência ou imperícia (REsp 1.127.143)”. 4.2. As penas por 
improbidade administrativa estão definidas no artigo 12 da LIA: 
ressarcimento aos cofres públicos (se houver), perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa 
civil e proibição de contratar com o poder público ou receber 
benefícios e incentivos fiscais ou creditícios. 4.3. De acordo com 
a jurisprudência do STJ, essas penas não são necessariamente 
aplicadas de forma cumulativa. Cabe ao magistrado dosar as 
sanções de acordo com a natureza, gravidade e conseqüências 
do ato ímprobo. É indispensável, sob pena de nulidade, a 
indicação das razões para a aplicação de cada uma delas, levando 
em consideração os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade (REsp 658.389). 4.4. As duas Turmas especializadas 
em direito público já consolidaram a tese de que, uma vez 
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caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento é obrigatório 
e não pode ser considerado propriamente uma sanção, mas 
conseqüência imediata e necessária do ato combatido.   4.5. Desta 
forma, o agente condenado por improbidade administrativa 
com base no artigo 10 (dano ao erário) deve, obrigatoriamente, 
ressarcir os cofres públicos exatamente na extensão do prejuízo 
causado e, concomitantemente, deve sofrer alguma das sanções 
previstas no artigo 12.  4.6. No julgamento do REsp 622.234, o 
ministro Mauro Campbell Marques explicou que, nos casos de 
improbidade administrativa, existem duas consequências de 
cunho pecuniário, que são a multa civil e o ressarcimento. “A 
primeira vai cumprir o papel de verdadeiramente sancionar o 
agente ímprobo, enquanto o segundo vai cumprir a missão de 
caucionar o rombo consumado em desfavor do erário”, esclareceu 
Marques. 5. SENTENÇA CONFIRMADA. MANUTENÇÃO 
DA CONDENAÇÃO DO (...) NO VALOR DE R$513.393,71 
(Quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e três reais, setenta 
e um centavos) a título de danos; multa civil correspondente a 
uma vez desta quantia;  suspensão dos direitos políticos durante 
06 (seis) anos,  perda de alguma função pública que possa se 
encontrar exercendo, e proibição de contratar com o Poder 
Público, e de receber benefícios deste Poder, inclusive incentivos 
fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, por igual período. 
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, na Ação de Improbidade Administrativa, 
ajuizada pelo  Ministério Público do Estadual, em face de (...),  que fora julgada 
parcialmente procedente, resultando na condenação do requerido/apelante  no 
ressarcimento da Municipalidade de (...),  a quantia de R$ 513.393,71 (quinhentos e 
treze mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e um centavos), a título de danos, bem 
como na multa civil correspondente a uma  vez essa quantia. Condenando-o, também, 
ainda,  na suspensão dos direitos políticos durante 6(seis) anos, em eventual perda 
de  função pública que possa se encontrar exercendo, e na proibição de contratar com 
o poder público, ou de receber benefícios deste Poder, inclusive incentivos fiscais ou 
creditícios, direto ou indiretamente, por igual período.

Embargos de Declaração às fls. 815/817. Impugnação aos Embargos de 
Declaração às fls. 821/822
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Acolhimento parcial dos aclaratórios, com efeito de implementar ao julgado  
o pronunciamento da rejeição da preliminar de nulidade do julgamento das contas pelo 
TCM – Tribunal de Contas dos Municípios – mantendo os demais termos da referida 
sentença, de acordo com o art. 537 do CPC.

Insurgindo-se do decísum monocrático, às fls. 836/840,  temos recurso de 
apelação, que traz as seguintes alegações: -  que cabe ao MP provar os fatos articulados 
na exordial, já que  não trouxe elementos probatórios capazes de suplantar um juízo 
condenatório; Afirma que o procedimento administrativo elaborado pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará não pode ser considerado prova, bem como o laudo 
pericial fornecido, e provas testemunhais são imprestáveis como prova. Também fala 
que os atrasos no pagamento dos salários dos servidores públicos e as irregularidades em 
processo licitatório não caracterizam a existência de improbidade. Quanto a prestação 
de Contas, alega que não foram expedidos documentos pelo TCM e sim, somente 
Instruções Normativas. Requerendo a desconsideração do laudo pericial, e reformar a 
sentença, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Em contra razões de fls. 844/851, o MP/apelado assegurou que o 
procedimento obedeceu rigorosamente à liturgia própria, tendo sido assegurado direito 
ao contraditório e ampla defesa. As provas testemunhais produzidas confirmam todos os 
fatos narrados. Ao final, afirma que os argumentos expedidos pelo recorrente não devem 
ser aceitos, merecendo a confirmação da r. Sentença proferida no juízo a quo.

É o relatório. À Douta Revisão.

VOTO

Conheço do recurso de Apelação, eis que presentes os pressupostos de 
admissibilidade. 

Tratam-se de atos de improbidade administrativa praticada pelo apelante à 
época em que exercia mandato eletivo como Prefeito Municipal da Cidade de (...),  no 
ano 2000, na qual, sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecida no 
Decreto-Lei 201/1967, em que os prefeitos e vereadores também se sujeitam aos ditames 
da Lei 8.429/1992, que censura a prática de improbidade administrativa. 

Temos em liça, que o MP/apelado ajuizou ação civil pública de ressarcimento 
ao erário municipal, visando reparação dos prejuízos causados a municipalidade, diante 
do não envio das contas públicas, no período de julho à dezembro de 2000, de desvio 
de R$507.648,71 (quinhentos e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e 
um centavos), referente ao pagamento de obras inacabadas e superfaturadas; do não 
pagamento do vencimento aos servidores, cujo débito acumulado no montante de 
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R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais); de dispensa de licitação em alguns contratos; 
de ter deixado de efetuar o pagamento das contas, referente ao consumo de água, luz 
e telefones, orçados em R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), acusações apuradas 
em Laudo Técnico emitido pelos Engenheiros da Comissão Especial da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará.

No que tange a alegação de ausência de licitação obrigatória, determinada 
pelo art. 37, inc. XXI, da CF/88 e art. 2º do Estatuto das Licitações, incorrendo nas 
despesas com construção de passagens molhadas  no valor de R$ 97.512,53 (Noventa e 
sete mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e três centavos), que não foram construídas, 
mas efetivamente pagas.

Observa-se, também o pagamento no valor de R$147.985,92 (Cento e 
quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), cuja 
apuração se comprovou pagamento  de R$56.857,01 (cinquenta e seis mil, oitocentos e 
cinquenta e sete reais e um centavo);  pagamento de R$ 383.592,11 (trezentos e oitenta e 
três mil, quinhentos e noventa e  e dois reais e onze centavos) tendo sido comprovado o 
pagamento de  R$1.152,00 (Hum mil, cento e cinquenta e dois reais); 

Verifica-se também,  quanto aos serviços de recuperação e alargamento da 
estrada que liga a sede ao (...), foi efetuado o pagamento de R$133.435,39 (cento e trinta 
e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), sem que fossem 
comprovados por planilha orçamentária, tampouca a existência de projetos; construção 
de campos de futebol em terrenos particulares, com pagamento de R$37.224.06 (trinta 
e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e seis centavos), R$21.557,07 (vinte e um mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e sete centavos); pagamento no valor de R$5.745,00 
( cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais) referente á área de laser inexistente  na 
localidade Sítios Novos; pagamento de R$ 10.561,00 (dez mil, quinhentos e sessenta e 
um reais) referente à construção de um muro, cuja comprovação no valor de R$726,75 
(setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), e, por fim, constatou-se o 
pagamento de R$14.665,95 ( quatorze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa 
e cinco centavos) referente a reforma em escola (...), comprovando-se o pagamento de  
R$6.091,50 (seis mil, noventa e um reais e cinquenta centavos). 

 Convém frisar que a Lei 8.429/1992, todos os agentes públicos submetem-
se às suas regras, em sentido lato, incluindo expressamente os detentores de manda to 
eletivo. Confiram-se o que dispõem seus arts. 1º e 2º (grifei): 

Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público , 
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público 
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 
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concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 
anual, serão punidos na forma desta lei.(...)

Art. 2° 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.

Como se pode aferir, do decísum monocrático, a legalidade e legitimidade 
das provas e lauto técnico, elaborado pela Comissão da Assembleia Legislativa,  que 
abaixo transcrevo:

“As demais provas carreadas aos autos são abundantes no sentido de 
demonstrar a ocorrência das irregularidades apontadas na inicial, 
redundando em prática de improbidade administrativa. 
Consta das fls. 17/18 uma representação da Câmara Municipal de (...), 
dando conta da não prestação de contas nos meses de julho a dezembro de 
2000. O promovido não provou que prestou tais contas em tempo hábil.” 
Fl. 809.

Neste sentido, colho julgado do Superior Tribunal de Justiça:

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTIMAÇÃO. AMPLA DEFESA. 
Trata-se de REsp em que o recorrente, entre outras alegações, sustenta que os 
princípios do contraditório e da ampla defesa não foram observados quando 
o juiz de primeira instância não procedeu à sua intimação como réu para 
a audiência de oitiva de testemunha. Afirma, ainda, que a não observância 
do art. 331 do CPC representou-lhe um grande prejuízo, pois, assim, ficou 
impedido de se manifestar sobre a produção de provas importantes para o 
deslinde da lide. A Turma, ao prosseguir o julgamento, por maioria, negou 
provimento ao recurso por entender que, no caso, constata-se flagrante 
irregularidade processual, qual seja, ausência de intimação do recorrente 
para acompanhar a audiência da testemunha. Tal irregularidade, contudo, 
não lhe trouxe prejuízo, seja porque a prova produzida sem o contraditório 
não foi determinante na fundamentação da sentença, seja porque o 
fato sobre o qual a testemunha foi interrogada era incontroverso ante a 
ausência de impugnação. Consignou-se que tais circunstâncias elevam 
o peso dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia 
processual; pois, não obstante a ausência de intimação do acusado para 
exercer o contraditório na oitiva da testemunha, esse vício, como dito, não 
o prejudicou. Ademais, o acórdão recorrido, ao condenar o agente público, 
assentou-se, exclusivamente, em elementos fáticos, o que não pode ser 
examinado em recurso especial. REsp 1.201.317-GO, Rel. Min. Humberto 
Martins, julgado em 16/6/2011.

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp 1201317
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DELAÇÃO ANÔNIMA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
LICITAÇÃO. No habeas corpus, sustenta a impetração a nulidade da ação 
penal, alegando que tanto a denúncia quanto a condenação basearam-
se exclusivamente em dados colhidos em correspondência apócrifa, 
ou seja, denúncia anônima mediante e-mail e, por isso, ela deveria 
ser considerada prova ilícita. No entanto, segundo o Min. Relator, 
ao contrário do que afirma a impetração, os autos demonstram que o 
Ministério Público Federal, legitimado para averiguar a regularidade 
dos contratos administrativos denunciados, somente formou sua opinio 
delicti depois de verificar a existência de elementos mínimos e colher, 
de forma idônea, todos os dados informativos, para então determinar 
a instauração da investigação criminal. Por outro lado, a condenação 
da paciente por fraude à licitação (art. 90 da Lei n. 8.666/1993) fundou-
se em acervo probatório composto por depoimento de testemunhas 
e dos réus, informações prestadas pela Superintendência do Incra, 
cópia do procedimento administrativo de licitação sob suspeita e 
outros documentos; todos comprovaram que somente uma empresa 
foi contactada para fornecer orçamento prévio, servindo de base 
para a elaboração de edital licitatório, e, depois, a mesma empresa foi 
vencedora, apesar de não poder participar do certame por estar em 
dívida com a Receita Federal. Dessa forma, concluiu o Min. Relator que, 
pelos documentos constantes dos autos, não há, de plano, comprovação 
que possa evidenciar ser a exordial acusatória ou a sentença condenatória 
embasadas apenas em denúncia anônima. Assim, até por ser inviável 
ampla dilação probatória em HC, não há como acatar a irresignação 
da impetração. Diante do exposto, a Turma denegou a ordem em 
consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral da República. 
Precedentes citados: HC 44.649-SP, DJ 8/10/2007, e HC 93.421-RO, DJe 
9/3/2009. HC 191.797-PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 
em 21/6/2011.

Extrai-se também, da decisão dos embargos de declaração de fl.823/824, in 
verbis:

“houve omissão acerca do pronunciamento judicial, quanto a referida 
preliminar, o que de certa forma compromete o julgado em face da 
obrigatoriedade do juiz de procurar enfrentar todas as questões prejudiciais 
e de ordem preliminar levantadas pelas partes, antes de decidir na sentença 
sobre o mérito da causa.
Todavia, no entender deste julgador, a nulidade apontada e consistente na 
peculiaridade das contas do embargante terem sido julgadas pelo TCM, ao 
invés do Poder Legislativo Municipal, não deve ser acolhida, tendo em vista 
que a pretensão autoral foi submetida a uma cognição exauriente, sobre 
o crivo do contraditório e da ampla defesa, e se consubstancia em outros 
elementos de prova além daqueles que embasam a decisão do referido órgão 
de contas, principalmente quando associado ao que preceitua o art. 5º, 
inciso XXXV da CF/88, cujo teor contempla o princípio da inafastabilidade 
do judiciário para conhecer e resolver qualquer lesão ou ameaça a direito.”

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC 191797
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Nesta mesma linha, segue o douto magistrado consignando a qualificação 
da decisão do TCM, que é utilizada como arcabouço das provas, que em sua quantificação 
prestam-se para essencial convencimento do magistrado, in verbis:

“O fato de não terem sido tais contas objeto de deliberação pela Câmara 
Municipal, não desqualifica a decisão do TCM, como substrato probatório 
hábil a influenciar o juiz na formação do seu convencimento acerca da 
questão, especialmente quando, como muito bem assentou o MP, em sua 
impugnação à contestação (fl.530/531), tal julgamento expedido pelo órgão 
legislativo local guarda natureza estritamente política e ainda quando o 
objeto da decisão do TCM diga respeito as contas de gestão ou governo com 
o reconhecimento de nota de improbidade administrativa, circunstância 
essa que por si só confere, inclusive, eficácia de título executivo às decisões 
do TCM que resulte imputação de débito, consoante previsão do art. 70, XI, 
parágrafo 3º da CF/88.”

Razão pela qual, coadunando com as contrarrazões de fls. 845/851,  se 
configura descabível a alegação de irregularidade do procedimento que tramitou na 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, temos ovacionado no RESP 678969/PB, da 
relatoria do Ministro Luiz Fux, DJ de 13.02.2006, p.680:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL CONSISTENTE EM DECISÃO PROFERIDA PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. DÉBITOS IMPUTADOS EM 
RAZÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
QUE RESULTARAM EM PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. 
CONDENAÇÃO DO PARQUET EM HONORÁRIOS. ARTIGO 18, DA 
LEI 7.437/85.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Controvérsia que gravita em torno da possibilidade 
de condenação do Ministério Público em honorários advocatícios que, 
observando orientação jurisprudencial local, ajuizou execução extrajudicial, 
amparada em decisão do Tribunal de Contas Estadual, que, nos termos 
do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal de 1988, tem eficácia de título 
executivo, quando resulta em imputação de débito ou multa. 2. É que 
o Tribunal de Contas Estadual não aprovou a prestação de contas de ex-
prefeito do Município de (...), em virtude de irregularidades que ocasionaram 
prejuízos aos cofres públicos, condenando-o ao devido ressarcimento ao 
erário municipal, sendo certo que o mesmo fora comprovado em vista 
posterior à remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, fato que, por si 
só, afasta indícios de má-fé. 3. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao 
Ministério Público o status de instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 
(artigo 129, caput). 4. Destarte, a Lei 8.429/92 estabelece as sanções aplicáveis 
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aos agentes públicos que pratiquem atos de improbidade administrativa, 
prevendo que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações 
necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público 
(artigo 17, § 4º), permitindo ao Ministério Público ingressar em juízo, de 
ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por 
tribunais e conselhos de contas (artigo 25, VIII, da Lei 8.625/93).
5. Os artigos 129, III, da Constituição Federal de 1988, 6º, VII, "b", da LC 
75/93, e 25, IV, "a" e "b", da Lei 8.625/93, admitem a defesa do patrimônio 
público pelo Ministério Público, em ação civil pública.
6. Deveras, afigura-se possível a aplicação analógica do entendimento 
jurisprudencial concernente a não condenação do parquet em honorários 
advocatícios, nos  autos de ação civil pública, salvante quando comprovada 
má-fé, uma vez que, in casu, o Ministério Público, em busca do interesse 
público primário, objetivou proteger o patrimônio público, com a cobrança 
do devido ressarcimento dos prejuízos causados ao erário municipal, o 
que configura função institucional/típica do ente ministerial, a despeito 
de tratar-se de legitimação extraordinária. 7. Exclusão da condenação do 
Ministério Público, que se dá por força da situação fática, in casu, consistente 
na remessa dos autos ao parquet, antes da comprovação, em outra hora, 
do pagamento do crédito exeqüendo, como também pela aplicação 
analógica da Lei 8.429 quanto à isenção sucumbencial, secundada por farta 
jurisprudência: RESP 406767/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito, DJ de 02.12.2002; RESP 153829/SP, Relator Ministro Milton Luiz 
Pereira, DJ de 11.11.2002; EMC 1804/SP, Relatora ministra Eliana Calmon, 
DJ de 07.10.2002; RESP 152447/MG, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, 
DJ de 25.02.2002; e RESP 422801/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, DJ de 
21.12.2002). 8. Recurso especial provido. (REsp 678969/PB, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2005, DJ 13/02/2006, 
p. 680)

Verifica-se notória a prática de atos de improbidade administrativa, quando 
da prova documental  e testemunhal carreada aos autos, confirmaram-se a prática pelo 
Prefeito (...), quando efetuou pagamentos de obras não realizadas; do pagamento sem 
licitação prévia de obras; na execução de obras de interesse privado com a utilização de 
bens públicos, em que a Comissão Especial constituída apurou as denúncias, em que os 
engenheiros constataram graves condutas por parte do (...).

Saliente-se que, o procedimento obedeceu rigorosamente à liturgia própria, 
tendo sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, quando dos autos, 
confirmou-se também, o não pagamento das contas de energia, água e esgoto e telefones, 
como se pode observar de trecho da sentença, in verbis:

“Ele confirmou que deixou de pagar os encargos de contas de água, luz e 
telefone, como se vê na própria peça contestatória de fls. 479/486. como 
também deixou de pagar aos servidores municipais por um longo tempo, 
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afirmando que isso não redundaria em improbidade”.

“Analisando os pedidos  formulados na peça vestibular, verifico que alguns já 
não se mostram relevantes, ainda que plausíveis, como é o caso da anulação 
dos procedimentos licitatórios, considerando verbas acima demonstrados, 
ou se deram em função da não execução das obras licitadas ou por terem 
sido pagas sem qualquer licitação. É verdade que algumas foram contratadas 
em valores exorbitantes, todavia, para haver o ressarcimento dos danos 
causados ao erário não se faz necessário tais anulações, tornando-se estas 
despiciendas. 
Não resta dúvida que os atos e as omissões do promovido, na condição 
Prefeito Municipal de (...), implicaram nos atos de improbidade previstos 
no art. 10, incisos I, II, VIII, IX E XIII, da Lei nº 8.429/92, incidindo 
nas penalidades previstas no art. 12, inciso II, desta lei, visto que efetuou 
pagamentos de obras não realizadas; pagando outras sem licitação prévia; 
executou obras de interesse privado com a utilização de bens públicos, 
causando prejuízos vultosos ao patrimônio público.
Face ao exposto e o mais que dos autos consta, julgo procedente em parte a 
ação, com fundamento nos dispositivos legais supramencionados e condeno 
o demandado (...)a ressarcir ao Municipío de (...) a quantia de R$513.393,71 
(Quinhentos e treze mil, trezentos e noventa e três reais, setenta e um 
centavos) a título de danos, bem como na multa civil correspondente a 
uma vez desta quantia. Condenando-o também na suspensão dos direitos 
políticos durante 06 (seis) anos, na perda de alguma função pública que 
possa se encontrar exercendo e ainda na proibição de contratar com o 
Poder Público e de receber benefícios deste Poder, inclusive incentivos 
fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, por igual período. “

O fato da própria legislação trazer, agora, a ressalva expressa, evidencia 
que o intuito do legislador não era, desde o início, impor a acumulação das penas 
previstas no art. 12 da LIA, circunstância, aliás, que não se coaduna com o princípio da 
individualização das penas.

Em vista disso, cabe reconhecer que, também na condenação imposta ao 
apelante, não era imperativa a acumulação das penas por improbidade, devendo ser 
aplicada (s) a (s) espécie (s) adequada ao caso concreto.

Da tipificação das condutas e penalidade cabível: 

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao 
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens 
ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao 
patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei;

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
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II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada 
utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das 
formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo 
indevidamente;
IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou 
regulamento;
X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no 
que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XIII - permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, 
máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade 
ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta 
lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros 
contratados por essas entidades.
Seção III -Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os 
Princípios da Administração Pública
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas 
previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade 
sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela 
Lei nº 12.120, de 2009).
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta 
circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 
cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do 
dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 
cinco anos;

Temos, que o ex-prefeito foi indiciado em face da ausência de prestação 
de contas nos meses de  julho à dezembro do exercício de 2000, ao Tribunal de Contas 
dos Municípios e à Câmara de Vereadores da Municipalidade, quando por lei deveria 
fazê-lo, configurando figura típica prevista no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92, bem 
como pela suposta desídia com o patrimônio público municipal, em ofensa ao art. 10, 
incisos I, II, VIII, IX E XIII, da Lei nº 8.429/92, incidindo nas penalidades previstas 
no art. 12, inciso II, desta lei, visto que efetuou pagamentos de obras não realizadas; 
pagando outras sem licitação prévia; executou obras de interesse privado com a 
utilização de bens públicos, causando prejuízos vultosos ao patrimônio público, da 
citada Lei.

 Destaco que para a configuração das infrações dispostas no artigo 10 da 
Lei de improbidade administrativa, não se faz necessária a comprovação do dolo do 
agente público, apenas da culpa, consoante se vê da jurisprudência de nossa Corte:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12120.htm#art1
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MS PREVENTIVO. ATO DE IMPROBIDADE. APLICAÇÃO DA PENA. 
AÇÃO JUDICIAL OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
Trata-se de mandado de segurança (MS) preventivo com pedido liminar 
impetrado por servidor contra aplicação da pena de demissão conforme 
sugerida pela comissão processante em processo administrativo disciplinar 
(PAD) com base no art. 132, IV (improbidade administrativa), c/c os arts. 10 
e 11 da Lei n. 8.429/1992 (atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário e atentam contra os princípios da Administração Pública). 
O impetrante respondeu a PAD porque, na qualidade de subsecretário 
de planejamento, orçamento e administração de Ministério, autorizou 
sem licitação a contratação de serviços de desenvolvimento de projeto de 
pesquisa com instituição privada, no valor de quase R$ 20 milhões. Esses 
fatos estão sendo apurados no procedimento administrativo, mas também 
em ação judicial de improbidade administrativa e em ação penal de iniciativa 
do Ministério Público. Discute-se aqui se a apuração e a sanção de atos de 
improbidade administrativa poderiam ser efetuadas pela via administrativa 
ou se exigiriam a via judicial, como defendeu o Min. Relator. Para o Min. 
Gilson Dipp, em voto-vista vencedor, a independência das instâncias civil, 
penal e administrativa permite que a Administração imponha ao servidor 
a pena de demissão em caso de improbidade administrativa, pois uma 
infração disciplinar tanto pode ser reconhecida como ato de improbidade 
na via administrativa quanto se sujeitar ao processo judicial correspondente. 
Assevera que o que distingue o ato de improbidade administrativa da 
infração disciplinar de improbidade, quando coincidente a hipótese de fato, 
é a natureza da infração, pois a lei funcional tutela a conduta funcional do 
servidor, enquanto a lei de improbidade dispõe sobre sanções aplicáveis a 
todos os agentes públicos, servidores ou não, principalmente no interesse 
da preservação e integridade do patrimônio público. Explica que, por 
essa razão, a CF/1988 dispôs, no art. 37, § 4º, com relação aos servidores, 
que os atos de improbidade poderão importar a suspensão dos direitos 
políticos, perda da função pública, indisponibilidade (e perda) de bens 
e ressarcimento ao erário. Embora a lei estatutária do servidor público 
também tenha previsto no art. 132, IV, como causa de demissão o ato de 
improbidade, isso não significa que ele e a infração disciplinar tenham 
uma só natureza, visto que submetem-se cada qual ao seu regime peculiar 
e, assim, não se excluem. Daí que mesmo as improbidades não previstas 
ou fora dos limites da Lei n. 8.429/1992 envolvendo servidores continuam 
sujeitas à lei estatutária. Com esse entendimento, a Seção, ao prosseguir o 
julgamento, por maioria, denegou a segurança e cassou a medida liminar. 
Precedentes citados do STF: RMS 24.699-DF, DJ 1º/7/2005; MS 21.310-DF, 
DJ 11/3/1994; MS 23.401-DF, DJ 12/4/2002; MS 22.534-PR, DJ 10/9/1999; 
MS 22.899-SP, DJ 16/5/2003, e do STJ: MS 12.735-DF, DJe 24/8/2010. MS 
15.054-DF, Rel. originário Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para 
acórdão Min. Gilson Dipp, julgado em 25/5/2011. 

No caso dos autos, também restou comprovada a ausência da prestação  de 
contas do gestor municipal para a câmara edil, bem como para o Tribunal de Contas 

http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=MS 15054
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=MS 15054
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dos Municípios, referente ao exercício de 2000, meses de julho à dezembro, motivo que 
por si só configura a figura típica prevista no artigo 11, inciso IV, da Lei nº 8.492/92, 
autorizando a aplicação da pena prevista no art. 12, inciso III, da referenciada norma. 
Como se vê da orientação jurisprudêncial:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. PREFEITO QUE PRESTOU CONTAS COM 
ATRASO. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO 
PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE. RECURSO 
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.   Compete à parte agravante rebater as razões expostas na decisão que 
visa a impugnar, não bastando apenas repetir os mesmos argumentos que já 
foram examinados e rejeitados na análise do Recurso Especial.
2.   O recorrido prestou contas tardiamente, porém, não deixou de fazê-lo; 
não se comprovou qualquer irregularidade nas contas prestadas; e a norma 
insculpida no art. 11, VI da Lei de Improbidade, só pune aquele que 
deixa de prestá-las e não aquele que as apresenta tardiamente.
3.   Quanto a violação ao art. 11, I e II da Lei 8.429/92, deixa-se de aprecia-las, 
porquanto a sentença de primeira instância não condenou o recorrido com 
base nos mencionados incisos; e como não houve naquela oportunidade 
recurso do Ministério Público Federal, entende-se preclusa a matéria, afim 
de evitar ofensa ao princípio do non refomatio in pejus.
4.    Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1297870/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012)

Comprovando-se a locupletação na quantia de R$ 513.393,71 (quinhentos 
e treze mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),  decorrente do 
desvio de verbas que ocorreram pela inexecução das obras licitadas, ou decorrente de 
pagamentos sem procedimento licitatório; executou também obras de interesse privado 
com a utilização de bens públicos, provocando vultosos prejuízos ao minúsculo erário 
municipal, em detrimento ao patrimônio público.   

Consoante observar que a multa imposta, nos termos do art. 56 da Lei 
Orgânica do TCM, neste sentido:

ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
- CONTRATO - LICITAÇÃO NECESSÁRIA. MULTA CABÍVEL 
- OBEDIÊNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 104, II DA LC 
709/93.104II709A multa aplicada por órgão competente relativamente aos 
contratos aditivos firmados e reconhecidos como irregulares pelo Tribunal 
de Contas e que tem valor considerado dentro dos parâmetros do art. 104, 
II da LC 709/93, deve ser mantida. Decisão mantida. Recurso negado. 
.104II709. (7530565000 SP , Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 
09/09/2008, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2008).
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É cediço que a ação de improbidade administrativa tem matriz 
constitucional (art. 37, 4º, e disciplinada na Lei 8.429/92), com natureza especialíssima, 
qualificada pelo singularidade do seu objeto, que é o de aplicar penalidades a 
administradores ímprobos e a outras pessoas - físicas ou jurídicas - que com eles se 
acumpliciam para atuar contra a Administração, ou que se beneficiam com o ato de 
improbidade. Portanto, se trata de uma ação de caráter repressivo, semelhante à ação 
penal, diferente das outras ações com matriz constitucional, como a Ação Popular 
(CF, art. 5º, LXXIII, disciplinada na Lei 4.717/65), cujo objeto típico é de natureza 
essencialmente desconstitutiva (anulação de atos administrativos ilegítimos) e a Ação 
Civil Pública para a tutela do patrimônio público (CF, art. 129, III e Lei 7.347/85), cujo 
objeto típico é de natureza preventiva, desconstitutiva ou reparatória. 

Não obstante, a mais relevante discussão jurídica, ao que nos parece, 
diz respeito à possibilidade de se conceber a prática de improbidade na modalidade 
culposa. Isso porque, reproduzindo parte do caput do art. 10 da Lei 8.429/92, o 
Superior Tribunal de Justiça parece reputar que a conduta improba seria passível de se 
aperfeiçoar mediante ato culposo que causasse lesão ao erário. 

Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário estão previstos 
no art. 10 da Lei 8.429/92, representam eles "qualquer ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, mal baratamento ou 
dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º" da mesma lei.

Oportunamente, colaciono os ensinamentos de José dos Santos Carvalho 
Filho: "A perda patrimonial consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este 
em seu sentido amplo. Desvio indica direcionamento indevido de bens ou haveres; 
apropriação é a transferência indevida da propriedade; malbarateamento significa 
desperdiçar, dissipar, vender com prejuízo; e dilapidação equivale a destruição, estrago. 
Na verdade, estas quatro últimas ações são exemplos de meios que conduzem à perda 
patrimonial; esta é o gênero, do qual aqueles são espécies."

Ademais, é cediço que os agentes públicos devem obediência à lei, 
principalmente no que concerne ao manejo do erário, devendo a atuação do 
administrador se pautar com responsabilidade, visando o interesse publico, o que não 
se verificou in casu. Evidente, que a conduta omissiva do apelante ocasionou lesão ao 
erário, porquanto não obedeceu aos ditames legais e constitucionais atinente à especie. 

Assim, diante da ilegalidade do ato praticado pelo apelante, na condição 
de ex-prefeito municipal, a devolução do valor arbitrado na sentença monocrática aos 
cofres públicos, é medida que se impõe. 

A Lei nº 8.429/92 que trata dos atos de improbidade administrativa, 
preceitua em seu artigo 5º : "Art 5º Ocorrendo lesão ao patrimônio publico por ação 
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omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento 
do dano. 

Portanto, os administradores públicos devem basear seus atos em ações 
planejadas e transparentes, a fim de prevenir riscos e evitar desvios capazes de afetar 
o equilíbrio das contas publicas, mediante o controle das receitas e das despesas. 
Finalmente, a natureza dos tipos implica em condutas comissivas e omissivas, 
como exemplo das primeiras, cite-se a revelação pelo agente de fato que tenha 
ciência em virtude de sua competência administrativa (art. 11,III); já omissiva, 
é a conduta em que o agente "deixa de praticar, indevidamente por omissão". 
Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do apelante, impõe-se a 
condenação no ressarcimento dos prejuízos ao erário, caracterizando-se, por isso 
mesmo, a conduta prevista no caput do art. 10 da Lei 8.429/92.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, 
CONFIRMANDO A SENTENÇA MONOCRÁTICA, com a  manutenção da 
condenação do (...) no valor de r$513.393,71 (quinhentos e treze mil, trezentos e 
noventa e três reais, setenta e um centavos) a título de danos; multa civil correspondente 
a uma vez desta quantia;  suspensão dos direitos políticos durante 06 (seis) anos,  perda 
de alguma função pública que possa se encontrar exercendo, e proibição de contratar 
com o poder público, e de receber benefícios deste poder, inclusive incentivos fiscais 
ou creditícios, direto ou indiretamente, por igual período.

É como voto. 
É como me posiciono.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. Nº 
Processo(...)da Comarca de (...), em que são partes Apelante: (...) e Apelado: Ministério 
Público do Estado do Ceará. 

A C O R D A  a Sétima Câmara Cível desta Corte de Justiça do Estado 
do Ceará, unanimemente, em NEGAR-LHE PROVIMENTO ao presente recurso,  nos 
termos do voto do Desembargador Relator.

Fortaleza, 04 de dezembro de 2012.
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Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
                                                                                                        

Eduardo Gibson Martins

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME ajuizada 
por (...), qualificado às fls. 02, em face de (...), qualificados às fls. 283, 356 e 217, 
respectivamente, em cujos autos o autor alega, em síntese, que na madrugada entre 
os dias 03 e 04 do mês de outubro de 2008, o Promotor de Justiça (...), apoiado pela 
Polícia Militar local, interceptou um veículo “(...)”, cor prata, placa (...) deste Estado, que 
transportava 04 (quatro) pessoas, dentre elas o (...), representante da Coligação indicada 
acima, a qual albergava para a chapa majoritária os primeiro e segundo impugnados, 
igualmente indicados no frontispício, candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de (...), 
respectivamente, encontrando no aludido automóvel vasto material de campanha do 
primeiro impugnado, além de uma valise contendo diversos itens suspeitos, tais como 
diversas cédulas de dinheiro separadas em envelope ou avulsas (v. quadro sinóptico de 
fls. 04 e 05) e uma extensa lista de nomes de diversos eleitores, contendo a localidade 
onde residem e as benesses ou valores a lhes serem entregues.

Acrescenta que foram ainda encontrados no mesmo veículo duas agendas 
em nome do primeiro impugnado e vários documentos pessoais a este pertencentes, 
quais sejam: identidade (RG), CPF, certificado de reservista, CNH e cartões de crédito 
acondicionados em 2 (duas) carteiras porta-cédulas.

Prossegue afirmando que, diante desses fatos, não restam dúvidas de que os 
valores encontrados no veículo apreendido eram destinados a “compra de votos”, como 
é corroborado pelo (...), que diz ter recebido da (...) oferta de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
para votar no primeiro impugnado; e pelo (...), que afirma que o candidato a Prefeito em 
pessoa foi à sua casa e lhe ofereceu R$ 20,00 (vinte reais) em troca de voto em seu favor 
e para que retirasse do muro de sua casa fotos do candidato adversário, ora impugnante.

Ressalta que os valores apreendidos no mencionado veículo, totalizando R$ 
14.334,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e quatro reais), em conjunto com a lista onde 
aparecem diversos nomes e dados de eleitores com as respectivas vantagens em dinheiro 
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ou em benesses outras, tiveram potencialidade para influenciar o resultado do pleito, eis 
que “eleitores humildes, sem muito discernimento, acreditam que políticos que ‘doam’ 
dinheiro são pessoas boas, e com isto, no dia de irem às umas, votam no aliciador”. 

Conclui que houve, portanto, a captação ilícita de sufrágio prevista no art. 
41-A da Lei n.º 9.504/97, com anuência e participação do primeiro impugnado, além 
de corrupção e abuso de poder econômico, ensejando desequilíbrio na disputa entre 
os candidatos e comprometimento da lisura do pleito, tudo a favor dos impugnados, 
observado inclusive que a vitória destes nas eleições em liça se deu por apenas 1.094 (um 
mil e noventa e quatro) votos de diferença.

Pugna, enfim, pela procedência do pedido, a fim de que sejam cassados os 
mandatos eletivos dos dois primeiros impugnados, (...), bem como para que lhes seja 
decretada a inelegibilidade de que trata o art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n.º 
64/90 e lhes seja aplicada a multa prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, a critério 
deste Juízo.

Com a inicial vieram o rol de testemunhas de fls. 27, a procuração de fls. 28 
e os documentos de fls. 29 a 190.

Contestação da terceira impugnada às fls. 195/216, onde esta argui 
preliminarmente a decadência do direito para propor AIME no caso, eis que a vestibular 
trata da aplicação do art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 (captação ilícita de sufrágio), o que só 
poderia ter sido feito até a diplomação do impugnado, segundo jurisprudência que traz 
à colação. Sustenta, portanto, que a AIME, após a diplomação, não se presta para apurar 
o ilícito específico de que se trata. Ainda em preliminar, advoga que houve cerceamento 
de defesa ante a falta de qualificação das testemunhas arroladas na inicial e em face 
de ter sido juntadas declarações colhidas pelo Ministério Público Eleitoral sem forma 
nem figura de juízo, restando, destarte, feridos os princípios do contraditório e da ampla 
defesa na hipótese, com o que entende ser imprestável a prova em alusão à medida em 
que colhida nessas circunstâncias.

Quanto ao mérito, sustenta que não houve a alegada captação ilícita de 
sufrágio, visto que o candidato da impugnada não doou e nem prometeu doar bem 
algum com o propósito de captar voto. Acrescenta que em lugar nenhum do Brasil a 
simples posse de dinheiro em espécie caracteriza tal ilicitude e que tais somas (cerca 
de R$ 14.000,00 no total) destinavam-se a pagamentos de diversas despesas não só de 
cunho pessoal como também relacionadas à atividade comercial de seu candidato, que 
precisou sacar o dinheiro em razão de iminente greve de bancários que de fato acabou 
ocorrendo.

Prossegue dizendo que o “flagrante” da suposta compra de votos ocorreu no 
Município de (...), circunscrição na qual os impugnados não eram candidatos. Assevera 
que a prova mais evidente de que não houve o ilícito em apreço é que, embora o fato de 
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que se trata tenha ocorrido em (...), “nenhum inquérito policial foi instaurado no distrito 
da culpa”, concluindo que “não é lógico um candidato sair em busca de comprar votos 
em Município onde ele não possa ser votado”.

Alega ainda que, no que concerne às listas reportadas na exordial, o auto de 
apresentação e apreensão da Polícia Estadual (fls. 88/89) não faz qualquer referência, o 
mesmo ocorrendo em relação ao Ofício n.º 06/10 (fls. 103/105), do Ministério Público 
Eleitoral. Sustenta que essas listas somente surgiram dois dias depois, através de certidão 
elaborada por servidor da Justiça Eleitoral, a pedido do representante do Ministério 
Público Eleitoral.

No mesmo passo, afirma que a situação foi agravada por uma certidão 
lavrada pelo subscritor do aludido auto de apresentação e apreensão, na qual diz não 
reconhecer as listas em referência como apreendidas por aquela autoridade policial (fls. 
256).

Argumenta então que esses manuscritos (fls. 62/73), conforme comprova 
a referida certidão, nunca foram apreendidos pela autoridade policial e conclui que 
se encontravam em poder de adversários políticos dos candidatos ora impugnados, 
acrescentando, a título de mera argumentação, que mesmo que estivessem tais listas no 
interior do veículo “(...)”, ainda assim não se configuraria a captação ilícita de sufrágio, 
visto que, para tal configuração, além da dádiva (dinheiro), seria preciso comprovar que 
houve a oferta ou entrega da benesse com a intenção de obter o voto do eleitor.

Advoga, portanto, que não houve aliciamento de qualquer eleitor por 
parte do primeiro impugnado, nem anuência para que em seu nome alguém assim 
procedesse, aduzindo também, apenas para argumentar, que ainda que o dinheiro viesse 
a ser utilizado para compra de votos, haveria a impossibilidade de concretização de tal 
propósito, visto que o numerário fora apreendido, conforme o narrado na inicial.

Conclui finalmente que, se não ocorre captação ilícita de sufrágio no caso, 
conforme o demonstrado pela contestante, de igual modo não poderia haver abuso do 
poder econômico, insistindo que não houve qualquer desembolso de dinheiro ou doação 
de bens para o fim de obter votos em favor dos impugnados. Acrescenta por outro lado 
que não restou demonstrada a competente potencialidade para interferir no resultado 
do pleito, donde entender impossível a configuração de abuso do poder econômico no 
caso concreto.

Pugna, assim, pela improcedência dos pedidos relacionados à AIME sub 
examine, à vista da inexistência de qualquer resquício de captação ilícita de sufrágio ou 
prática de abuso do poder econômico pelo candidato da Coligação impugnada.

Com a aludida contestação vieram o rol de testemunhas de fls. 216, a 
procuração de fls. 217 e a documentação de fls. 218 a 258.
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O primeiro impugnado, (...), apresentou sua contestação às fls. 262/281, 
onde repete ipsis litteris o texto constante da contestação de fls. 195/216, da terceira 
impugnada, inclusive no que se refere às preliminares arguidas e à jurisprudência trazida 
à colação, inovando apenas em alguns parágrafos que foram enxertados em meio ao 
texto original, o qual já foi objeto da síntese antes produzida.

Quanto ao texto enxertado, temos em resumo que o primeiro impugnado 
alega que é público e notório que, além de ser o atual Prefeito do Município de Santa 
Quitéria, trabalha naquela urbe com a comercialização e transporte de blocos de granito 
para empresas das mais diversas localidades dos Estados do Ceará e do Piauí, o que o 
faz realizar atos de comércio diariamente, necessitando, assim, de numerário suficiente 
para efetuar, além das despesas de cunho pessoal, aquelas que atendam a essa demanda 
de negócios. 

Acrescenta que por isso, na apreensão em foco, foram encontrados cheques 
compatíveis com a movimentação de seus negócios, emitidos por clientes seus, um dos 
quais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega ainda que o valor aproximado de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 
encontrado na valise que estava na “(...)” é seu, tendo sido sacado de uma conta do 
Banco do Brasil (conta n.º (...) da agência n.º (...)) em vista de uma ameaça de greve de 
bancários, o que de fato veio a acontecer, causando grandes transtornos, particularmente 
aos comerciantes.

Afirma que parte dessa quantia, ou seja, R$ 6.800,00, destinava-se ao 
pagamento de cinco motoristas que prestam serviços ao ora contestante, quatro deles 
no transporte de blocos de granito, mediante paga de R$ 1.500,00 por mês para cada 
um, e um deles para conduzir um carro particular do impugnado, mediante salário de 
R$ 800,00.

Diz mais que R$ 3.650,00 destinava-se ao pagamento de uma prestação 
pela aquisição de um imóvel junto à (...), parcela esta que deveria ter sido paga no dia 
20-09-2008, conforme documentos que junta com a defesa.

Além disso, argumenta que havia várias outras despesas que deveriam 
ser pagas com aquele montante, “tais como colégio, mercantil e faculdade da esposa”, 
e reitera que o dinheiro foi sacado no dia 02-10-2008, por conta da aludida ameaça de 
greve.

Assevera, assim, que o dinheiro encontrado no veículo em liça “jamais 
se destinou a compra de votos, como insinuado na inicial sem qualquer respaldo 
probatório”.

Quanto à lista de fls. 62/73, sustenta que esta somente apareceu quando da 
confecção de uma certidão expedida pelo Chefe do Cartório Eleitoral desta (...) Zona 
Eleitoral, (...), por solicitação verbal do representante do Ministério Público Eleitoral, 
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(...), isto em 16-10-2008, doze dias após a lavratura do sobredito auto de apresentação e 
apreensão, que não faz menção a esses manuscritos.

Conclui que se tais listas ou manuscritos não se encontram no citado auto 
de apresentação e apreensão, “não é possível que os mesmos estivessem no interior da 
valise ou do veículo ‘(...)’ apreendido”, tanto que “somente 12 dias passados da apreensão 
é que surgem os tais manuscritos em decorrência de ‘requerimento verbal’ do MPE”.

Na mesma linha de raciocínio, aponta contradição entre os autos ou laudos 
apresentados pelas Polícias Estadual e Federal em relação ao conteúdo dos envelopes 
apreendidos.

Por fim, no último parágrafo enxertado, requer inspeção in loco nas 
residências de três eleitores apontados como favorecidos pelo primeiro impugnado com 
bens em troca de voto. Quanto ao mais, como já dito, trata-se de fiel repetição do texto 
constante da defesa escrita e já relatada da Coligação impugnada.

Instruíram a contestação do primeiro impugnado o rol de testemunhas de 
fls. 282, a procuração de fls. 283 e a documentação de fls. 284/333.

Vê-se acostada às fls. 335/355 a terceira e última contestação, oferecida pelo 
segundo impugnado, (...). Alega este, em preliminar, que é nula a prova concernente aos 
depoimentos colhidos em sede policial e isoladamente pelo Ministério Público Eleitoral, 
posto que produzida sem o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, 
conforme jurisprudência que transcreve na peça de defesa.

Quanto ao mérito, apenas repisa toda a extensa argumentação expendida 
nas contestações anteriores, ressaltando que não há provas de participação direta ou 
indireta dos impugnados em qualquer captação ilícita de votos, mas apenas ilações e 
conjecturas do impugnante nesse sentido, observado inclusive que este “não indica o 
nome de um único cidadão favorecido com qualquer dádiva por parte do ora impugnado”, 
pretendendo apenas, de forma oportunista e ardilosa, induzir a Justiça Eleitoral a erro. 
Reafirma também a lisura com que os impugnados atuaram na campanha em apreço, 
tendo suas respectivas contas sido aprovadas pela Justiça Eleitoral e suas condutas 
pautadas em conformidade com as normas que regem o pleito em tela.

Por fim, reitera igualmente a alegação de inexistência de abuso do poder 
econômico na hipótese, bem como de ausência de potencialidade para influir no 
resultado do pleito, pugnando, portanto, pela improcedência dos pedidos constantes da 
peça vestibular.

Acompanharam a mencionada contestação o instrumento de mandato de 
fls. 356 e o rol testemunhal de fls. 357, não havendo juntada de outros documentos.

Com vista dos autos, o Parquet Eleitoral manifestou-se às fls. 361 a 364, 
afirmando a ausência de conexão e litispendência ente esta actio e a AIJE anteriormente 
ajuizada, apesar de ambas se basearem nos mesmos fatos descritos na inicial, consoante 
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entendimento consolidado de nossos Tribunais a respeito. De outra banda, refutou 
a preliminar de decadência do direito de promover a presente AIME e requereu a 
intimação do autor para qualificar as testemunhas que arrolou, em atenção ao princípio 
da ampla defesa, bem como a exclusão da Coligação impugnada do polo passivo da 
relação jurídica em face de sua ilegitimidade passiva ad causam. Por fim, após arguir 
que o pedido de multa na presente sede é juridicamente impossível, pugnou pela 
designação de audiência de instrução após saneado o feito nos termos pro-postos em 
sua manifestação.

Saneador às fls. 374, em que este Juízo decidiu:

a) pelo não reconhecimento da decadência do direito do autor de promover 
a presente AIME, afastando-se, assim, a preliminar arguida às fls. 196/198 e às fls. 
262/265;

b) ter sido efetuada regularmente a qualificação das testemunhas do autor, 
nos termos da peça de fls. 370/371 (equivocadamente citada como de fls. 310/311);

c) pela não exclusão da Coligação impugnada do polo passivo da relação 
jurídica processual, haja vista que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu 
judicialmente que o mandato eletivo pertence ao partido político e não à pessoa física do 
eleito, remanescendo, destarte, o interesse da referida agremiação em resistir à pretensão 
autoral, legitimando-se no polo passivo da demanda;

d) considerar retificado o pedido do autor, retirando dali a pretensão 
referente à aplicação da multa prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97 (v. fls. 370/371);

e) determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre se há 
al-guma objeção em transportar para estes autos os depoimentos colhidos na AIJE n.º 
292/2008, em face da identidade de fatos e testemunhas entre aquela e esta ação, a fim 
de que se evite desnecessária repetição na colheita de depoimentos, ouvido também o 
representante do Ministério Público Eleitoral a respeito.

Desta decisão o primeiro impugnado interpôs agravo retido, mas apenas 
quanto ao não reconhecimento da decadência arguida em sua contestação (v. fls. 383 
a 387). O autor, por sua vez, manifestou discordância apenas quanto à utilização do 
instituto da “prova emprestada” sugerida pelo saneador (v. fls. 438/440). O segundo 
impugnado manifestou-se às fls. 394/395 apenas para concordar com o transporte para 
estes autos dos depoimentos colhidos na AIJE 292, desde que o autor também concorde, 
em atenção ao princípio da paridade das armas. O Ministério Público Eleitoral também 
se pronunciou concordando com a utilização de “prova emprestada” (v. fls. 445/446). A 
Coligação ré, terceira impugnada, não se manifestou (v. fls. 450).
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Contrarrazões ao agravo retido às fls. 425/437 e pronunciamento do 
Ministério Público Eleitoral às fls. 468/469, ratificando sua posição já manifestada às fls. 
361/364 e fazendo coro ao que foi sustentado pelo agravado às fls. 425/437, para que seja 
mantida a decisão recorrida.

Às fls. 472 consta decisão que mantém a de fls. 374, agravada; delibera que 
o rol testemunhal do autor deve ser mantido como oferecido originalmente; e determina 
a manifestação definitiva das partes sobre a utilização ou não da “prova emprestada” 
sugerida pelo Juízo.

Às fls. 486/487, vê-se termo de audiência em que as partes e o representante 
do Ministério Público Eleitoral finalmente concordam em uníssono com o traslado de 
cópias dos depoimentos colhidos na AIJE n.º 292/2008, ressalvada a oitiva de outras 
testemunhas arroladas pelos litigantes. 

Foi juntado às fls. 516 o Ofício n.º 3639/2009, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará, encaminhando os documentos de fls. 517 a 559, objeto do pedido de 
traslado das cópias antes mencionadas como “prova emprestada” relativa à AIJE n.º 292 
(Protocolo n.º 137516/2008), que tramita naquela Corte em grau de recurso.

Sobre essa documentação (prova emprestada), manifestou-se o segundo 
promovido às fls. 582/585, impugnando os documentos de fls. 517 a 524, por serem 
cópias de depoimentos que não passaram pelo crivo do contraditório. Por sua vez, o 
promovente pronunciou-se às fls. 593/603, louvando-se na prova trazida por empréstimo. 
Não se manifestaram o primeiro promovido e o representante do Ministério Público 
Eleitoral.

Substabelecimento em favor da advogada (...), da Coligação promovida — 
fls. 611.

Cópia da sentença que decidiu a AIJE n.º 292/2008 — fls. 642 a 676.
Às fls. 678/679, observa-se termo de audiência em que as partes esclareceram 

não haver necessidade da oitiva de outras testemunhas além das que já foram ouvidas na 
AIJE n.º 292, razão por que pediram a dispensa de eventuais testemunhas excedentes, o 
que foi deferido. Em seguida, conforme consta do mesmo termo, este Juízo determinou ex 
officio a oitiva de quatro testemunhas: (...), Juiz titular da Comarca de (...);(...), Promotor 
de Justiça; (...), também Promotor de Justiça; e o (...), Chefe do Cartório Eleitoral da (...). 
Zona des-te Estado.

Nova audiência retratada pelo termo de fls. 704 a 706, ocasião em que 
foram ouvidas as testemunhas do Juízo acima nomeadas (v. fls. 707/716), com exceção 
do Promotor de Justiça (...), que justificou sua ausência, conforme consta às fls. 743/744.

Nessa assentada foi arguida a suspeição do Promotor de Justiça Eleitoral, 
(...), a qual restou indeferida de plano, à luz do que dispõe o art. 138, § 1.º, do CPC. 
Seguiram-se duas contraditas, tendo uma delas sido acolhida: a que foi arguida contra 
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o Promotor de Justiça (...), uma vez que este teve atuação marcante como parte (e não 
como custos legis) na AIJE n.º 292/2008, que trata dos mesmos fatos que embasaram a 
presente actio.

Contra a decisão que indeferiu a contradita lançada em face da testemunha 
(...), o primeiro impugnado interpôs agravo retido (fls. 741), o qual, na mesma ocasião e 
do mesmo modo (oralmente), foi contra-arrazoado pelo impugnante e pelo representante 
do Ministério Público Eleitoral (v. fls. 706, 1.º parágrafo).

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral na AIJE n.º 292/2008, quando 
em grau de recurso — fls. 725/740.

Às fls. 762/818 vê-se cópias de peças relacionadas à decisão de 2º grau na 
referida AIJE.

Petição do primeiro impugnado às fls. 823/826, requerendo a oitiva do Sr. 
Delegado de Polícia (...)e do Sr. (...), pedido este que restou indeferido pelo despacho de 
fls. 847, item “3”.

Contra o despacho indeferitório supra referido, o primeiro impugnado 
interpôs agravo retido (fls. 902/906).

Petição do segundo impugnado às fls. 962/964, juntando cópias de peças 
pertinentes ao julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes que 
foram opostos junto ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral, na multireferida AIJE (fls. 
965 a 1.034).

Despacho restituindo às partes e ao Ministério Público Eleitoral o prazo 
para oferecimento de alegações finais  fls. 1.035.

Petição do advogado (...) renunciando ao mandato que lhe foi outorgado 
pelo primeiro impugnado  fls. 1.045.

Alegações finais do impugnante às fls. 945/959, substituídas pelas de fls. 
1.157/1.180.

Alegações derradeiras do primeiro impugnado às fls. 908/943, refeitas às 
fls. 1.184/1.212, quando foi juntada a documentação de fls. 1.213/1.224.

As razões finais do segundo impugnado vieram às fls. 872/884, sendo 
ratificadas às fls. 1.182.

As da terceira impugnada foram juntadas às fls. 886/900 e ratificadas às fls. 
1.183.

Vê-se, finalmente, às fls. 1.076/1.154, as alegações últimas do Ministério 
Público Eleitoral.

Não há em quaisquer desses memoriais, em essência, variações dignas 
de nota em relação às teses que sustentaram seus subscritores no curso do processo, 
havendo, contudo, criteriosa análise das provas produzidas, sempre de acordo com o que 
fora erigido em suas respectivas teses.
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Era o que me cumpria relatar. Passo a DECIDIR.
 

FUNDAMENTAÇÃO

Pelo que foi relatado acima, foram interpostos três agravos retidos contra 
decisões proferidas por este Juízo e que ora mantenho por seus próprios e jurídicos 
fundamentos, ainda que imprópria a repetição dessas arguições em razões finais.

As preliminares arguídas foram resolvidas quando saneado o processo 
(v. fls. 374) e o pedido de inspeção in loco nas residências de supostos beneficiários de 
materiais de construção, feito pelo primeiro impugnado, não foi ratificado em nenhum 
momento da instrução, até que esta foi declarada encerrada (v. fls. 706, in fine) sem 
qualquer contrariedade. Nem na fase de diligências tampouco foi refeito o pedido, 
operando-se aí a preclusão, não obstante o fato de que, além de desnecessária, seria 
inviável a produção de tal prova a esta altura dos acontecimentos, em face do decurso 
do tempo, o que torna vazia e impertinente a repetição do pedido em sede de alegações 
finais, ainda mais a título de cerceamento de defesa (v. fls. 1.187). 

A hora que chega e se impõe, portanto, é a de enfrentamento do meritum 
causae.

Há uma tendência para que processos eleitorais povoados por conflitos de 
interesse de maior envergadura se inflem vertiginosamente, expandindo-se em número 
de folhas e até de volumes, expediente que no mais das vezes tenta apenas tornar 
aparentemente complexa a matéria e, bem assim, a análise do caso pelos adversários na 
lide e mesmo pelos julgadores, considerando que estes últimos têm em seu desfavor a 
angústia do tempo para logo decidir a controvérsia, como se verifica mais acentuadamente 
no Direito Eleitoral. Parece ser o caso. Gastam-se muitas folhas e tintas para se construir 
ou se desconstruir uma tese ou argumentação jurídica, mas a questão relevante para que 
se dirima a presente quaestio juris em seu mérito é pequena e de reduzida complexidade, 
conforme ficará claro no desenvolvimento desta fundamentação.

 A questio em síntese e em essência gira em torno do seguinte fato:
 

“Um automóvel de propriedade de um dos candidatos a Prefeito é 
abordado no raiar da madrugada por uma blitz proveniente da Zona 
Eleitoral vizinha, quando se dirigia de um evento eleitoral a outro, 
ambos no Município de (...), oportunidade em que são encontradas em 
seu interior, no meio de farto material de campanha eleitoral, diversas 
cédulas de dinheiro, avulsas ou acondicionadas em 33 envelopes, no 
importe total de R$ 14.334,00 (quatorze mil, trezentos e trinta e quatro 
reais), e uma valise de propriedade do mesmo candidato contendo 
anotações em que se detalham grande quantidade de nomes de eleitores, 
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benesses, valores em reais e número de votos, tudo em linhas horizontais, 
de modo a particularizar o que é relacionado a cada eleitor nomeado, 
entre outras anotações de menor relevância, ocorrência esta que se deu 
entre a véspera e a antevéspera das eleições municipais após denúncia de 
aliciamento de eleitores na mesma noite e na mesma localidade, através 
de um veículo”.

Em quase todas as suas circunstâncias, tal fato é incontroverso, mas não em 
tudo. Há nele algo essencial e controverso, conforme veremos mais adiante.

É incontroverso que esse veículo vinha de um evento político no Distrito de 
(...) para outro, desta vez no Distrito de (...), também neste Município, sendo que ambos 
os eventos eram em prol da candidatura do primeiro impugnado.

Esclareça-se, por oportuno, que, por uma dessas peculiaridades da geografia 
do Município (...), aliás o maior do Estado em extensão territorial, a ligação viária entre 
os Distritos de (...) e (...) (onde se realizavam os referidos eventos de natureza político-
eleitoral), passa necessariamente por estreita faixa de terra pertencente a outro Município, 
o de (...), razão por que a blitz e sub-sequente apreensão do material e do veículo em 
tela se deu na vizinha Zona Eleitoral, com o lógico e imediato encaminhamento dos 
respectivos procedimentos a esta (...) Zona, única afeta às consequências do fato e dotada 
de juiz competente para conhecer e julgar questões eleitorais dele decorrentes.

Esclarecido isto, temos que todas as três defesas, em uníssono, admitem 
a existência do fato, mas não a dos aludidos papéis com as diversas anotações de 
nomes de eleitores, benesses, número de votos e valores interrelacionados na valise do 
primeiro impugnado pelo menos na hora da apreensão. É este o plus que torna a matéria 
severamente controvertida.

Tais papéis, vistos às fls. 62/73, são chamados de listas ou manuscritos 
nas mais de 1.000 folhas destes autos. Para simplificar, passarei a chamá-los apenas de 
“listas”. E quanto às contestações e alegações dos impugnados, por sua unidade de tese, 
chamá-las-ei simplificadamente de “defesa”. 

Para que essas listas sejam analisadas como prova válida, é preciso antes, 
por pressuposto lógico, que se enfrente a questão de sua própria existência quando da 
apreensão dos materiais suspeitos na blitz em apreço, visto que a defesa entende que tais 
listas só apareceram depois, insinuando que foram na verdade plantadas em meio às 
provas que vinham sendo guardadas pelo Cartório Eleitoral desta jurisdição. Vejamos, 
pois:

A QUESTÃO DA VALIDADE OU NÃO DA PROVA REPRESENTADA 
PELAS LISTAS DE FLS. 62 A 73 A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DE QUE FORAM 
OU NÃO ILICITAMENTE INTRODUZIDAS NO ACERVO DE BENS APREENDIDOS 
QUE DERAM SUPORTE Á PROPOSITURA DA AIJE N.º 292/2008.
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Como se sabe, anteriormente à presente actio, foi ajuizada uma Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), tombada neste Juízo sob o n.º 292, com base no 
mesmo fato descrito acima (em negrito), por isso que as partes e o Ministério Público 
Eleitoral acordaram no sentido de trazer aos autos desta AIME cópias de provas 
produzidas nos autos da citada AIJE, como “prova emprestada” (v. fls. 486/487), o que 
é perfeitamente válido e pacificamente aceito pelos Tribunais. Os depoimentos e outros 
documentos que se referem às listas foram todos trasladados e deverão ser analisados à 
luz do que se concluir desta questão primígena, ora posta a exame.

Assim, por respeito à lógica, repita-se, esta questão deve ser enfrentada em 
primeiro lugar nessa fase de desenvolvimento da sentença, a fim de que se possa ou não 
adentrar-se na análise do conteúdo das multireferidas listas, e a razão é muito simples: 
tal prova, pelo que dela alegam as partes e o Ministério Público Eleitoral, tem expressão 
fundamental no deslinde da demanda, mas, por outro lado, argui-se, ou pelo menos 
insinua-se, que ela foi plantada no acervo em tela, ou seja, ilicita-mente introduzida 
nesse acervo, uma vez que não se encontravam entre o material apreendido na blitz. 
Se tal assertiva for verdadeira, duas consequências importantes haverão de surgir 
inexoravelmente: 

a) a prova, por ter sido obtida por meios ilícitos e por força da aridez de 
nosso sistema jurídico a esse respeito, não deve sequer ser considerada, sendo inútil 
debruçar-se sobre seu conteúdo; 

b) o fato, por sua extrema gravidade eis que, além de típico e antijurídico, 
merece a nossa mais veemente re-pulsa por sua hediondez (no sentido lato da palavra) 
, deve ser imediatamente leva-do ao conhecimento do órgão competente do Ministério 
Público para a adoção de medidas certamente severas na seara penal.

Analisemos com muito cuidado, portanto, a prova de que se trata e todas as 
intrincadas circunstâncias que a envolvem.

Vejamos o que diz a respeito o próprio Promotor de Justiça Eleitoral que 
chefiava a blitz em questão:

“Que foi o depoente (Promotor Eleitoral de (...)) e mais o (...), Juiz da 
Comarca de (...), quem efetuou a apreensão do veículo (...) descrito nos 
autos, na noite das eleições” (sic).

“... QUE na valise continha documentos pessoais do (...), uma carteira porta-
cédula com pouco dinheiro, vários envelopes contendo dinheiro dentro 
separados e com pequenas anotações, que eram bem mais de 10 envelopes; 
QUE dentro dos envelopes continha dinheiro; QUE eram muitos envelopes 
com dinheiro contado e separado que reforçava a suspeita de que era para a 
corrupção de eleitores conforme a denúncia recebida; QUE viu dentro da 
valise alguns papeis com manuscritos contendo valores; que era como se 
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fosse uma contabilidade com a indicação de valores e alguns bens; QUE 
também tinha nome de pessoas.” (grifos atuais).

(Depoimento do (...) às fls. 532/534)

Então o Sr. Promotor (...) viu as listas na valise do primeiro impugnado no 
momento da apreensão, como de resto fica claro em todo o seu extenso depoimento. 
Não poderia mesmo estar se referindo a outros papéis, pois não havia qualquer outro 
entre o material apreendido que tivesse as características que apontou, ou seja, com a 
aparência de uma “contabilidade”, com a indicação de valores, bens e pessoas.

Esse depoimento tem inescondivelmente notável força probante. Trata-se 
da própria autoridade que chefiava a diligência, aliás, um agente público com ofício em 
outra jurisdição (a da 79.ª Zona Eleitoral), com interesse naturalmente restrito aos limites 
dessa jurisdição; e, sobretudo, não se trata de uma autoridade qualquer, mas de um 
Promotor de Justiça, pago pela sociedade justamente para fiscalizar o fiel cumprimento 
da lei. Para completar, faz bem lembrar que estava depondo diante do Juízo, sob 
juramento e sem qualquer contradita, sob a luz pacificadora do contraditório. Enfim e 
em síntese, os impugnados, à vista de uma prova dessa magnitude, precisariam de uma 
contraprova deveras robusta, de potência pelo menos próxima, para que mantivessem 
viva a pretensão de começar a convencer este Juízo de que suas alegações é que são 
verdadeiras e que o (...) , então Promotor de Justiça Eleitoral da (...) Zona Eleitoral deste 
Estado, não fez mais que fantasiar, ludibriar, mentir e, bem assim, cometer o crime de 
falso testemunho.

Mirando essa pretensão, as alegações da defesa foram insistentemente, e em 
uníssono, no sentido de estarem as listas, no momento da referida apreensão, em poder 
de adversários políticos dos impugnados, mais precisamente em mãos de (...), candidato 
a Vice-Prefeito na chapa do impugnante, e de um candidato a Vereador chamado (...). 
A defesa foi incansável nessa assertiva, chegando ao exagero de repeti-la 08 (oito) vezes 
nos autos, até o momento: primeiro às fls. 207/208, depois às fls. 274 e mais tarde às 
fls. 345/346, 879, 893, 926, 929 e 1.198. Tanta foi a insistência nessa afirmação que se 
esperava farta prova para confirmá-la. Porém, não se produziu uma única e escassa prova 
a respeito, não havendo sequer o arrolamento de alguma testemunha que pudesse lançar 
luzes para se entender melhor essa renitente e não menos curiosa elaboração defensiva.

Mais curioso, contudo, foi que, aliado a essa estranha ausência de qualquer 
esforço para produzir prova dessa importante assertiva, há ainda o fato de que em 
nenhum momento a defesa se pronunciou sobre o conteúdo das listas, especialmente 
sobre quem as teria confeccionado, preferindo apostar todas as suas fichas na tese solitária 
da inexistência delas no local e momento da apreensão em (...). Assim, deixando ao léu 
sua afirmação de que as listas estavam na verdade em mãos de adversários políticos, 
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passou a seguir estratégia bem diversa, com ênfase na prova representada pela certidão 
de cópia às fls. 256, conforme veremos mais adiante.

Digo que é curioso porque só há duas vertentes que podem sair do embate 
entre o depoimento do Promotor (...)  e a alegação de que as listas não estavam no 
local da blitz. Se esta alegação for verdadeira, não há como encontrar o menor sinal 
de que o primeiro impugnado tenha participado da confecção das listas, pois, afinal, 
elas estariam, segundo a própria defesa, em poder de adversários seus. Se é assim, vale 
repetir a pergunta mil vezes: como encontrar nas listas, em algum ou alguns lugares de 
suas doze folhas, algum mínimo escrito com a grafia do primeiro impugnado, ainda 
mais com dizeres tão comprometedores? Definitivamente não haveria essa possibilidade  
isto, frise-se, se a alegação da defesa fosse verdadeira. Agora façamos o raciocínio 
inverso. Se as listas estavam na valise marrom, seria bastante provável que aparecesse 
nelas a grafia do primeiro impugnado, visto que, saídas de dentro de sua própria valise, 
seria natural que as manuseasse e fizesse anotações de seu interesse, ainda mais em se 
considerando que deveria ter o controle daquela considerável “contabilidade” (para usar 
o termo empregado pela autoridade que chefiou a blitz), de onde tantos nomes, bens e 
valores surgiram.

Meditando fundamente sobre isso, percebo uma pergunta que teima em não 
querer calar: se as listas estavam realmente em mãos de adversários dos impugnados e 
foram efetivamente plantadas no acervo de bens apreendidos, como sugere em uníssono 
a defesa, por que não se alegou que ali não havia qualquer manuscrito com a grafia 
do primeiro impugnado? Seria um argumento importantíssimo, eis que sustentaria ao 
menos que ele (se razão tivessem  e seria fácil prová-lo) não teria participado da confecção 
dessa “contabilidade”, reforçando em muito a tese de que as listas não se encontravam na 
“(...)” no momento da blitz. Contudo, o silêncio a respeito foi sepulcral! Só encontro 
lógica nisso na premissa que permite a qualquer acusado escusar-se de fazer prova 
contra si mesmo, pois, como é curial, fazer declaração sabidamente falsa, ainda mais nas 
circunstâncias que este caso encerra, seria como oferecer o próprio pescoço à degola, 
pelo menos no plano processual, ético e, quiçá, político.

Os elementos que me convencem, contudo, passam ao largo dessa 
meditação, muito embora seja importante para qualquer julgador uma boa reflexão 
sobre o assunto. É, enfim, um plus que interessa a todos os atores do processo.

Voltemos ao depoimento do Promotor (...). Como disse e justifiquei acima, 
trata-se de uma prova de grande quilate. Passemos então a analisar a contraprova. A 
defesa, não se interessando em produzir prova de que as listas estavam em mãos de 
adversários dos impugnados, como alegara repetidamente, passou a juntar todos os ovos 
numa única cesta: a certidão cuja cópia repousa às fls. 256.
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Esta certidão, contudo, não resiste nem mesmo a uma análise singela ou 
“condoeira” (em alturas rarefeitas como no vôo do Condor) e até faz lembrar a teoria 
da “bala mágica”, com a qual a Comissão Warren tentou convencer o povo ameri-cano 
que o Presidente John Kennedy foi assassinado por um único atirador: Lee Oswald, 
teoria esta que impressionou na época mas que hoje é virtualmente desacreditada. É 
que, com a mesma “magia” da malsinada bala, pretende-se que tal certidão produza a 
um só tempo ferimentos em pelo menos duas autoridades públicas: os Srs. Promotores 
de (...) e (...) (am-bos a serviço da Justiça Eleitoral à época), considerando que o 
primeiro, sob juramento, declarou ter visto as listas no interior da multireferida valise 
desde quando apreendidas na blitz em foco e o segundo as encontrou na mesma valise 
doze dias depois, confirmando sua prévia existência ali, em meio ao universo de bens 
apreen-didos, quando abriu e retirou do saco antes lacrado todo o material constrito 
na operação, oportunidade em que, seguindo a sensata sugestão de outro membro do 
Ministério Público (o Sr. Promotor de Justiça (...)) e a sua própria vocação profissional, 
determinou a conferência das listas por certidão pormenorizada do Cartório Eleitoral, 
conforme clara e serenamente se verificam dos depoi-mentos de fls. 707/709 e 714/716, 
senão vejamos:

“... que poucos dias depois das eleições, não sabendo precisar a data certa, 
o depoente estava trabalhando na 1.ª Vara de (...), pela manhã, quando 
o Dr. (...) entrou e chamou o depoente para ver o material apreendido 
relativamente à apreensão já referida; que então se deslocou com o Dr. 
(...) até a sala do Juiz da 2.ª Vara, onde ali se encontrava apenas o servidor 
(...), do Cartório Eleitoral da (...) Zona; que na presença de (...), o Dr. (...) 
mostrou ao depoente alguns documentos da apreensão”.

“... que no tempo em que ficou observando os documentos mostrados pelo 
Dr. (...), viu o termo de apreensão feito pela Polícia em relação a esses 
mesmos documentos; que tal termo era extremamente lacônico; que 
por esse motivo sugeriu ao Cartório Eleitoral que fizesse uma descrição 
pormenorizada da documentação que chegou ao Cartório Eleitoral.” 
(grifos atuais).

(Depoimento do Sr. (...)às fls. 707/709).

Embora o Promotor de Justiça acima referido tenha sido contraditado por 
ter funcionado como parte na AIJE n.º 292/2008, o texto acima transcrito merece fé 
por representar simples informação sem maior relevância para o que essencialmente 
interessa ao deslinde da causa e, além disso, por ser confirmado pelo Sr (...), Chefe do 
Cartório Eleitoral, que declara in verbis:
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“... que no dia 05 de outubro, à noite, próximo do horário de apuração dos 
votos, o depoente estava de plantão no Cartório Eleitoral, quando chegou 
um casal de policiais civis para lhe entregar um saco plástico fechado com 
fita gomada, contendo material apreendido na diligência que aconteceu em 
Varjota poucos dias ou horas antes das eleições; que guardou esse material 
em local reservado no Cartório Eleitoral; que no dia seguinte o guardou 
num arquivo da Justiça Comum, por ser mais seguro; que eventualmente 
trazia esse matéria para o Cartório Eleitoral em face da movimentação de 
servidores junto ao arquivo citado; que afirma categoricamente que não 
houve nenhum tipo de violação do referido material até quando foi 
finalmente aberto dias depois, na presença do Dr.(...), Promotor de Justiça 
Eleitoral desta Zona; que estavam só os dois na sala; que momentos depois 
da abertura o Dr. (...), Promotor da Justiça Comum, com ofício em Santa 
Quitéria, entrou na sala; que nesse momento o depoente já tinha começado 
a confeccionar uma certidão onde relacionava todos os objetos apreendidos 
que estavam no referido saco; que o Dr. (...) sugeriu ao Dr. (...) que fosse 
feita uma certidão circunstanciada, detalhando minuciosamente o 
material apreendido; que o depoente, de qualquer forma, já iria tomar essa 
iniciativa.” (grifos atuais).

(Depoimento do Sr. (...) às fls. 714/716).

Fica induvidoso, portanto, que a conferência das listas só se deu em razão 
da incompletude do próprio auto de apresentação e apreensão de cópia às fls. 88/89, 
assinado justamente pela autoridade policial signatária da certidão de fls. 256.

Com efeito, o aludido auto faz referência a uma “pasta plástica contendo 
diversas anotações” (grifei e corrigi a concordância nominal). Ora, que “diversas 
anotações” são essas? A ausência de uma discriminação aí foi um erro grosseiro, tanto 
que até hoje causa polêmica nos processos onde aquela peça se faz presente. A questão, 
no entanto, é bem mais fácil de se resolver do que aparenta ser. É que, não havendo 
(como de fato não há) outros documentos apreendidos com anotações  em que se 
pudesse empregar o adjetivo “diversas” (já se corrigindo a concordância), alternativa não 
há senão concluir-se que o adjetivo só poderia ser empregado (por insuperável lógica) 
às multireferidas listas, inclusive porque se trata de uma dúzia de folhas soltas, ou seja, 
diversas folhas. Se não é assim, a que outros documentos com anotações, repita-se 
poder-se-ia empregar o adjetivo? Se ninguém explica, explicado está: a expressão 
“diversas anotações” não pode, nem poderia, referir-se a outra coisa senão às listas de 
cópia às fls. 62/73.

E não se alegue que tais diversas anotações estavam numa pasta plástica 
e não na valise marrom, pois o auto de fls. 88/89 também não informa se a tal pasta 
plástica estava ou não dentro da valise, sobressaindo-se, portanto, o depoimento do 
Promotor (...), que afirma ter visto as listas no interior da valise.
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A certidão de fls. 256 se torna imprestável como prova à medida em que 
não explica essas incongruências e ainda nos revela o modo pateticamente artificial com 
que a autoridade policial que a assina foi conduzida pela Coligação dos impugnados, ao 
bel prazer dos interesses destes, chegando ao cúmulo de declinar folha por folha diversos 
documentos “contendo relações nominais sem nenhuma assinatura” que dormitam em 
processo que não declina qual seja e ao qual não se sabe como teve acesso. Tampouco 
especifica se essas relações são apenas nominais ou se apresentam também valores, 
localidades e benesses. Sua “magia” se prolonga e vai mais longe quando revela uma 
memória fotográfica extraordinária de seu subscritor, visto que este, sem deixar margem 
à mais mínima dúvida, nega com um “NÃO” rotundo que tenha apreendido qualquer 
um dos documentos constantes dessas diversas folhas, cuja numeração declina sem 
vacilação. Por fim, assina essa também incompleta certidão lá da (...), (...), em 18 de 
novembro de 2008, um mês e meio após a assinatura do igualmente incompleto auto 
de fls. 88/89, longe no tempo e no espaço dos acontecimentos que deram origem a 
importantes investigações nesta (...) Zona Eleitoral, fazendo-o sem ao menos informar 
o nome da pessoa que estava representando a Coligação requerente na hora em que lhe 
foi solicitada a certidão.

Uma certidão saída dessa forma e nessas circunstâncias não merece 
fé. A diferença em relação ao comedimento visto no depoimento do Promotor (...) é 
gritante. Além disso, trata-se de documento produzido unilateralmente e sem o crivo do 
contraditório, o que já lhe retira força probante para ser considerado como elemento de 
convicção significante na demanda em curso.

 Porém, para que se abrevie o assunto e se ponha em definitivo uma pá de 
cal em cima dessa certidão, basta que se lhe aplique a lei. Eis então o CPC, que, pelo 
parágrafo único de seu art. 368, dispara o gatilho de seu tiro de misericórdia:

“Art. 368 - As declarações constantes do documento particular, escrito e 
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao 
signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciên-cia, relativa 
a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não 
o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de 
provar o fato”.

No entanto, os impugnados em momento algum, tanto na AIJE 292/2008 
como na presente AIME, arrolaram a citada autoridade policial, Sr. (...), para esclarecer 
a aludida certidão. Nem mesmo na derradeira chance de fazê-lo, na fase de diligências 
deste processo, os impugnados se interessaram em requerer sua oitiva. Só o fazem agora, 
extemporaneamente, quando seu direito (se é que se pode chamar assim tal oitiva) já se 
encontra irremediavelmente coberto pelo manto da preclusão. 
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Há ainda tentativas finais para se emprestar algum valor à certidão de fls. 
256 quando a defesa, por exemplo, invoca as seguintes declarações da testemunha (...):

“QUE no momento da apreensão da valise fez uma conferência do material 
com o Ministério Público de (...); QUE não viu os manuscritos de fls. 35/46 
dentro da maleta quando fez a conferência junto com o Promotor de (...); 
QUE inclusive o Promotor folheou as agendas; QUE não viu os manuscritos 
dentro da valise.”

(Depoimento do Sr. (...) às fls. 545/546).

Entretanto, não merece triunfar este depoimento. É que o fato de tal 
testemunha não ter visto as listas dentro da valise não é suficiente para desnaturar o 
depoimento de (...), afinal outros também não viram essas listas e isto não quer dizer 
que não estavam ali, no interior da sobredita valise, talvez ainda dentro, quiçá, da pasta 
plástica referida no já analisado auto de fls. 88/89.

Acresço que não é comum que alguém foque sua atenção em manuscritos 
quando há outras coisas muito mais impactantes no campo de sua visão, como, por 
exemplo, numerosos envelopes contendo dinheiro dentro. A bem da verdade, quem 
poderia, no calor de uma operação assim, tornar-se tão alerta ao ponto de prestar 
atenção até em manuscritos? Entendo absolutamente natural que as pessoas envolvidas 
nessa operação, especialmente as leigas, não se ligassem em algo que aparentemente 
não representasse nada de interessante. Manuscritos poderiam dizer qualquer coisa, 
sendo enfadonho o seu próprio exame. Mas dinheiro em quantidade?! Papéis também 
em quantidade com a imagem de pessoas? Quanta diferença! Não podemos nos deixar 
levar pela hipocrisia. Nossos olhos (e atenção, por consequência) estão acostumados a 
perceber o que de fato nos causa impacto ou interesse imediato, mesmo que movidos 
por simples curiosidade. Na verdade, pouquíssimas pessoas prestariam atenção em 
papéis e muito menos em seus conteúdos diante do universo de outros atrativos visuais 
que dita operação fez exsurgir, mas quem estava, por múnus do ofício, investido da 
responsabilidade de fiscalizar o fiel cumprimento da lei não teve maiores dificuldades 
em ver as listas ali, dentro da valise.

A título de mera ilustração, para mostrar que falhas de percepção existem e 
são naturais, o MM.º Juiz Dr. (...), que acompanhou os procedimentos em foco, afirmou 
em juízo que dentro da valise havia vários envelopes e “que não viu se havia dinheiro 
dentro desses envelopes” (v. fls. 710) quando todos sabemos que havia ali dinheiro em 
profusão. Afirmou ainda que ali, “salvo engano, havia também uma agenda” (v. fls. 711, 
1.ª linha) quando sabemos que eram duas as agendas (v. fls. 88/89). Isto, no entanto, 
não compromete absolutamente seu depoimento, pois são falhas aceitáveis de percepção 
numa situação nova e inusitada.
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Destarte, sopesando os valores de cada depoimento, não tenho dúvidas em 
apontar o do Promotor (...) como prevalecente sobre o do Sr. (...).

Outra tentativa da defesa é dizer que o Promotor (...) não se referiu às 
listas quando prestou depoimento perante a autoridade policial, acrescentando que se o 
mesmo não foi indagado a respeito é porque as listas de fato não existiam.

Quanto a isso, inicialmente é de se dizer que o referido Promotor esclareceu 
em juízo que não fez referência às listas simplesmente porque não foi indagado a respeito 
(fls. 533) e isso é o bastante, pois ninguém é obrigado a emitir declarações sobre o que 
não foi perguntado. À toda evidência, não será seu involuntário e despretensioso silêncio 
naquela fase, que era de mera inquisição, motivo para o desmoronamento de seu firme e 
lúcido depoimento de fls. 532/534, prestado em juízo, sob juramento e sob os auspícios 
dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Enfim, não havendo 
indagação, naturalmente não se pode exigir resposta.

O fato de não ter sido indagado a respeito, por outro lado, não é prova 
da inexistência das listas naquele momento. Falhas policiais existem e vão sempre 
existir. Um bom exemplo disto é o celular de cor escura que é visto na foto de fls. 117 
em meio a vários outros bens constritos. Embora todos possamos vê-lo bem ali, sem 
qualquer dificuldade, a Polícia Federal parece não tê-lo visto, já que até hoje permanece 
procurando aquele aparelho, alegando que o mesmo simplesmente não constou de seu 
auto de apreensão (v. fls. 114/116), conforme recente ofício dirigido a este Juízo, muito 
embora o item constasse do auto de apresentação e apreensão de fls. 88 a 89, da Polícia 
Estadual. Este, por sua vez, é também incompleto, além de se referir à multicitada valise 
marrom como uma “bolsa” (termo impróprio para aquele item), sem informar sequer 
a sua cor. Como se vê, as Polícias Federal e Estadual que atuaram neste caso parecem 
infelizmente bem parecidas nesse ponto, mas a ninguém é dado o direito de construir 
teses conspiratórias mirabolantes por conta dessas falhas, comprometendo inclusive a 
honra de pessoas sérias.

Vale lembrar que o aparelho celular supra aludido era de uso do Sr. (...), 
representante legal da terceira impugnada, mas este não se interessou em deixar à 
disposição da autoridade policial o número de sua linha para facilitar as investigações. 
Aliás, nenhum dos quatro ocupantes da “(...)” o fizeram, como que com receio de dar a 
conhecer o teor das ligações feitas na madrugada dos fatos sub examine.

Alegou-se também que o Promotor (...) não fez referência às listas quando 
se manifestou sobre a blitz no Ofício n.º 06/10 (v. fls. 103/105), mas tal ofício foi firmado 
no dia 14-10-2008 e, ao que tudo indica, referido Promotor só tomou ciência das listas 
quando de sua conferência, dois dias depois (v. fls. 82/84). Entendo assim por causa de 
sua reação ao se deparar com as listas, a ponto de chamar seu colega, Dr. (...), para ver 
aquele material, conforme consta do depoimento deste, às fls. 707/709.
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Por fim, há ainda a tentativa de valorar a certidão de fls. 256 com o 
desvirtuamento das declarações prestadas em juízo pelo Dr (...), então Juiz Eleitoral de 
(...). Quem ler o seu depoimento integralmente jamais poderá cometer a leviandade de 
dizer que o mesmo afirmou que as listas não estavam entre o material apreendido na blitz. 
Está absolutamente claro que aquele magistrado, respeitando o múnus e a instituição 
do Ministério Público, que é quem deve estar à frente dessas operações, teve pequena 
participação no evento, apenas acompanhando os procedimentos em tela, razão por 
que não examinou nem manu-seou documento apreendido algum, inclusive listas de 
qualquer espécie. Em nenhum momento afirmou aquele magistrado que as listas não 
estavam ali. O que ele disse, isto sim  e o fez categoricamente, foi que não podia afirmar 
se haviam ou não listas dentro da multicitada valise. Basta que se leia atentamente o que 
está transcrito às fls. 710/713, mais precisamente às fls. 713, nas primeiras duas respostas 
dadas à inquirição do representante do Ministério Público Eleitoral. É preocupante que 
um depoimento tão claro seja objeto de sofismas. 

Em verdade essa sua oitiva pouco ou nada contribui como prova da 
existência ou não das listas no momento da apreensão, que é o que presentemente se faz 
relevante in casu, por isso que não deve ser alvo de maiores considerações. Contudo, não 
se pode ficar alheio a alguns aspectos periféricos desse depoimento, porquanto podem 
dizer algo além da afirmação ou negação do fato principal.

Com efeito, é dali que se pode extrair que foi o próprio depoente, Juiz 
(...), quem lacrou todo o material apreendido dentro de um saco. Disse também que 
enquanto esse saco esteve em (...) violação alguma houve, perma-necendo íntegra a 
prova recolhida (v. fls. 711).

Por sua vez, o Dr. (...) afirma que ficou guardando pessoalmente a valise, 
acompanhado do Dr. (...), acrescentando que todo o material, já lacrado, segundo este 
último, foi repassado ao Dr. (...), então Promotor de Justiça Eleitoral de (...), que então o 
levou para a Delegacia de Polícia Civil de (...) (v. fls. 532 e 711).

No dia seguinte, no começo da noite de 05 de outubro de 2008, o Sr. (...), 
Chefe do Cartório Eleitoral desta (...) Zona, recebeu das mãos de um casal de policiais civis 
um saco plástico fechado com fita gomada contendo o material apreendido, conforme 
consta de seu depoimento de fls. 714/716. Nele o Sr. (...) “afirma categoricamente que 
não houve nenhum tipo de violação do referido material até quando foi finalmente 
aberto dias depois, na presença do Dr. (...), Promotor de Justiça Eleitoral desta Zona” 
(v. fls. 714), ocasião em que se deu a conferência que redundou na certidão de fls. 82/84.

É certo que no interregno entre os dias 05 e 16 de outubro esse material 
andou circulando entre o Cartório Eleitoral e a Secretaria da 2.ª Vara de (...), mas sempre 
com o fito de encontrar morada mais segura, já que havia considerável soma de dinheiro 
dentro daquele saco (v. fls. 714). O importante, todavia, é que não houve violação alguma 
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também nesse período, permanecendo íntegra a prova documental recolhida e então 
sob a custódia do Cartório Eleitoral, como assegurou o Sr. (...), sob juramento.

Só resta ser coberto o espaço temporal entre a madrugada do dia 04 e o 
anoitecer do dia 05 de outubro, quando todo o material estava em poder da Polícia Civil 
de (...), mas, pelo teor da certidão de fls. 256, inviável seria até mesmo uma eventual 
tentativa de plantio de documentos nessa sede. 

A verdade é que nunca houve o menor sinal de violação dessa prova e os 
impugnados, por consequência lógica, jamais fizeram prova, nem de longe, de qualquer 
despudor semelhante, apesar das insistentes alegações sugerindo, subliminarmente, 
conspirações quixotescas.

Valorizar tais alegações seria dar asas à teratologia. Seria acreditar que 
Promotores de Justiça, em conluio com adversários políticos dos impugnados, se 
prestariam a catalogar pessoas humildes que fossem eleitores de (...) para que pudessem 
constar de uma “contabilidade de compra de votos” em pelo menos 12 folhas de papel, 
procurando saber antes suas necessidades, o número de votos de que dispusessem na 
família, seus endereços e apelidos, para então confeccionar a “contabilidade” com esses 
dados, imitando grafias de toda sorte, com o cuidado de inserir alguns erros estratégicos 
de Português, e, tudo feito, monitorar uma “(...)” de uso do primeiro impugnado; 
preparar uma blitz em plena madrugada para “flagrá-la” em (...); contar com a 
cooperação de alguns listados da “contabilidade” na hora de depor perante o Ministério 
Público e, se tudo corresse bem, perante o Juízo; aliciar quem tivesse guardando o 
material apreendido, mesmo que fosse o Chefe do Cartório Eleitoral, para plantar a 
“contabilidade da compra de votos” no acervo dos bens que seriam apreendidos, de 
preferência no interior de algo bastante incrimina-dor, como, por exemplo, uma valise 
de uso pessoal do primeiro impugnado, se con-tassem com a sorte de tê-la entre os bens 
apreendidos, ainda mais com documentos os mais diversos de identidade e bancários do 
mesmo (seria a sorte grande); elaborar uma estratégica certidão de conferência para dar 
existência à “contabilidade” se não desse tempo para confeccioná-la integralmente até a 
blitz; e, finalmente, mentir em juízo, inventando uma história bem convincente de que, 
por ocasião da blitz, foram vistas listas com diversos nomes ao lado de benesses, valores 
e até número de votos, tudo dentro de pertences do primeiro impugnado. Ter-se-ia que 
acreditar também que só não imaginariam encontrar no veículo mais de 14 mil reais 
fracionados em envelopes, em notas de R$ 50,00 e R$ 20,00, porque aí também seria 
demais...

Este seria o quadro. Parece ridículo, mas se não assim pelo menos os Srs. 
(...) teriam que sentar no banco dos réus se verdadeiras as ilações dos impugnados, 
pois, pelo histórico processual, não haveria qualquer possibilidade de êxito de eventual 
plantio de provas no caso sem a participação dessas duas pessoas na fraude. Basta que 
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se verifique a cronologia dos fatos. Se o ilícito (plantio de provas) tivesse sido de alguma 
forma permitido (e aí teria sido pelo Sr. (...), que afirmou em juízo ter sido o primeiro a 
abrir o lacre depois que recebeu o material da Polícia Civil), alguém teria que acobertar 
quem o permitiu dizendo ter visto as listas desde o início, ainda em (...) (e aí teria sido 
o Promotor (...)). Caberia mais um lugar no malsinado e aludido banco se o Sr. (...) 
alegasse que só teria permitido o plantio por ordem do Promotor (...).

Enfim, a invocação do panetone como defesa, apesar de legítimo símbolo 
do Natal, não nos leva necessariamente a acreditar em Papai Noel.

O fato é que lastimavelmente estamos em tempos éticos difíceis, em que 
se pode livre e impunemente sustentar ou sugerir qualquer coisa nesse país, até com 
furiosa determinação, pelo que se tira de muitas alegações de defesa que tristemente 
vão a público pelos jornais, revistas e emissoras de comunicação. Entretanto, mesmo 
em tempos de allegatio panetone, oferecer à apreciação do Judiciário o esforço que 
os impugnados vêm fazendo para, sem qualquer razoabilidade, inverter a situação, 
colocando fiscais da lei como bandidos e eles como mocinhos, é, concessa maxima venia, 
fazer pouco da inteligência humana e muito menos ainda da capacidade intelectual dos 
juízes pátrios. Pretender que se acredite em suas ilações tão fabulosamente ricas em 
criatividade e fantasia não é só querer demais, é também querer diminuir os melhores 
autores de mistério e suspense da literatura mundial, eis que me custaria muito acreditar 
que, mesmo em seus áureos tempos, quando lhe sobejava inspiração, pudesse fazer 
melhor a Sr.ª Agatha Christie, também conhecida como a “Rainha do Crime”.

Por derradeiro, deixo aqui registrado que não me passou despercebido que 
as listas de fls. 62/73 representariam um trabalho amadorístico se fossem confeccionadas 
para ser ilicitamente introduzidas no acervo probatório em liça. É que qualquer um que 
se desse a tanto trabalho e risco faria certamente, pelo menos em boa parte, algo bem 
mais direto, objetivo e inexorável para induzir um juízo de condenação contra a vítima 
da fraude. Isto não significa que tais papéis sejam imprestáveis como prova, mas significa 
que, além de tudo, o criminoso precisaria ser mentalmente perturbado ou muito pouco 
dotado intelectualmente por não aproveitar tamanha chance e produzir ao menos alguns 
poucos documentos com a potencialidade probatória próxima à de um auto de exame de 
DNA, por exemplo. Não creio que exista alguém com esse perfil em (...) e muito menos 
no Ministério Público cearense.

Assim, apesar das importantes ausências de referência às listas em tela, é 
de concluir-se que essas listas estavam, sim, presentes na hora primígena da apreensão. 
É que, prestando atenção à lógica, à razão e às luzes que emanam do princípio da 
proporcionalidade, a iluminar o sopesamento dos diversos elementos indiciários e 
probatórios até então recolhidos dos autos, não se pode deixar de constatar que é 
insustentável a tese mal disfarçada de plantio das listas no interior da famosa valise 
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marrom, notadamente à míngua do mais acanhado elemento probatório ou digno 
de credibilidade que pudesse erigir contraprova capaz de neutralizar o depoimento 
detalhado e seguro do Promotor de Justiça (...), que delineou com nitidez e serenidade a 
prévia existência das listas, testemunho este que, portanto, deve prevalecer.

Em consequência, declaro válida a prova representada pelas citadas 
listas, ficando, assim, afastado qualquer óbice que decorra da famosa teoria dos frutos 
da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree teory). Ao seu conteúdo, pois.

A QUESTÃO DO CONTEÚDO DAS LISTAS DE FLS. 62/73

Ao se referir a tais listas, o Promotor (...) chega a utilizar a expressão 
“contabilidade” em seu depoimento. Já o Promotor (...), que até há pouco oficiava neste 
feito, vai mais além e as apelida de “contabilidade da compra de votos”. É, a princípio, uma 
expressão deveras forte. Impossível a qualquer operador do Direito mais antenado não 
se reportar à famosa contabilidade de Castor de Andrade, o mais famoso bicheiro do 
Rio de Janeiro, que consistia numa lista de propinas e “doações” a policiais e autoridades, 
a chamada “lista do bicho”, destinada a manter a exploração de máquinas caça-níqueis. 
Tal lista foi apreendida por ocasião da “Operação Mãos Limpas”, da Polícia Federal, 
em 1994, um ano após a histórica sentença da então Juíza Denise Frossard mandando 
prender toda a cúpula do jogo do bicho, num total de 14 contraventores.

Coincidência ou não, dez anos depois veio a deflagração de outra operação 
da Polícia Federal, batizada de “Hurricane” (furacão, em inglês), que resultou na prisão 
de nada menos que 25 pessoas, incluindo Desembargadores (entre eles o professor 
e jurista José Eduardo Carreira Alvim, ex-vice Presidente do TRF da 2ª Região); um 
Juiz do TRT da 15ª Região; Delegados da Polícia Federal; um Procurador afastado do 
Ministério Público da União; contraventores (entre eles, Ailton Guima-rães Jorge, 
Presidente da Liga de Escolas de Samba do Rio de Janeiro); um agente e um servidor da 
Polícia Federal, além de empresários e advogados.

Daí se pode ter uma idéia do quanto de importância o Direito pátrio 
dá a listas que, não por acaso, traz nomes e valores interligados, com aparência de 
contabilidade.

No caso concreto, não posso deixar de concordar com a expressão 
“contabilidade”. Há de fato nessas listas um universo de nomes, apelidos, benesses, valores 
e quantidade de votos de tal modo articulados que seria adotar a posição de autista (para 
dispor da feliz expressão utilizada pelo Parquet Eleitoral em suas alegações finais) não 
reconhecer ali uma escrituração de contas, ainda que grosseira, referente a gastos com 
pessoas e eventos da campanha eleitoral de 2008. No que se refere às pessoas, resta 
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saber se tal “contabilidade” pode ser acompanhada da expressão complementar “da 
compra de votos”, como pretende o aludido fiscal da lei.

Como já dito, os impugnados não se interessaram em analisar o conteúdo 
dessas listas, concentrando toda a sua defesa na tese de inexistência prévia daqueles 
manuscritos, tese esta já inteiramente afastada, como vimos exaustivamente acima. A 
única referência defensiva a essas listas está na alegação en passant, “a título de mera 
argumentação”, vazada nestes termos:

“mesmo que os manuscritos estivessem no interior do veículo ‘(...)’, ainda 
assim não se configuraria a captação ilícita, tendo em vista que os elementos 
de conduta previstos no artigo 41-A requerem, além da dádiva (dinheiro), 
a oferta ou entrega daquela com a intenção de obter o voto do eleitor.” (v. 
fls. 274).

Vejamos a quem assiste razão.

A lista de bens é extensíssima, passando por uma carrada de madeira e 
quatro de areia, cinco obturações, uma ajuda para endoscopia, duas viagens de moto, 
farmácia, dez pneus de bicicleta, dez câmaras de ar, um rolo de arame farpado, seiscentos 
metros de mangueira, dois milheiros de telhas, três milheiros de tijolos, dez sacos de 
cimento, cinco contas de luz, remédios, dentadura, duas consultas com o neurologista, 
quatro passagens para Fortaleza, antena de celular, botijão de gás, ajuda para cisterna, 
emadeiramento, óculos, cama, para pagar uma conta, para pagar um motorista, para um 
celular e diversas outras ajudas, etc. Enfim, se tivesse que enumerar todas as benesses, 
seria uma judiação para o leitor, que, por outro lado, tem a chance de vê-las ao longo da 
“contabilidade” de fls. 62/73.

Uma investigação completa para tamanha quantidade de itens demoraria 
um tempo pelo qual a Justiça Eleitoral certamente não se permitiria esperar. Porém, 
alguns itens, por mera amostragem, foram objeto de investigação do Ministério Público 
Eleitoral. Vejamos os seguintes depoimentos:

“... QUE não conhece nenhuma outra (...) no Distrito de (...); QUE, 
mostrada à declarante uma lista intitulada “lista de pedidos (...)” apreendida 
no interior da valise encontra-da no automóvel ‘(...)’ de placas (...), na 
qual consta o nome “(...)” justaposto à expressão “ajuda para emadei-
ramento”, informou a declarante ‘que não estou sabendo de nada’; QUE, 
perguntada se algum dos notificados prometeu ou recebeu benesses em 
troca da promessa de votos, preferiu a de-clarante não responder”.

“... QUE recentemente a declarante realizou uma reforma em sua residência 
trocando a madeira da mesma que estava dando ‘bicho’, mais precisamente 
o telhado”.
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“... QUE não recebeu nenhum auxílio de quem quer que seja na referida 
reforma.” (grifos atuais).

(Depoimento da Sr.ª (...)às fls. 139, perante o Ministério Público Eleitoral).

Na “contabilidade” em apreço, mais precisamente às fls. 71, sob o título 
“LISTA DE PEDIDOS (...)”, consta realmente o nome “(...)” que a própria declarante 
reconhece ser unicamente seu em (...), Distrito (...), onde ela reside. Ao lado de seu nome 
consta a expressão “AJUDA PARA EMADEIRAMENTO”, situação que é repetida às fls. 
72, com a expressão “uma ajuda para madeiramento de uma casa”, mas desta vez com o 
numeral “6” e um sinal de tique ao lado.

Nota-se que a página de “PEDIDOS” vista às fls. 72 está toda ticada e 
riscada de cima a baixo em “X” várias vezes, denotando que todos aqueles pedidos já 
teriam sido satisfeitos.

A declarante nega que tenha recebido alguma ajuda para a recente reforma 
em sua casa, envolvendo troca de madeira, mas esta negativa não guarda compatibilidade 
com o que mostram as “listas de pedidos” de fls. 71 e 72. É natural que se exima de dizer 
a verdade, pois a ninguém é dada a obrigação de se autoincriminar (considerando a 
tipificação constante do art. 299 do Código Eleitoral).

Entretanto, suas declarações foram prestadas sem o crivo do contraditório 
e isto é alegado em defesa.

Cabe aqui um parêntese, para que se entenda melhor a solução mais 
plausível para o impasse posto a juízo.

É que julgo imperioso esclarecer, antes de tudo, que conheço bem a cultura 
política de (...). Estou nesta urbe há quase dez anos e tive ainda a oportunidade de aqui 
presidir as eleições municipais de 2004. Entre 2003 e 2005 exerci a Presidência desta (...) 
Zona Eleitoral, cuja sede é em (...), e pude acompanhar de perto como funcionam as 
engrenagens políticas locais em época de eleições municipais.

Assim, me é lícito dizer que (...) é uma cidade que, em termos de política 
municipal, é tão quente e rachada quanto o seu solo em tempos de verão. Se alguém é 
com o “Fulano”, haverá sempre outro necessariamente com o “Beltrano”.  Não há vez para 
o “Sicrano”. Não há espaço nem clima para uma oxigenação política, química magnífica 
para uma Democracia de fato saudável. É bem verdade que já era assim desde priscas 
eras, ou seja, uma cidade sufocada por uma rascante e equânime divisão política, mas 
ninguém duvida de que a situação foi se agravando, vindo a se extremar e se tornar assaz 
preocupante quando se chegou ao ponto de 100 (cem) a 200 (duzentos) homens sitiarem 
o Fórum local com palavras de ordem contra a Justiça Eleitoral e de incitação à invasão 
do prédio, conforme denúncia do Ministério Público à época dos fatos, tudo por conta 
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de uma decisão judicial de minha lavra que foi desfavorável ao candidato de preferência 
daquela horda.

Esse fato não é, lamentavelmente, uma história fantástica e nem tampouco 
faz parte de algum anedotário ou de algum conto da carochinha. Foi fato verídico, 
por incrível que possa parecer, e aconteceu em (...), não nos tempos do faroeste, mas 
ainda neste iniciante século, sendo inclusive objeto não só de ofício ao egrégio Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará, mas também de inquérito policial e posterior ação penal, 
cuja denúncia acabou levando o autor do fato a celebrar com o órgão do Ministério 
Público cuidadosa transação penal.

Ilustro esse fato, repita-se, apenas para que se tenha uma pequena noção 
do quanto há de desenfreada paixão política no Município de (...). Essa bipolaridade 
extrema não poupa esforços à cata de cada voto; extingue toda terceira via ou a torna 
fadada ao nanismo político; e não conhece escrúpulos para atingir tais fins. Há ali, de 
quatro em quatro anos, uma atmosfera de fato pesada que não condiz com a festa e a 
alegria que induz a verdadeira Democracia. 

Nesse panorama, a mercancia de votos (e não a sua conquista legítima) 
é apenas um item no manancial de engrenagens na criativa arquitetura política para 
triunfar na encarniçada luta pela conquista do poder local.

Não obstante a complexidade desse quadro, ecos de um passado não tão 
distante na história político-eleitoral de (...), mais precisamente na seara recursal da 
Justiça Eleitoral, têm causado severos estragos no esforço para mudar mais rapidamente 
essa cultura local de banalização da consciência do eleitor e de tratamento do voto 
como moeda de troca de interesses mercantis. Com efeito, aventurar-se o julgador de 
instância superior numa posição movediça de voto, cujo fiel da balança é o fato de haver 
ou não novas eleições municipais no período, e ainda dizer não ter pejo dessa posição, 
é assumida e manifestamente um julgamento político e, em última análise, um risco 
objetivo e preocupante para a Democracia. Não sendo exceção, isto é, havendo quem 
acompanhasse um voto dessa natureza, é natu-ral que se aumente o grau de abalo na 
consciência do eleitor. 

Se tivesse que julgar politicamente esse caso, jamais o faria contra o atual 
Prefeito de (...), homem educado, humilde e de fácil relação, que tem demonstrado ser 
bom administrador, além de um laborioso parceiro na edificação de excelentes relações 
institucionais entre o Executivo e o Judiciário local (situação que o coloca em posição 
deveras superior ao seu antecessor); que tem cumprido com pontualidade e respeito 
as decisões judiciais (o que o faz, sem dúvida, infinitamente mais democrático que 
seu antecessor); e, enfim, um homem bastante querido e que tem conquistado com 
sua simpatia e carisma a confiança de muitos neste Município, inclusive de antigos 
opositores. São razões mais do que suficientes, do ponto de vista político, para que o 
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julgamento seguisse um viés nesse mesmo sentido, ou seja, igualmente político. Ocorre 
que não sou um político. Magistrado é o que sou e como tal é que tenho que julgar 
qualquer caso que me seja dado a conhecer e decidir, inclusive os eleitorais, por mais 
doloroso que seja o mister. Agindo assim, haverei sempre de guardar estrita fidelidade ao 
sistema jurídico pátrio, especialmente à Constituição Federal, que é a nossa estrela guia 
e que está, a bem do Estado Democrático de Direito, acima e além de qualquer interesse 
ou conchavo político.

Por outro lado, guindar filigranas processuais a um patamar acima da 
efetividade e instrumentalidade do processo, ainda mais nos tempos hodiernos de 
valorização da busca legítima e efetiva da verdade real e, bem assim, do meritum causae, 
que é o que mais importa para a sociedade, é, de igual modo, assaz impactante para 
a já fragilizada consciência política do eleitor hipossuficiente, imediatista, sedento de 
vantagens do “aqui e agora”, típico dessa e de outras regiões mais carentes do país.

Assim é que os referidos ecos desse passado recente ressoam ainda fortes 
na vastidão do sertão (...), formando ondas de indignação e perplexidade em alguns e de 
certeza da impunidade em outros. Seus efeitos, faz-se oportuno alertar, são devastadores 
e o são não só para o ânimo do eleitor local em exercer consciente e dignamente seu 
direito de escolher seus dirigentes, mas também para o ânimo do próprio candidato 
em disputar com lisura as eleições, eis que acaba por se render ao “vale-tudo” eleitoral, 
estimulado basicamente por duas convicções, crescentemente robustecidas por esses 
antecedentes: a da impunidade e a de que o outro ou outros candidatos farão a mesma 
coisa, saindo em vantagem se o próprio também não o fizer.

Se nos fosse possível medir tais abalos (nas consciências dos eleitores e 
dos candidatos) através de sismógrafos, aferindo-se sua magnitude na conhecida escala 
Richter, não me surpreenderia se o resultado fosse além dos nove graus.

É preciso que se entenda pelo menos um pouco dessa história recente para 
que dela se extraiam luzes que possam tornar definitivamente claro o fato posto a exame 
judicial.

Fecha-se aqui o parêntese.
Resta saber se, em face desse fel representado pelo universo cultural mal 

resolvido em que patina a política local, assanhada pela impunidade que insiste em 
blindar seus maiores representantes, as provas que aqui se apresentam, ora paciente e 
cuidadosamente sub oculi, são ou não convincentes para um juízo de condenação. 

Passemos, portanto, a outros depoimentos que igualmente merecem 
cuidadosa análise. Vejamos:

“... QUE não realizou nenhuma reforma em sua residência e nem pretende; 
QUE o abastecimento de água em sua residência ‘é meio ruim, só chega água 
em 03 (três) e 03 (três) dias; QUE o declarante não possui cisterna, que se 
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a obra fosse realizada, melhoraria bastante, só que o declarante não tem 
como realizá-la; QUE mostrada ao declarante uma lista intitulada “lista de 
pedidos (...)”, apreendida no interior da valise encontra-da no automóvel 
‘(...)’ de placas (...), na qual consta o nome “(...)” justaposto à expressão 
“ajuda cisterna”, informou o declarante: ‘não sei nada a respeito’; QUE o 
candidato (...) não teria feito pedido algum.” (grifos atuais).

(Depoimento do Sr. (...), conhecido como “(...)”, às fls. 140, perante o 
Ministério Público Eleitoral).

Nota-se aqui que o declarante, da mesma forma que (...), precisava da 
benesse escriturada na “contabilidade” de que se trata. A expressão que se vê ali é “AJUDA 
SISTERNA” (com “S”) ao lado do nome “(...)”, apelido incontroverso do declarante (v. 
fls. 1.187). Tal escrituração, vista às fls. 71, é repetida às fls. 72, desta vez com a palavra 
“cisterna” grafada corretamente. Há ali valores (R$ 150,00 e R$ 100,00) e um tique ao 
lado do numeral “6”. As expressões “uma ajuda para cisterna” e “150,00” encontram-
se sintomaticamente com rabiscos, como que se o valor de R$ 150,00 já tivesse sido 
entregue a “(...)”, consumando a “ajuda”. O declarante nega, contudo, o recebimento da 
vantagem, do mesmo modo que (...).

Há ainda outro depoimento relacionado com a “A LISTA DE PEDIDOS 
(...)” que merece maior destaque:

“... QUE algumas pessoas no município (sic) do (...) o conhece como “(...)” 
em virtude de seu pai se chamar (...)”.

“... QUE se encontra em dia com o sindicato e que está devendo somente a 
mensalidade deste mês; QUE estava devendo mais dinheiro ao sindicato, 
mas uma sua filha que mora no Rio de Janeiro, chamada (...), mandou-lhe 
o valor de R$ 250,00”.

“... QUE mostrada ao declarante uma lista intitulada “lista de pedidos (...)”, 
apreendida no interior da valise encontrada no automóvel ‘(...)’ de placas 
(...), na qual consta o nome “(...) (...)” justaposto à expressão “ajuda para 
pagar o sindicato”, informou o declarante que as pessoas da política 
que ali compareciam pedindo ‘ajuda’, ou seja, voto, perguntaram o que 
ele precisava; QUE o declarante o mesmo (sic) respondia que também 
precisava ser ajudado, não se lem-brando se dentre as coisas que afirmou 
precisar se incluía o pa-gamento que devia ao sindicato; QUE quando o 
pessoal vieram (sic) lhe pedir “ajuda”, ou seja, voto, o declarante ainda 
estava devendo ao sindicato; QUE o depoente disse que precisava pa-gar 
o sindicato, mas afirma que não pediu o dinheiro para pa-gar o sindicato.” 
(grifos atuais).

(Depoimento do Sr(...), também conhecido como “(...)”, às fls. 141, perante 
o Ministério Público Eleitoral).
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Há aqui uma ligação muito mais nítida com a captação ilícita de sufrágio 
denunciada na inicial. Muito embora o declarante negasse ter pedido dinheiro para 
“pagar o sindicato” (movido naturalmente pelo sentimento de autodefesa, já que o crime 
do artigo 299 do Código Eleitoral é de mão dupla, envolvendo tanto o agente corruptor 
como o corrompido), ficou consignado o seu reconhecimento expresso no que se refere 
ao assédio que sofreu do “pessoal da política” a lhe pedir “ajuda”, ou seja, voto (como 
afirma duas vezes), o que guarda plena compatibilidade com as referências à sua pessoa 
e à sua necessidade de pagar uma dívida sindical nas aludidas listas de pedidos de fls. 71 
e 72.

Observe-se que na lista de pedidos de fls. 72 a expressão “(...) Pagar o 
sindicato” está rabiscada, denotando que a necessidade foi atendida e, mais do que isso, 
legitimando o acrônimo “OK”, aposto às fls. 71, ao lado da ex-pressão “(...) AJUDA PARA 
PAGAR O SINDICATO”, onde se lê também o numeral “260”, algo muito próximo aos 
R$ 250,00 declinados como “ajuda da filha” para pagar a dívida sindical.

Vejamos o depoimento de (...), o “(...)”, prestado em juízo: ele nega 
categoricamente seu aliciamento pelos impugnados, mas admite que recebeu de um tal 
de “João Paulo” duas passagens para Fortaleza. Tal declaração coincide com a expressão 
“(...) DUAS PASSAGENS P/ FORTALEZA”, vista na lista de pedidos de fls. 71.

Ao lado dessa expressão havia o acrônimo “OK” e a seguinte anotação 
entre parênteses: “2 votos” (v. fls. 71, à direita).

Disse também “(...)” que (...), ao lhe entregar as duas passagens, pediu: 
“ajude a gente”. (...) pensou que ele estivesse se referindo a “trabalhar para a vereadora 
(...)”.

Ocorre que (...), como é público e notório nesta urbe, é politicamente aliada 
aos impugnados, consoante consignado na sentença da AIJE (v. fls. 667).

(...) esclarece ainda que chegou a utilizar uma das passagens rece-bidas, 
conforme consta transcrito às fls. 536.

Já a testemunha (...), conquanto negue também qualquer ilicitude por parte 
dos impugnados, não soube explicar porque seu nome estava acompanhado da expressão 
“3V Poço Vermelho” no manuscrito de fls. 37 (dos autos da AIJE, mas agora às fls. 64). 

Em seu depoimento, também em juízo (v. fls. 547), esclareceu que mora em 
(...), mas acrescenta que a localidade anotada (...) é confinante com (...). Diz também que 
“em sua casa são três votos”.

De se notar, por fim, a sintomática expressão “só a presença do (...)” logo 
abaixo da escrituração “Benedito 3V Poço Vermelho” (v. fls. 64).

Além dos rabiscos, riscos e tiques que se vê em abundância às fls. 72, vê-se 
também a expressão “OK” ao final da lista intitulada “PEDIDOS (...)”, às fls. 62, onde, 
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vale frisar, se vê igualmente a palavra “votos” e aspas de repetição ao lado de vários 
nomes, havendo variação quanto ao número de votos relacionados a cada qual.

Às fls. 63, depois de uma lista de nomes e valores correlacionados, mais 
uma vez aparece a expressão “OK”, igualmente graúda e ao final, como que a abarcar 
toda a lista.

Vale lembrar que o acrônimo “OK”1 é a forma abreviada da expressão 
all correct, que em inglês vulgar se escrevia oll korrect (tudo certo). É, portanto, uma 
expressão consolidada desde meados do século XIX como significado de que algo deu 
certo.

No caso dos autos, temos tal acrônimo várias vezes na “contabilidade” em 
questão, sempre ao lado de nome de eleitores de (...) ou ao final de uma lista deles e 
sempre relacionado a alguma benesse ou a valores monetários.

Coincidências têm limites. Ao que tudo indica, pelo pouco tempo que se 
dispôs para investigar tais listas, como é natural em matéria de apuração eleitoral, o que 
foi narrado acima a respeito dessa “contabilidade”, apelidada pelo Ministério Público 
Eleitoral de “contabilidade da compra de votos”, representa apenas a ponta de um 
nebuloso iceberg.

A QUESTÃO DA ORIGEM E DESTINO DO DINHEIRO APREENDIDO

Grosso modo apenas para ilustrar e facilitar o raciocínio, visualizemos 
aquela cena clássica em que uma pessoa é flagrada por policiais no exato momento em 
que se encontrava por cima de um corpo empunhando o cabo de um punhal que se 
encontrava fincado no peito da vítima, bem na altura do coração. Para facilitar ainda 
mais o raciocínio, vamos imaginar a vítima como sendo a “vontade livre e consciente do 
eleitor” e o possível agente como sendo a “chapa impugnada”.

A princípio, pela só observação do fato, é lícito supor que aquela pessoa 
havia acabado de homicidar a vítima, devendo responder pelo crime e, ao final do 
devido processo legal, ser condenado. Mas, apesar das evidências em seu desfavor, pode 
o acusado alegar e provar sua inocência, demonstrando, por exemplo, que não golpeou 
a vítima; que estava apenas tentando socorrê-la, tentando tirar o punhal de seu peito 
ao invés de tê-lo ali cravado; que a perícia poderá constatar que a vítima, na hora do 
flagrante, já estava morta há horas; que não tinha nenhum motivo para matar a vítima; 
que nem sequer a conhecia; que a vítima tinha muitos inimigos; e assim por diante. Ou 
seja, pelo conjunto probatório que legitimamente lograsse construir, o acusado poderia 
perfeitamente conseguir reverter aquele quadro que lhe era tão amplamente desfavorável 

1 Esse acrônimo, “OK”, foi utilizado pela primeira vez no dia 23 de março de 1839, no jornal norte-ameri-
cano Boston Morning Post, por seu editor, Charles Gordon Greene.
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e provar finalmente a sua inocência. Mas, é claro, dada a clareza dos fatos, teria lógica e 
necessariamente que enfrentar o incômodo da inversão do ônus da prova.

Voltemos ao caso concreto. Diante de tão delicada situação, em que um 
carro é abordado no momento em que conduzia para um evento político-eleitoral, no 
avançado da noite, dinheiro organizadamente separado em cédulas e em vários envelopes, 
acompanhado de listas onde se constatam detalhadamente nomes de eleitores, benesses, 
número de votos e valores correspondentes, é de todo natural que houvesse o espanto 
que de fato houve por parte da autoridade eleitoral que estava à frente da operação e 
foi colhida de surpresa com aquela inusitada cena, dada a presença impactante daquele 
material inequivocamente rico em suspeitas de ilícito eleitoral, a ponto de sair a famosa 
exclamação dessa autoridade o Dr. (...), Promotor Eleitoral que oficiava em (...), no 
momento em que, de lanterna em punho, examinando o material, não se conteve: “aqui 
tem coisa!”, conforme consta do depoimento do Juiz Eleitoral da (...)ª Zona, Dr. (...), que 
acompanhava a operação (v. fls. 710).

Tal exclamação, síntese perfeita, repita-se, do espanto que se poderia 
esperar de quem visse uma cena assim, poderia sair perfeitamente da boca de um dos 
policiais que flagraram o suspeito por cima da vítima na fictícia cena clássica acima 
transcrita como paradigma.

É fácil concluir, portanto, que, diante de um quadro assim, onde 
suspeitas fundadas saem por todos os poros especialmente em se levando em conta o 
peso da tradição e da cultura política local, conforme esmiucei em capítulo anterior, 
os impugnados principalmente o dono de fato do carro e de direito do dinheiro e da 
“valise de Pandora” (como deveria afinal ser chamada pelos efeitos que produziu), 
para se livrarem de uma imputação baseada nesse quadro, teriam, é claro, que explicar 
minudente e convincentemente à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal as circunstâncias 
que envolveram aquela surpreendente ocorrência, notadamente em relação à origem e 
ao destino do dinheiro encontrado no veículo e o porquê daquelas listas na valise, já que 
se tratava de nomes de eleitores de (...), com votos, benesses e valores a eles relacionados, 
e tudo isso há menos de quarenta horas do início das eleições.

Nesse passo, assim como o suspeito da sobredita cena clássica de suspeita 
de homicídio, o primeiro impugnado tem assegurado o direito de provar suas boas 
intenções e, bem assim, reverter o impressionante quadro de “flagrância” apontado na 
peça vestibular que, além de lhe ser extremamente desfavorável, leva de roldão, por força 
de relação jurídica subordinante, o seu companheiro de chapa, ora segundo impugnado.

Vejamos então o que argumenta a defesa a respeito:
Quanto às listas, a defesa foi por uma nota só, investindo tudo na bandeira 

de sua inexistência no momento da blitz, tese fantástica que foi de todo afastada e 
repudiada no capítulo em que detalhadamente enfrentei o tema.
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Quanto ao dinheiro, escolheu um caminho diverso, de enfrentamento 
das evidências, admitindo a propriedade do primeiro impugnado sobre os valores 
apreendidos e, portanto, a sua existência, muito embora tenha titubeado no começo, 
indagando: “como poderia a autoridade policial estadual informar que os envelopes 
continham cédulas de real se eles somente foram abertos pela instituição federal?”. Para 
fundamentar tal indagação, a defesa observara antes que no auto da Polícia Estadual foi 
atestada inicialmente a existência de “envelopes lacrados contendo notas de real” e em 
sua parte conclusiva informa estarem vazios aqueles envelopes (v. fls. 274, in fine).

De qualquer sorte a indagação restou francamente estéril, observado que o 
proprietário do dinheiro ou qualquer outro interessado nunca contestou o valor do total 
apreendido, de modo que pouco importam essas falhas policiais, a não ser para que a 
defesa verifique que não pode se fiar tanto nos procedimentos policiais, como abusiva e 
lamentavelmente o fez, conforme já esmiuçado linhas atrás.

No mais, foi o primeiro impugnado quem se preocupou em tentar justificar 
o destino do dinheiro, posto que seu dono. Assim, sustenta que aqueles valores se 
destinavam a pagar cinco de seus motoristas (quatro deles de caminhão, com crédito de 
R$ 1.500,00 cada, e um de carro particular, com crédito de R$ 800,00); uma prestação 
de compra de um imóvel no importe de R$ 3.650,00 junto à empresa (...); e despesas de 
cunho pessoal.

Tal justificativa, contudo, não pode ser levada a sério.

É que ninguém sem patologia clínica que se aplique a esse “tipo de 
comportamento para pagar credores” pode justificar esse mesmo comportamento sem 
causar espécie, indignação ou grande preocupação. Basta observar bem a conduta sub 
examine: acondicionar cédulas, cuidadosa e estranhamente, em diversos envelopes, 
fracionando dezenas de vezes o valor total das alegadas dívidas, ao invés de usar cheques 
ou um único envelope, ou pelo menos poucos envelopes, e ainda levar o dinheiro, em 
espécie, deveras trocado, sem nenhuma segurança, a passeios notumos, entre um e 
outro evento político, em altas horas da noite, sendo candidato e estando a dois dias das 
eleições!

Não fosse a multicitada “contabilidade”, decerto que seria patológico! 

De fato, quem, em sã consciência, poderia considerar proveniente de 
homem são uma conduta assim? Desta forma, entendo que, senão risível, é ofensiva a 
versão trazida pela defesa sob análise, eis que desprovida de qualquer fidedignidade ou de 
um mínimo senso lógico, transmudando-se, por esse motivo, em prova diametralmente 
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con-trária à pretendida pela defesa, ou seja, acaba por servir de prova considerável em 
desfavor dos impugnados. E para confirmar o óbvio, ninguém se dispôs a sustentar 
como testemunha, sob compromisso, a fantástica versão da defesa quanto ao destino 
desse di-nheiro, guardado, aliás, não num cofre, em casa, mas numa valise destrancada!

Na verdade, que tem alguma noção de cultura política interiorana e 
de Direito Eleitoral Brasileiro, sabe que a disposição do dinheiro daquela forma, em 
envelopes e com notas de R$ 50,00 e 20,00, é típica de conduta voltada para a captação 
ilícita de sufrágio. Basta que se dê uma rápida espiada na “contabilidade” de fls. 62/73 
para se ver e constatar com facilidade que a grande e esmagadora maioria dos valores 
daquelas listas (aliás, quase a totalidade, pois há pouquíssimas exceções), podem ser 
pagos, sem troco, com notas de 20 e 50 reais.

Por outro lado, se alguém tentar ir a uma construtora ou incorporadora para 
pagar uma prestação de R$ 3.650,00 com notas de 20 e 50 reais acondicionadas em uma 
dúzia de envelopes certamente será recebido com muita perplexidade e sobretudo com 
mau humor, pois ninguém gosta de ficar conferindo tantas notas desnecessariamente, já 
que o instituto do cheque existe exatamente para evitar esse desconforto.

Não sei quanto aos motoristas, mas decerto que também ficariam amuados 
pelo menos quanto ao fato de não terem sido ainda pagos, pois, além de já estarem no 
segundo dia útil do mês (02-10) sem pagamento, o dinheiro sacado nesse mesmo dia 
(v. fls. 312) não passou por suas mãos e também não no decorrer de todo o dia seguinte 
(03 de outubro), até que no raiar do dia 04 foi encontrado longe, entre distritos distantes, 
acondicionado em envelopes e, o que é pior, acompanhado de “folhas de pagamento” 
que não os contemplavam.

Além disso, segundo os depoimentos do Promotor (...)e do (...), estes, na 
ocasião da blitz, foram informados que o dinheiro encontrado na “(...)” seria destinado 
à campanha eleitoral, tendo inclusive uma pessoa que se disse advogado da Coligação 
dos impugnados ((...)) dito àquele Magistrado que o dinheiro “seria para o pagamento 
de fiscais que trabalhariam para a Coligação no domingo” (v. fls. 711).

Ninguém falou em despesas pessoais do primeiro impugnado. Como o 
dinheiro não constou da prestação de contas a que os impugnados estavam sujeitos pela 
legislação eleitoral, a defesa parece ter mudado a sua estratégia, desistindo de “destiná-lo 
a fiscais” para “destiná-lo a motoristas e outras despesas”. 

Definitivamente, não convence.

A QUESTÃO DA CORRUPÇÃO ELEITORAL

Como é sabido e ressabido, velho e revelho, ante a jurisprudência já 
pacificada a respeito, a captação ilícita de sufrágio tipificada no dispositivo do art. 
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41-A da Lei nº 9.504/97 é espécie do gênero “corrupção eleitoral”, por isso que cabível 
o remédio da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo contra infração ao mencionado 
diploma legal, como previsto na Lei Maior (CF, art. 14, §§ 10 e 11).

Assim dispõem o aludido dispositivo de lei e seu parágrafo primeiro:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação 
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou 
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal 
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro 
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil 
a cinquenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o 
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de 
maio de 1990.

2§ 1o   Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido 
explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim 
de agir. 

É preciso verificar agora se algum dos núcleos típicos vistos acima (doar, 
oferecer, prometer ou entregar) se aplica aos candidatos impugnados.

No dia 04 de novembro de 2008, um mês após a apreensão em foco, o Sr. 
(...) compareceu perante o Ministério Público Eleitoral desta (...) Zona Eleitoral e prestou 
as seguintes declarações:

“... QUE (...) então lhe ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) a fim de 
que o declarante votasse em seu candidato, ou seja, o Sr. (...); QUE o 
declarante aceitou a oferta e se comprometeu a votar no mencionado 
candidato; QUE (...)assim agiu com várias pessoas daquela localidade, 
tendo oferecido dinheiro em troca do voto em (...)para muitas delas; QUE 
FABIANA trabalhava no comitê do candidato a vereador MIÚDO.”

(Depoimento visto às fls. 134 dos autos, com grifos que não são do original).

Por sua vez, o Sr. (...), no mesmo dia e local, prestou as seguintes declarações:

“... QUE o Sr. (...) pediu então para o declarante rasgar as fotos do candidato 
Fabiano que se encontravam em sua residência, oferecendo-lhe a quantia 
de R$ 20,00 (vinte reais) e lhe pedindo o voto, quantia esta que foi aceita”.

“... QUE nesse mesmo dia o Sr. (...) e seu acompanhante ofe-receram 
dinheiro para outras pessoas, vizinhas do declarante”.

2 A inicial da AIJE n.º 292/2008 foi protocolada somente à tarde do dia 06-11-2008, às 12:58h (v. fls. 29).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp64.htm#art22
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“... QUE na véspera da eleição foi o declarante abordado pelo Vereador 
(...), o qual lhe deu R$ 30,00 (trinta reais) para que o declarante e sua 
companheira votassem no candidato (...) e nele próprio; QUE sabe dizer que 
lá na localidade de Bom Princípio várias pessoas receberam semelhante 
oferta por parte do candidato (...); QUE o Sr. (...) chegou ao local em um 
carro prata grande que o declarante sabe dizer tratar-se de uma (...), mas 
que o mesmo possui uma caçamba coberta”.

(Depoimento visto às fls. 135 dos autos, com grifos que não são do original).

Os depoimentos acima, por sua eloquência, falam por si e dispensam 
maiores comentários. A defesa, contudo, alega que foram obtidos unilateralmente e 
sem a observação do princípio do contraditório, já que prestados perante o Ministério 
Público Eleitoral e não em juízo, sob compromisso.

Além disso, a defesa sustenta que o primeiro depoimento (de (...)) é 
contraditório, já que o depoente afirma que “a Sr.ª (...) trabalhava no comitê do candidato 
a Vereador (...), e não no comitê do candidato (...)” (v. fls. 213 e 279, onde “Fabina” deve 
ser a (...) aludida).

Ocorre que todos sabem em (...), porquanto público e notório, que “(...)” 
é um forte aliado político do primeiro impugnado, o que, é natural, expunge a alegação 
de contradição, dada a radical bipolarização política reinante em todo o Município. 
Contradição, sim, seria se “(...)” fosse aliado do impugnante, por isso que sem fundamento 
a comentada alegação da defesa.

Quanto ao segundo depoimento, a defesa fez juntar um áudio (CD) em 
que a testemunha (...) desmente tudo o que afirmara em sede ministerial, dizendo-se 
muito arrependida e acrescentando que foi aliciada por 03 (três) advogados para mentir 
graciosamente ao Parquet Eleitoral, conforme decodificação do CD às fls. 288/292.

Juntou-se também a declaração que se vê por cópia às fls. 537, com 
semelhante desmentido. Resta evidente, contudo, que tal declaração é imprestável 
como prova, visto que somente a sua confirmação em juízo poderia lhe dar a devida 
autenticidade, mormente porque o Sr. (...), ao que tudo indica, é analfabeto, uma vez que 
assinou “a rogo” a declaração, não havendo sequer a certeza de que sabia seu teor.

Em relação às idas e vindas de (...), cai como uma luva a lição do experiente 
autor (...), que, em sua conhecida obra “Direito Eleitoral”, na pág. 401, nos faz a seguinte 
advertência:

“Não é raro encontrar-se em autos de AIJE declarações e até mesmo 
retratações (ocorridas após o encerramento da fase instrutória!) de 
testemunha feitas perante tabelião e, pois, materializadas em escritura 
pública. Conquanto não seja razoável rele-gar ao desprezo absoluto tais 
documentos, não se pode deixar de reconhecer a relatividade deles como 
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prova a ser valorada em regular processo judicial. Com efeito, foram 
produzidos extrajudicial e unilateralmente, sem passar pelo crivo do 
contraditório; geralmente, é o próprio interessado que conduz o declarante 
ao notário, sobre ele exercendo evidente influência ou pressão psicológica, 
sempre com vistas a orientar a direção da declaração”.

Sendo assim, parece evidente que, em não se conhecendo as circunstâncias 
em que foi produzido, o referido áudio (CD) só ganharia contornos de autenticidade 
com a confirmação de seu teor em juízo. Ocorre que o Sr (...), por ocasião de seu 
depoimento, nada falou sobre o áudio. Dizia-se muito nervoso e apenas informou “que 
não tinha condições de responder a nenhuma pergunta porque se encontrava com os 
nervos abalados” (v. fls. 535).

Desta forma, sem a mais acanhada confirmação de autenticidade desse 
áudio e da espontaneidade de suas declarações, há que prevalecer seu depoimento perante 
o Ministério Público Eleitoral (fls. 135), eis que ali aquela testemunha não demonstrou 
nervosismo algum, apesar de estar também diante de uma autoridade pública com o 
múnus de procurar obter a verdade real dos fatos.

Além disso, pelas versões conspiratórias já vistas e afastadas nesta 
fundamentação, não surpreenderia que esta fosse mais uma, fantasiando que uma 
atuação rápida e conjunta de três advogados lograra convencer um adulto a se prestar 
ao despudor de mentir tão gravemente perante um Promotor de Justiça. Por outro lado, 
é de se notar que prova nenhuma foi produzida para dar um mínimo de credibilidade a 
essa versão. Ao contrário, o assédio consignado às fls. 525 a desmoraliza.

É bem verdade que os dois depoimentos acima transcritos (fls. 134 e 135) 
foram colhidos sem o crivo do contraditório, mas não menos verdade é que foram 
prestados perante um órgão idôneo, institucionalmente imparcial e, pelo Brasil afora, 
não por acaso, digno de festejada fé.

Acresça-se a isto o fato juridicamente relevante de que o órgão do Ministério 
Público tem papel fundamental em ações como a de impugnação de mandato eletivo, 
sendo-lhe exigível mesmo uma conduta bastante ativa nas investigações, como ocorreu 
in casu. 

A esse respeito, muito instrutiva e sensata é a lição do Professor Edson de 
Resende Castro, que, em sua conceituada obra Teoria e Prática do Direito Eleitoral (4.ª 
edição, Belo Horizonte, Mandamentos, 2008, p. 482), nos ensina que:

“O Ministério Público, com seu perfil constitucional de defensor do regime 
democrático, tem papel de destaque na ação de impugnação do mandato 
eletivo. Se não for ele seu autor, terá que necessariamente funcionar 
como custos legis, acompanhando todo o procedimento, produzindo 
provas e requerendo diligências, enfim, contribuindo ativamente para 
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o descobrimento da verdade real. Tudo porque, segundo o art. 72 da Lei 
Complementar n. 75/93, a Instituição atuará em todas as fases e instâncias 
do processo eleitoral. E mais, terá o Parquet que assumir a titularidade da 
ação, caso o seu autor venha dela desistir, exatamente para garantir que a 
composição de interesses nem sempre legítimos entre impugnante (Partido 
Político, Coligação ou candidato) e impugnado venha desprestigiar o 
bem jurídico tutelado, que consiste na normalidade e na legitimidade das 
eleições.”

A lentidão da Polícia Federal, que até hoje nem sequer procedeu à 
inquirição de uma única testemunha no inquérito policial decorrente da apreensão de 
que se cuida, acabou por autorizar a iniciativa do Parquet Eleitoral em (...) no sentido de 
colher depoimentos de pessoas ligadas às listas de fls. 62/73 e seus desdobramentos. Foi 
isto que ocorreu nesta cidade em 04 e 06 de novembro de 2008, cerca de um mês após o 
multicitado incidente de (...), quando ainda não havia sido deflagrado o devido processo 
legal3, razão por que não procede a alegação de usurpação das funções judicantes. 

Entendo, desta forma, que o Ministério Público Eleitoral procedeu 
corretamente ao não esperar pela Polícia Federal e inquirir suspeitos, haja vista que 
pretendia promover Ação de Investigação Judicial Eleitoral, como de fato veio a ocorrer 
(trata-se da AIJE n.º (...)) e instruí-la com prova pré-constituída bastante. Não podia 
se omitir diante da gravidade dos fatos e deixar de se prevenir contra a maquinação de 
eventuais estratagemas prejudiciais ao descobrimento da verdade.

Assim, descabida, permissa venia, a apoplexia que se vê nos impugnados 
em relação ao trabalho realizado pelo Ministério Público Eleitoral em busca de algo que 
é afinal anseio geral da sociedade (...): a verdade real no caso concreto.

Por conseguinte, considero fidedigno o procedimento do Ministério 
Público Eleitoral in casu e válida a prova produzida pela Instituição.

Enfim, além dos depoimentos que foram prestados perante o Ministério 
Público Eleitoral, tendo 06 (seis) dos depoentes sido assistidos por um advogado 
comum4 (v. fls. 125 a 141), há uma fartura de indícios, presunções, observações, 
contradições e outros elementos de convicção que autorizam um juízo de que 
efetivamente “aqui tem coisa!”, como exclamou o Promotor Eleitoral Dr. (...)quando, de 
lanterna em punho, abriu a tal valise “pandorenha”5.

O delito de corrupção, via de regra porque cometido quase sempre de forma 
engenhosa, sub-reptícia, sutil, veladamente, com um quase nada de risco, permite que 

3 Apresentado a todos por “José Pantim” (v. fls. 556), que aparece na “contabilidade” às fls. 68, 69 e 72.

4  Com atributos da famosa caixa, fonte ou causa de todos os males.

5  Hoje, aliás, não mais sintonizados politicamente, segundo insistentes comentários pela urbe, à boca pe-
quena.
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seus autores, mercê da falta de suficiente lastro probatório, escapem pe-los desvãos, em 
manifesta apologia do fantasma da impunidade, e com sério e grave comprometimento 
do processo eleitoral, como nos revela com propriedade SOUSA JOSÉ, Relator no 
RC 118.785, que tramitou no egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo-SP. 
Acrescenta com igual sensatez que, “bem por isso, vem se entendendo que indícios 
e presunções analisados à luz do princípio do livre convencimento, quando fortes, 
seguros, indutivos e não contrariados por contraindícios ou por prova direta, possam 
autorizar o juízo de culpa do agente”.

Considere-se ainda a experiência deste magistrado em relação à cultura 
política local, conforme digressões que povoam aqui e acolá a fundamentação desta 
sentença, as quais devem ser vistas com parcimônia, mas também com atenção e 
sensibilidade redobradas em face da gravidade do problema no Município (...). E que 
não lhes cheguem reservas, eis que cobertas pelo manto legal do art. 23 da Lei das 
Inelegibilidades (LC n.º 64/90), que assim dispõe ipsis litteris:

Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos 
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando 
para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas 
partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral.

É também o Mestre Edson de Resende Castro que, na obra já citada, nas 
páginas 491 e 492, nos oferece à reflexão o seguinte e iluminado magistério acerca do 
referido diploma legal:

 “A leitura atenta desse dispositivo complementar revela um recado 
importante, que é dirigido ao Juiz Eleitoral. Em matéria eleitoral, como já 
se disse mais de uma vez, há um bem jurídico maior que deve ser tutelado 
sempre e sempre, que é a lisura e normalidade das eleições, a ser protegido 
contra a influência do abuso de poder. As práticas abusivas são normalmente 
perpetradas às escondidas, clandestinamente, cuidando os seus agentes 
para que permaneçam elas a distância dos olhos da Justiça. Em razão dessa 
particularidade, o legislador complementar quer o Juiz, mais que nunca, de 
olhos e ouvidos abertos para perceber o abuso onde quer que ele se esconda. 
Então, além da prova direta produzida nos autos, os indícios e presunções 
também concorrem para a formação da convicção do julgador. Mas não é 
só: sabe-se que o processo eleitoral viciado pelo abuso de poder é muito 
mais sentido e percebido do que traduzido em provas, até porque forma-
se entre corruptor e corrupto um pacto de silêncio que inviabiliza o seu 
reconhecimento se o julgador ficar preso às provas dos autos. Sensível a esta 
realidade do processo eleitoral, a Lei Complementar n. 64/90 autorizou o 
Juiz Eleitoral a formar sua convicção a partir de fatos públicos e notórios e de 
circunstâncias ou fatos que não tenham sido sequer indicados ou alegados 
pelas partes.  Na verdade, e em síntese, o Juiz deve estar no “mundo das 
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eleições”, percebendo seus movimentos, não se admitindo que se acovarde 
no fundamento de que ‘o que não está nos autos não está no mundo para 
o Juiz’. 

O professor prossegue, citando o eminente Ministro Torquato Jardim, do 
TSE, que assegurou:

“O que faz a norma, ao tutelar valores fundamentais à eficácia social do 
regime democrático representativo, é exigir do Juiz sua imersão total no 
meio social e político no qual exerça seu mister; é impor-lhe vivência com a 
realidade sociológica e as nuances do processo político que, por intermédio 
do direito positivo com as peculiaridades inerentes à imparcialidade de 
decisão do Judiciário, deve ele, provocado na forma da lei, controlar, com 
o fim de assegurar a normalidade e a legitimidade das eleições e o interesse 
público de lisura eleitoral. Não lhe permite a norma pretender ignorar o que 
dos autos não conste; ao contrário, exige-lhe a lei que instrumente a realidade 
legal e a eficácia social da Constituição, que acompanhe ele a vida social e 
política de sua comunidade.” (Min. Torquato Jardim, do TSE, no Recurso n. 
9.354, Porto Alegre/RS, Acórdão 13.428, Revista de Jurisprudência do TSE, 
v. 6, n. 1, p. 332 – Grifei).

Filio-me inteiramente ao pensamento dos citados operadores do Direito e 
é por isso que esta sentença precisou ser necessariamente longa.

Com tudo isso, fiando-me nesse contexto e na minha experiência pessoal 
como Juiz Eleitoral nesta Zona, concluo que, apesar das qualidades mencionadas linhas 
atrás, o primeiro impugnado não resistiu ao canto da sereia compradora de votos, 
certamente embalado por uma melodia ainda mais sedutora, incrementada pelos 
acordes que exsurgiram da sensação de impunidade advinda da campanha eleitoral que 
seu companheiro de chapa em 20046 fez acontecer em (...), quando a consciência de 
muitos eleitores foi impunemente atropelada por tratores e afogada em águas de açudes. 
Nenhuma responsabilidade lhe foi atribuída à época, pois era o vice, como, aliás, ocorre 
hoje com o segundo impugnado, mas decerto que surgiu das águas daqueles açudes uma 
sereia de canto jugularmente mais encantador.

O fato é que, não obstante esse aspecto histórico-cultural, há na hipótese 
vertente uma chuva de declarações, indícios, nomes, contradições, imagens e omissões 
que conduzem qualquer julgador a um juízo sereno de condenação, sob pena de adotar 
a já mencionada posição de autista. 

Para que o contexto fique ainda mais claro, se é que é possível chegar a 
tanto, trabalhemos com o raciocínio inverso, ou seja, tentemos responder com senso 

6  Concorreu àquele pleito pela mesma Coligação ora impugnada, segundo arquivos do Cartório Eleitoral.
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comum a seguinte indagação: que conduta se poderia esperar de algum candidato que, 
na mesma situação, tivesse de fato a intenção deliberada de comprar votos em proveito 
de sua eleição? A resposta a essa pergunta se encaixa meridianamente na conduta 
denunciada, isto é, o candidato teria que estar com valores em espécie à disposição para 
efetuar o correspondente pagamento, que, por sua vez, teria que ser realizado de forma 
necessariamente discreta, para que seus adversários políticos não o denunciassem, o que 
é perfeitamente compatível com a cuidadosa guarda de dinheiro em envelopes opacos, 
com quantias determinadas e limitadas em cada um deles, de modo que cada eleitor 
ou grupo de eleitores aliciados não tivesse mais do que o suficiente pelo “negócio”. Para 
não se perder o controle dos votos “negociados” seria necessária a utilização de listas 
dos eleitores envolvidos, o que, de igual modo, guarda ampla compatibilidade com a 
conduta do primeiro impugnado, que, sendo um bem sucedido comerciante, é afeito 
ao controle das receitas e despesas de seu comércio, isto é, de sua contabilidade, que, no 
caso de compra de votos, deveria ser naturalmente informal, como de fato o foi, com 
a simples aposição de expressões como “OK” ao lado de nomes de eleitores, além de 
tiques e rabiscos para controlar o que já foi efetivamente “negociado”, com a participação 
de alguns colaboradores em virtude da dimensão do Município de  (...) (o maior do 
Estado). Tudo, enfim, inteiramente compatível, repita-se, com a forma como estava 
separado o dinheiro encontrado na valise do primeiro impugnado e com as anotações de 
sua delituosa “escrituração contábil”, daí a importância da produção de prova robusta 
em contrário, do que não se desincumbiram os impugnados, posto que não lograram 
trazer aos autos prova suficiente que pudesse neutralizar tal adversidade e que levasse o 
julgador a se convencer de que tudo não teria passado de mera coincidência.

Acresça-se que nunca é demais repetir: coincidências têm limites!
Por essa via e por todo o percurso até então trilhado, não tenho dúvidas de 

que houve in casu a corrupção eleitoral denunciada na inicial.
Assim é que, considerando as ações (verbos) tipificadas no art. 41-A da Lei 

n.º 9.504/97, julgo que:

a) no tocante ao núcleo típico DOAR, o primeiro impugnado o praticou 
em relação às pessoas de:

a.1) (...) quando lhe ofereceu a quantia confessadamente aceita de R$ 50,00 
(cinquenta reais) para obter seu voto (fls. 134);

a.2)  (...) quando diretamente lhe ofereceu a quantia confessadamente 
aceita de R$ 20,00 (vinte reais) e indiretamente, por intermédio de um aliado político 
(Vereador (...)), a quantia confessadamente aceita de R$ 30,00 (trinta reais), ambas para 
obter seu voto (fls. 135);
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a.3) (...), conhecido como “(...)”  quando lhe ofereceu, por interposta 
pessoa (João Paulo), duas passagens confessadamente aceitas para Fortaleza, para obter 
dois votos, na forma claramente consignada às fls. 71, com a expressão “(...) DUAS 
PASSAGENS P/ FORTALEZA”, acompanhada das expressões “2 votos” e “OK”, e ainda 
consoante o apelo “ajude a gente”, que, como vimos às fls. 141, é o mesmo que pedir 
voto (fls. 71 e 536);

a.4) (...), igualmente conhecido como “(...)” quando lhe ofereceu ajuda 
para o sindicato para obter seu voto, ajuda esta que, embora sem a nitidez das doações 
já referidas, foi concretizada em se considerando a confessada necessidade de (...) saldar 
sua dívida sindical, o assédio das “pessoas da política” a lhe pedir “ajuda” (ou seja, voto) 
e a correspondente liquidação do débito em seguida, observado ainda o contexto geral 
(fls. 71, 72 e 141);

a.5) (...) quando lhe ofereceu ajuda para emadeiramento para obter seu 
voto, ajuda esta que, embora sem a nitidez das três primeiras doações referidas, foi 
concretizada em se considerando a pertinente reforma admitida por Gonçala em sua 
residência à época, observado ainda o contexto geral (fls. 71, 72 e 139);

a.6) E MUITAS OUTRAS quando lhes foram doados diversos bens, 
conforme consta na “escrituração contábil” de fls. 62/73, em se considerando que os 
detalhes constantes daquelas listas tornam suficientemente claro que as pessoas listadas 
foram assediadas para que informassem sobre suas carências e necessidades materiais 
mais prementes, além do número de votantes em seu lar, sendo concretizadas as doações 
quando seus respectivos nomes receberam sinais próprios de que foram atendidas, como 
tiques, rabiscos, riscos e a expressão “OK”, observado o contexto geral amplamente 
analisado.

b) no tocante ao núcleo típico PROMETER, o primeiro impugnado o 
praticou em relação às pessoas de:

b.1) (...), conhecido como “(...)”  quando lhe prometeu “uma ajuda para 
cisterna”, no valor entre R$ 100,00 (cem reais) e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
para obter seu voto, observada a sua admitida necessidade da benesse, assim como o 
contexto geral (fls. 71, 72 e 140).

b.2) E MUITAS OUTRAS quando lhes foi prometida uma grande 
variedade de benesses, conforme consta na delituosa “contabilidade” de fls. 62/73, em se 
considerando que os detalhes da referida “escrituração contábil” tornam suficientemente 
claro que as pessoas listadas foram assediadas para que informassem sobre suas carências 
e necessidades materiais mais prementes, embora não tenham chegado a ser atendidas, 
observado que seus respectivos nomes não receberam os aludidos sinais característicos 
de consumação do ilícito, apesar de associados a valores e bens os mais diversos, 
conclusão a que se chega por interpretação sistemática de todo o universo de provas, 
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indícios e outros elementos de convicção amplamente analisados nesta fundamentação 
sentencial.

Ora, como já dito e é de curial sabença, os atos de corrupção eleitoral, pela 
dificuldade de prová-los, são normalmente atestados por indícios e presunções. Mas, 
no caso concreto, como visto acima, provas além desse patamar há também. Ainda que 
assim não fosse considerado, o que se admite apenas por amor ao debate, mesmo a 
prova indiciária é de imensa relevância na apuração do dolo, da fraude, da simulação 
e, em geral, dos atos de má-fé, como reconhecem os processualistas, para quem bastam 
indícios veementes ou mesmo presunções precisas e certas para um juízo de reprovação 
dos atos praticados nessas circunstâncias. É com essa ótica que devemos ler nas famosas 
listas expressões como “Pedidos (...)”, “OK”, “ só à presença do (...)” “Pedido (...)”, 
“Prometimentos para serem compridos” (sic), “150 reais já pago (sic) de remédios para 
3 pessoas”, “Lista de Pedidos (...)” etc.

 Insta acrescentar, destarte e por oportuno, que quando não há in casu 
participação direta do primeiro impugnado na captação ilícita de sufrágio sub examine, 
sua anuência exsurge resplandecente com a só existência da repudiada “contabilidade” 
em foco, eis que inteiramente de seu conhecimento e responsabilidade, sendo 
inescondivelmente dele, por ele e para ele, tanto que dormitava no íntimo de sua valise 
pessoal e no aconchego de seu carro, com a segurança de ninguém menos que o Sr. (...), 
representante da Coligação impugnada.

A QUESTÃO DO ABUSO DO PODER ECONÔMICO

O que se convencionou chamar abuso do poder econômico, segundo o 
magistério de Adriano Soares da Costa em sua festejada obra Instituições de Direito 
Eleitoral (5ª edição, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, p. 478), consiste em:

“utilizar recursos no sentido de comprar votos ou adquirir a preferência do 
eleitorado explorando a sua miséria, fome e falta de instrução”. 

E acrescenta o insigne Mestre:

“Se isso ocorrer, como distribuição de alimentos, dentaduras, sapatos, 
telhado, tijolo e mais o que o engenho humano possa criar a fim de 
obter votos, haverá evidente abuso de poder econômico, punível com a 
inelegibilidade dos que o praticaram e de seus beneficiários”. 

Fácil de ver que o “engenho humano” aqui foi muito além da imaginação 
de Adriano Soares da Costa. Já o ilustre Professor Djalma Pinto, em sua também 
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conceituada obra Direito Eleitoral (São Paulo, Atlas, 2003, p. 185), leciona que se 
vislumbra o ilícito de que se trata, verbis:

“em toda e qualquer ação destinada a transformar o voto em mercadoria 
passível de troca por bens ou favores”. 

Diante dessas sucintas mas sábias lições, é flagrante a existência do abuso 
de poder econômico no caso sub oculi.

Resta saber se houve potencialidade lesiva capaz de influenciar o resultado 
das eleições.

Ora, por tudo quanto foi exposto, tendo inclusive me referido à 
“contabilidade da compra de votos” como a ponta de um iceberg e considerando ainda 
que não houve tempo hábil para investigar tantos nomes, seria um contrasenso dizer 
agora que a exploração daquelas listas não iria influenciar o resultado do pleito.

O primeiro impugnado é um comerciante bem sucedido e bem provou 
tal condição com a farta documetação que juntou aos autos para demonstrar sua 
movimentação financeira. Não seria difícil para ele repetir operações como a flagrada 
a dois dias das eleições. Pelo tamanho de sua ilícita e multireferida “contabilidade” e 
pela margem algo apertada de sua vitória no pleito, não há dúvida que a sua reprovada 
conduta desequilibrou decisivamente a disputa.

Ademais, Djalma Pinto assim nos alerta:

“A captação irregular de voto também pode tipificar abuso do poder 
econômico, quando, para a prática do ilícito, há o comprometimento de 
recursos ou bens em quantidade relativamente considerada para o meio 
social em que for verificado o fato.” (op. cit., p. 190).

Temos em (...) um Município grande mas pobre, onde, há bem pouco tempo 
atrás, o IBGE vinha registrando decréscimo em número de habitantes. R$ 14.334,00 
(quatorze mil, trezentos e trinta e quatro reais) é muito dinheiro para essa gente que vive 
praticamente da agricultura de subsistência, sendo vero, como é bem lembrado na peça 
vestibular, “que eleitores humildes, sem muito discernimento, acreditam que políticos 
que ‘doam’ dinheiro são pessoas boas, e com isto, no dia de irem às umas, votam no 
aliciador”.

Entendo, destarte, que houve também na hipótese vertente o denunciado 
abuso do poder econômico, com potencial lesivo suficiente para ter desequilibrado o 
embate eleitoral de que se cuida, influenciando o resultado em favor dos impugnados.
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CONCLUSÃO

O estuário natural de tudo o quanto foi detidamente analisado acima não 
pode ser outro senão o reconhecimento de que o primeiro impugnado, Sr. (...), praticou 
a captação ilícita de votos prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97  o que configura 
corrupção eleitoral, e deixou que outros o fizessem em seu benefício, anuindo com as 
práticas ilícitas, e, além disso, utilizou em seu proveito recursos para explorar a miséria 
e a falta de instrução de eleitores humildes, no sentido de igualmente captar-lhes 
ilicitamente o voto, com o que atuou com abuso do poder econômico, sujeitando-se às 
iras da lei.

Desta forma, como vertente colateral, foi atingido o segundo impugnado, o 
Sr. (...), por força do princípio da unidade e indivisibilidade que rege as chapas formadas 
por candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito.

Dito isto, avancemos, olhando para mais adiante:

“Eis os tempos novos vivenciados nesta sofrida República. As instituições 
funcionam atuando a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Se, 
de um lado, o período revela abandono a princípios, perda de parâmetros, 
inversão de valores, o dito pelo não dito, o certo pelo errado e vice-versa, 
de outro, nota-se que certas práticas _ repudiadas, a mais não poder, pelos 
contribuintes, pela sociedade _ não são mais escamoteadas, elas vêm à 
baila para ensejar a correção de rumos, expungida a impunidade. Então, o 
momento é alvissareiro” 

As palavras acima foram proferidas pelo eminente Ministro Marco Aurélio 
Mello, do egrégio Supremo Tribunal Federal, ao manter a prisão do Governador do 
Distrito Federal, José Roberto Arruda, no mais recente escândalo de nossa efetivamente 
combalida República.

São palavras de esperança, exortação e ao mesmo tempo de desabafo de 
uma autoridade que compõe e já presidiu a nossa mais alta Corte de Justiça e que se 
mostra não só inconformada, mas também já cansada de ver triunfar a impunidade 
numa sociedade tão ciosa quanto “saudosa” de suas melhores conquistas democráticas.

Invocando o já esquadrinhado histórico político-eleitoral de (...), temos, 
em síntese, que, num passado ainda recente, vimos até construção de açudes em favor 
de eleitores em pleno período eleitoral e mesmo isto, como se diz no jargão popular 
cearense, “bateu fofo”. Permitindo-me ainda ao uso do coloquial, foi, de fato, como um 
tiro em massa de pastel: só fez “ploft”.
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(...), nesse ponto, é enigmática: muito embora haja ali juízes (como em 
Berlim), parece não haver ilícitos eleitorais, pelo menos os de maior repercussão, a tirar 
da ausência de eco de suas sentenças em outros graus de jurisdição. Parece que em (...) 
só falta o muro que em Berlim já não há. Ocorre que esse muro já existe no clamor de 
seus cidadãos por eleições efetivamente democráticas em seu território. Se o momento 
é mesmo alvissareiro, como quer fazer crer Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio 
Mello, a hora, como ele mesmo diz, é de corrigir rumos e expungir a impunidade, ou 
seja, é hora de derrubar esse muro.

Assim é que, com o decorrente aumento da sensação de impunidade 
em (...), temos hoje variadas benesses distribuídas a eleitores, mormente dinheiro em 
espécie, com “direito” a detalhado “registro contábil” do ilícito; e amanhã, no andar dessa 
macabra carruagem, em não havendo freios, teremos manobras ainda mais ousadas e 
salientes, regadas a justificativas cada vez mais destituídas de escrúpulos, com perda 
substancial do controle da lisura e da igualdade de condições na disputa de mandatos 
outorgados pelo povo.

Em circunstâncias que tais a Justiça Eleitoral não deve hesitar em corrigir 
com rigor os rumos de uma cultura tendente a fazer tabula rasa de princípios tão 
zelosamente guardados em nossa Carta Magna — e por nós, julgadores, invocados tantas 
vezes na sempre inadiável salvaguarda das liberdades civis e democráticas. Desprezar 
esses valores que foram tão resoluta e corajosamente conquistados por nosso povo 
deveria ser considerado crime de lesa pátria, mas parece ser o que mais desejam aqueles 
partidários do mau combate eleitoral, cabendo ao Judiciário, com a força coercitiva mas 
principalmente educativa de suas decisões, fazer valer justo o contrário, ou seja, o bom 
combate e, bem assim, conter essa decrepitude na relação entre candidato e eleitor. 

Ou isso ou não se surpreender com denúncias, num futuro decerto não 
tão distante, de correligionários ou candidatos distribuindo dinheiro na rua, em plena 
luz do dia, às vésperas das eleições, sem pudor ou qualquer cerimônia, mas com defesas 
certamente já prontas alegando filantropia ou outras panetonices, cientes de que suas 
alegações, ainda que patéticas, terão o condão de fazer os processos se notabilizarem 
por sua elasticidade, esticando-os de uma instância a outra e mantendo os infratores 
o quanto possível no poder, indefinidamente, ou mesmo nele os confirmando, mercê 
de alguma filigrana processual, tudo com aquela intolerável sensação de que o crime, 
iniciando-se pelo de comprar consciências, compensa.

Seria a era da “desmoralização do próprio escândalo”. Para o atento crítico 
Arnaldo Jabor, inventor dessa feliz expressão, essa era já existe e, em suas tão realísticas 
quanto bem humoradas palavras, acrescenta que hoje, além da corrupção ativa e passiva, 
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temos também a “festiva”. Não ouso desmenti-lo. Fogos de artifício nesta pacata urbe 
eventualmente me desautorizam.

O fato é que a palavra de ordem hoje — e isto por via das últimas e salu-tares 
iniciativas de nossa mais alta Corte Eleitoral — é a transparência. Tal posicionamento 
não nos permite patinar no lodo da leniência ou da ingenuidade, mas, bem ao contrário 
— afastando-nos desse perigoso caldo cultural antes comentado, cujos respingos ou 
transbordamentos potencializam esse lodo escorregadio e traiçoeiro que ameaça o 
prestígio da Justiça Eleitoral —, acaba por nos atrair inexoravelmente ao eleitorado 
comprometido em fazer desse país uma Democracia autêntica, de fato e de direito. Este 
o nosso papel.

DISPOSITIVO

Em vista de todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para, em 
consequência, desconstituir os mandatos dos impugnados, Srs. (...)(...), eleitos 
respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito nas eleições municipais do ano de 2008, no 
Município de  (...), e, ainda, para declará-los inelegíveis pelo prazo de 03 (três) anos, 
a contar das referidas eleições, tudo de acordo com a legislação aplicável à espécie (CF, 
art. 14, § 10; art. 41-A da Lei n.º 9.504/97; e art. 22, inc. XIV, da Lei Complementar n.º 
64/90) e com o farto conjunto probatório produzido nos autos, observada a detalhada 
fundamentação supra.

Por corolário lógico, ficam sem eficácia os respectivos diplomas concedidos 
aos impugnados.

Tendo em vista que a hipótese é de nulidade de mais da metade dos votos 
válidos computados no pleito em foco, porquanto a chapa dos impugnados obteve a 
marca de 50,07% (cinquenta vírgula zero sete por cento) desses votos (v. fls. 642), ficam 
prejudicadas as demais votações para os aludidos cargos, nos termos do artigo 224 do 
Código Eleitoral, devendo o egrégio Tribunal Regional Eleitoral ser oficiado para tomar 
as medidas cabíveis, segundo o disposto ao final do mencionado diploma legal.

Oficie-se à Câmara Municipal de (...) para que, em sessão própria, proceda 
a cerimônia de posse de seu Presidente no cargo de Prefeito Municipal, o qual será 
exercido interinamente, enquanto não se ultime o novo pleito a ser definido pela colenda 
Corte Eleitoral do Estado. 

Sem custas e sem honorários (CF, artigo 5º, inciso LXXVII, c/c a Lei nº 
9.265/96, artigo 1º, inciso IV).

O Ministério Público Eleitoral deve de logo, querendo, tomar as medidas 
que entender cabíveis em razão de eventuais ilícitos relacionados ao caso concreto.
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Proceda o Cartório Eleitoral à imediata notificação das partes e do 
representante do Ministério Público Eleitoral, observadas as cautelas de lei e os 
expedientes que se fizerem necessários.

P.R.I.

09 de abril de 2010.

Eduardo Gibson Martins
Juiz Eleitoral
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Ação Penal Pública - Tóxico - Absolvição
                                                                                                        

Eduardo Gibson Martins

SENTENÇA

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA em face 
dos réus acima nomeados alegando em síntese que no dia 23 de março de 2009, por volta 
das 15:00h, na Travessa das  (...), Parque  (...), nesta cidade, os mesmos fo-ram presos 
em flagrante delito na posse de 3.643g (três mil, seiscentos e quarenta e três gramas) de 
cocaína, distribuídas em dois pacotes.

Diz ainda que foram encontradas mais 6g (seis gramas) de cocaína, 
distribuí-das em três pedras, na casa da rua  (...), n.º  (...),(...), nesta cidade, assim como 
a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em espécie; vários saquinhos 
próprios para embalar cocaína; uma pistola calibre 380 com onze cápsulas, arma esta 
que, segundo a Polícia Federal, havia sido “roubada/furtada” (sic) em 01-10-2008; 06 
(seis) celulares; e dois comprovantes de depósito bancário (do Bradesco) em nome de  
(...).

Acrescenta que foram também encontrados R$ 1.700,00 (hum mil e 
setecen-tos reais) dentro do veículo  (...), placa  (...), pertencente ao delatado  (...), no 
momento da abordagem que resultou na prisão dos denunciados junto àquele veículo, 
após tentativa frustrada de fuga destes.

Esclarece que dois meses antes da aludida prisão os 2.º e 3.º denunciados, 
(...), este conhecido por “(...)”, já vinham sendo investigados pela Delegacia de Repressão 
a Entorpecente como distribuidores de crack na região do  (...), servindo-se estes do 
veículo  (...), placa  (...) e do citado  (...); e que a 1.a ré, (...), conhecida como “(...)”, foi 
flagrada em primeiro lugar na posse de 3.643g (três mil, seiscentos e quarenta e três 
gramas) de cocaína dentro de uma caixa que acabara de receber pelo correio, sendo os 
demais réus flagrados quando da entrega dessa caixa aos mesmos no momento da citada 
abordagem junto ao  (...).

Conclui que, dessa forma, os réus incidiram nos crimes de tráfico ilícito de 
entorpecentes entre Estados da Federação e de associação para o tráfico, conforme os 
artigos 33, 35 e 40, inc. V, todos da Lei n.º 11.343/2006, tendo o denunciado (...) incidido 
ainda nos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.12 da Lei n.º 
10.836/2003) e de receptação (art. 180, caput, do CP).
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Auto de prisão em flagrante às fls. 09/21 e auto de resistência às fls. 22/23.
Autos de apresentação e apreensão às fls. 24 e 25/26.
Laudos toxicológicos preliminares às fls. 30/31 e 32/33 e definitivos às fls. 

77/82 e 83/87, todos com resultado positivo para o alcalóide cocaína.
Notificados, os réus apresentaram defesas prévias às fls. 199/209, 210/221 

e 222/227, respectivamente, pugnando todos por sua absolvição, sendo que a 1.a e o 2.o 
réu requereram alternativamente a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da 
Lei de Drogas.

A denúncia foi recebida em todos os seus termos em 26 de agosto de 2009 
(fls. 282/283).

Interrogatório dos réus às fls. 327/328 (por meio audiovisual, nos termos 
do art. 405, § 1.o, do CPP).

Testemunhas de acusação regularmente inquiridas (v. fls. 331 a 332 e 634 
a 638), assim como as de defesa (v. fls. 567 a 568, 682, 696 e 756), tendo o Ministério 
Público pedido a dispensa de suas testemunhas (...) e (...) (v. fls. 506, 641v. e 650).

A instrução foi expressamente dada como encerrada às fls. 756, não 
havendo qualquer insurgência contra a decisão.

Alegações finais sob a forma de memoriais: da acusação às fls. 813/819; do 
2.o denunciado às fls. 820/821; da 1.a denunciada às fls. 823/832; e do 3.o denunciado às 
fls. 858/862.

Às fls. 856/857 decisão deferitória de uso do veículo Ford/Fiesta apreendido, 
para fins exclusivos de uso da polícia judiciária nas atividades de prevenção e repressão 
ao tráfico ilícito de drogas.

É o relatório do necessário. Passo a decidir.
Inicialmente é de se verificar que houve retificação do nome do 2.o réu, que 

se chama  (...) e não  (...), como constou equivocadamente na denúncia.
Adentrando o mérito, vê-se comprovada a materialidade delitiva nos laudos 

de fls. 30 a 33 (preliminares) e 77 a 87 (definitivos), que comprovaram que o material 
apreendido na posse dos denunciados tratava-se de cocaína, alcalóide de uso proscrito 
em nosso país; e ainda nos laudos de fls. 105/110 e 111/113, que comprovam, respecti-
vamente, que a arma de fogo apreendida é plenamente eficiente para efetuar disparos e 
que os cartuchos apreendidos foram testados e apresentaram deflagração, estando, pois, 
em condições de uso. Da mesma forma, são diversos os depoimentos que confirmam a 
materialidade em foco, conforme será visto adiante.

No que se refere à autoria, melhor sorte não acolhe os denunciados, visto 
que o acervo probatório trazido aos autos demonstra cabalmente que os mesmos 
praticaram os ilícitos de que trata a denúncia, na forma ali individualizada, exceção feita 
ao crime previsto no art. 180 do CP, tudo conforme o explicitado a seguir.
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Inicialmente, é inevitável verificar que  (...) (1.a ré) conta uma história 
inteiramente inverossímel e, bem assim, em claro descompasso com os depoi-mentos 
firmes e uniformes das testemunhas que participaram das apreensões narradas na 
denúncia. Ela diz na fase inquisitorial que trabalha como diarista na semana e nos finais 
de semana frequenta a Praia de Iracema (fls. 16), admitindo em juízo que fazia “progra-
mas” com a pessoa de nome  (...), a quem conheceu na mesma Praia de  (...) (CD de fls. 
328). Trata-se, portanto, de uma “garota de programa” que, nascida em 01-06-1971, na 
época dos fatos contava com 37 anos de idade, ou seja, não se pode dizer que  (...) era ou 
é pessoa ingênua, sem a maldade que se respira corriqueiramente no “mundo”. 

Mesmo assim, aceitou de  (...), uma pessoa estranha (na verdade um cliente, 
já que acompanhante dele, como admite), com quem esteve apenas três vezes, de corpo 
totalmente tatuado (como informa), vindo de muito longe (Estado do  (...)), a também 
estranha incumbência de ir receber — gratuitamente — caixas pelo correio para serem 
entregues a pessoas que nem sequer sabe o nome, não se lhe dando o direito de sequer 
saber o conteúdo das caixas. Como se pode dar crédito a essa história? O que há de 
concreto nisso é que seu relacionamento com o tal  (...), se verdadeiro, seria puramente 
mercantil, interesseiro, feito de trocas mútuas (ele pagava por cada “programa”). Ela o 
admite sem nenhum constrangimento. Não há, portanto, nenhuma lógica que dê alguma 
verossimilhança ao fato de que (...) pudesse fazer o esforço de sair de sua casa, deixando 
o trabalho e pagando o transporte, para ir a uma agência de correio algo distante e retirar 
caixas que vinham do (...), cujo conteúdo nem conhecia, para entregar a estranhos — e 
isto já pela segunda vez e sem qualquer paga. 

Mas o réu pode mentir ilimitadamente e sem censura. É o Direito pátrio.
A Polícia Federal, que já investigava os dois outros acusados como elementos 

distribuidores de drogas na região do  (...)  (...) e  (...) (fls. 09) — que é justamente a 
região onde se deu o flagrante e onde moram os referidos réus —, mandou cinco de seus 
agentes à mencionada agência de correio para investigar o conteúdo de uma encomenda 
considerada suspeita. Ela, (...), prima dos aludidos réus (...) e  (...), foi quem recebeu a 
encomenda e então, quando se dirigia a um ponto de ônibus, foi abordada, ocasião em 
que alegou não saber de seu conteúdo. Porém, colaborou com os agentes policiais e estes 
não tiveram maiores dificuldades em continuar seu trabalho e apenas esperaram pelos 
que vinham apanhar a tal caixa, o que resultou no flagrante e na resistência à prisão já 
narrados na peça delatória.

Ainda na fase inquisitorial, (...) afirmou não saber que eram seus primos 
“que iriam buscar a encomenda” (fls. 17), mas, na fase judicial, diz que as pessoas 
que iriam buscar a caixa só viriam à noite e, portanto, não seriam os seus primos os 
destinatários da encomenda (v. CD de fls. 328). Diante disso, pergunta-se: por que  (...) 
não disse isso já perante a autoridade policial, a todos pulmões? Seria possível tamanha 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

262

omissão mesmo depois de assistir tantos transtornos envolvendo a dramática prisão 
de seus parentes e a busca e apreensão em suas casas? Seria possível alguém, em sã 
consciência, diante desse terrível quadro, se calar ou deixar de insistir até mais não poder 
que os verdadeiros culpados só chegariam à noite? A resposta é óbvia.

A testemunha  (...) põe uma pá de cal nessa versão fantasiosa e afirma 
categoricamente que  (...) e  (...) pediram para  (...) entrar dentro do carro com a caixa 
e só quando isso ocorreu é que os policiais fizeram a abordagem, com os três acusados 
dentro do veículo  (...)  (v. CD de fls. 332).

Por seu tumo, a testemunha  (...) vai mais longe e diz em seu depoimento 
de fls. 634/635, com detalhes: 

“que a acusada  (...), ‘(...)’, confirmou que a droga era pra ser entregue ao 
acusado  (...); que a acusada  (...) inclusive fez contato por telefones na 
frente dos policiais ultimando os detalhes para a entrega da droga em 
sua residência” (grifos atuais).

Finalmente, a testemunha  (...) acrescenta: 

“que os policiais acompanharam a acusada Erandi até a sua residência, 
ocasião em que esta colabo-rou com os policiais no sentido de informar 
quando a encomenda seria entregue aos outros 02 acusa-dos; que após a 
entrada da acusada  (...) no veículo dos demais acusados, os policiais fizeram 
a abordagem dos acusados, após estes tentarem evadir-se do local” (fls. 636).

(...), por sua vez, admitiu, perante a autoridade policial, in verbis:

“que iria receber a caixa de sua prima  (...), mais conhecida como ‘(...)’, para 
entregar ao dono, ‘(...), pelo qual receberia R$ 1.000,00 (um mil reais)”.

(...) esclareceu ainda às fls. 18/19:

“que ‘SEU  (...)’ ligou para o interrogado de um telefone prefixo 068, para 
que fosse buscar a caixa, dizendo que em dois dias estaria em Fortaleza”.

Porém, como sói acontecer em casos similares, o acusado  (...) negou 
peremptoriamente tais declarações em juízo, alegando que foi forçado a fazê-las porque 
foi ameaçado na Delegacia. No entanto, lê-se em seu depoimento que o mesmo teve 
a coragem até de apontar nominalmente o agente policial  (...) como seu agressor não 
só quando de sua prisão, mas também “dentro da delegacia” (v. fls.19). A pergunta que 
exsurge inevitável é: mas como alguém sob ameaça consegue fazer constar uma declaração 
de tal gravidade perante a própria autoridade “opressora”? A esta natural pergunta (...) 
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responde que fez um acordo com os policiais, ou seja, assinaria o depoimento extamente 
do jeito que está às fls. 18/19 contanto que ali constasse que o agente Cláudio o teria 
agredido dentro e fora das dependências policiais. Isto significa que o acusado em tela 
preferiria se autoincriminar em delito dessa magnitude só para ter o gosto de fazer 
constar expressamente que fora agredido por um agente da Polícia Federal! (v. CD de 
fls. 328). 

Acreditar nisso seria, grosso modo, atestar insanidade mental do acusado, 
que estaria, nessas circunstâncias, como se diz coloquialmente, acertando o próprio pé.

Demais disto, (...) estava acompanhado de uma advogada quando de seu 
depoimento, aliás a mesma que o defende até hoje. Se fosse uma má advogada, a ponto de 
assistir candidamente seu cliente se autoincriminar por opressão da autoridade policial, 
certamente não estaria ainda o assistindo no processo.

A testemunha (...), por outro lado, afirma que  (...) assumiu a propriedade 
da droga (v. fls. 636).

Também na esfera policial, é o acusado  (...) que afirma às fls. 20:

“que a droga e os sacos encontrados no quarto do interrogado foram 
guardados pelo seu tio  (...); que seu tio  (...) guardou a droga no quarto do 
interrogado para esconder da mulher dele”.

Já na esfera judicial, (...), na mesma esteira de seu tio, nega tudo e diz que 
foi também ameaçado na Delegacia. Sua versão é também risível. Teria o mesmo sido 
trancado num banheiro e sua família ameaçada. Sua advogada, a mesma de seu tio, 
também o estava assistindo naquele momento (v. fls. 19 e 21). Teria essa causídica um  
comportamento sádico ou de autista com seus constituintes na Delegacia ou as versões 
destes é que são mirabolantes?

Esta pergunta é facilmente respondida quando se examina a consistência 
dos depoimentos das testemunhas de acusação. Seus depoimentos são firmes, uniformes 
e confirmatórios in totum dos fatos narrados na inicial. Não há desencontros, trombadas 
ou contradições em suas versões. A história é sempre a mesma: (...) foi aos Correios 
receber uma encomenda com quase quatro quilos de cocaína. Presa em flagrante, 
colaborou com os policiais, que chegaram aos dois outros acusados com a estratégia 
bem sucedida de, escondidos, esperá-los receber da 1.a ré a multicitada caixa contendo 
a aludida e considerável quantidade de droga. Após o flagrante junto ao carro onde os 
dois outros acusados se encontravam e munidos da devida autorização judicial, foram 
às casas de  (...)  (cujo endereço é o mesmo, embora morem em unidades independentes, 
ainda que geminadas ou estreitamente ligadas, como consta de vários depoimentos a 
respeito) e ali encontraram o que já se podia esperar: mais dro-gas e material para a sua 
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embalagem, além de uma arma de fogo (pistola Taurus calibre 380) com munição e uma 
bala-clava (espécie de touca usada por marginais para escon-der o rosto). Nada pode 
ser mais claro. Isto é tráfico e, em tese e a princípio, associação para o tráfico — e entre 
parentes: tio, sobrinho e prima, sendo esta, mais vulnerável e de muito menor condição 
financeira, a responsável pelo recebimento inicial da droga.

Interessante notar en passant a observação da testemunha  (...), que, às fls. 
637, estranhou a disparidade do quarto de  (...) em relação ao de seu irmão, ao lado, eis 
que, enquanto este se mostrava notoriamente simples, aquele já apresentava mobílias 
completas, aparelho de som e considerável quantia em dinheiro.

A testemunha  (...) afirma ainda que foram arrecadados depósitos bancários 
no quarto de  (...) (v. fls. 634, in fine). Tais depósitos são os que se encontram às fls. 27. 
Referido acusado em tempo algum explica a origem desses depósi-tos, mas se sabe que 
o favorecido é  (...), que tem o mesmo nome de família da pessoa que consta como 
remetente da multicitada encomenda: (...).

Frise-se, além disso, que a conta bancária de (...) é de uma agência do 
BRADESCO da cidade de Rio Branco, capital do Estado do (...), mesma cidade de 
procedência da droga vinda pelo correio. (...) não foi encontrada, conforme carta 
precatória enviada àquele Estado (v. fls. 475), mas nenhum esforço foi feito pela defesa 
para explicar tamanhas “coincidências”.

A defesa também falha nas explicações quanto ao dinheiro encontrado 
com os réus  (...) (este com R$ 4.500,00) e  (...) (este com R$ 1.700,00). As alegações 
de que tais somas procederam de compra e venda de veículos são graciosas, frágeis e 
não se sustentam. (...) mesmo diz em seu depoimento que suas ativi-dades nesse tipo 
de comércio são informais e apenas um complemento para aumentar a  renda vinda de 
suas atividades principais. Além disso, tais transações são sempre bem documentadas 
e os réus não juntaram um único e escasso documento que comprovasse a origem 
desses numerários, além de não trazerem ao feito, como testemunha, nenhuma pessoa 
que tivesse relação direta com aquelas quantias. Na verdade, ninguém guarda em casa 
ou leva para a rua tanto dinheiro assim, em espécie, a não ser para atividades ilíci-tas, 
salvo exceções que são facilmente comprovadas. No caso, tais importâncias só vêm a 
confirmar o lucro fácil que obtinham do tráfico de drogas e a rotatividade do dinheiro 
“vivo” em sua posse, situação deveras típica em atividades ligadas a esse tipo de crime. 

Mas não é só. Este mesmo Juízo, no dia 10 de março de 2009, já havia deter-
minado a expedição de mandado de busca e apreensão na residência de  (...) (fls. 228) 
por conta de investigações que o apontavam como traficante de drogas. Isto aconteceu 
treze dias antes dos fatos narrados na denúncia. O que aconteceu no dia 23 daquele mês 
e ano, portanto, foi apenas uma confirmação do que já se suspeitava e um golpe certeiro 
para estancar as atividades ilícitas dos réus.
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Assim é que, à vista do portentoso conjunto probatório trazido à colação, os 
réus indubitavelmente praticaram o crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33 
da Lei n.o 11.343/2006. Com efeito, ao passo em que são robustas as provas em desfavor 
dos acusados, são pífias as alegações de defesa para desqualificar tais provas, tendo suas 
testemunhas muito pouco ou mesmo quase nada contribuído com as teses de defesa, as 
quais, por sua vez, se mostraram frágeis e desencontradas (as defesas preliminares de  
(...) e  (...), a título de mera amostragem, pediram alternativa-mente a desclassificação 
para o crime de porte para consumo pessoal mas ambos afirma-ram que sequer são 
usuários).

O fato é que o tráfico ilícito de drogas no caso sub eaxamine (na modalidade 
caracterizada pelos verbos-núcleos adquirir, transportar, trazer consigo, guardar e 
entregar a consumo) foi suficientemente demonstrado nos autos para se chegar a um 
juízo de condenação.

Também não resta dúvida de que incide no caso a hipótese do art. 40, inc. 
V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), haja vista que a cocaína em tela veio através 
dos Correios, procedendo de outro Estado da Federação.

Em vista do esposto, julgo PROCEDENTE a denúncia no que tange ao 
ilí-cito do art. 33, com a majorante do art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343, de 23 de 
agosto de 2006, pelo que CONDENO os três réus nas respectivas sanções.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, é de se observar que a 1.a ré, 
(...), confessadamente, recebeu duas vezes pelo correio o mesmo tipo de caixa da cidade 
de Rio Branco, capital do  (...), contendo, pelo menos a última, quanti-dade bastante 
considerável de droga, o que importaria, a princípio, em associação com um ou mais 
traficantes daquele Estado, dada inclusive a reiteração ocorrida. Sucede que a prova não 
chegou tão longe, ficando prejudicada com a não localização das pessoas mencionadas 
no processo e que residiriam na prefalada cidade, de onde as caixas foram enviadas. 
Somente a última remessa teve comprovada ligação com o 2.o e o 3.o réu.

O mesmo raciocínio se aplica a tais réus entre si, ou seja, a princípio 
haveria associação, eis que estes também mantinham ligações com aquele Estado para 
o mesmo fim ilícito — visto inclusive que pelo menos 02 (dois) depósitos bancários 
foram efetuados em conta do  (...) (um de R$ 5.000,00 e outro de R$ 8.000,00), com seus 
respectivos comprovantes achados em poder do 2.o réu —, com perspectiva de remessas 
continuadas de droga, tornando suas atividades regulares, organizadas e muito lucra-
tivas, com claro animus associativo, portanto. Mas tais indícios, embora muito fortes, 
não levam a uma convicção inabalável de que chegou a formar-se ali uma associação 
nos moldes em que o legislador quis para uma reprimenda extra e exemplar. Quase se 
chegou a isso. Faltou muito pouco. Uma reincidência específica certamente espancaria 
as últimas dúvidas, mas isto está apenas no campo das hipóteses, pelo menos por en-
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quanto. A continuação das investigações no tocante às pessoas não denunciadas mas 
mencionadas na inicial delatória pode, da mesma forma, levar a esse grau de certeza 
para a condenação. Então ainda é cedo. É certo, entretanto, que os acusados agora vão 
refletir intensamente antes de se enveredarem pelo submundo das drogas. Esperemos.

Com isso, julgo IMPROCEDENTE a denúncia neste particular, o fazendo 
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. Em consequência, ABSOLVO os réus das 
imputações que lhes foram feitas quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

Em relação ao delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, é de 
se verificar que à data dos fatos, ou seja, 23 de março de 2009, havia um hiato temporal 
que tornou atípica a conduta de posse ilegal de arma de fogo. É que a Lei n.o 11.922/09, 
que novamente alterou o art. 30 da Lei n.o 10.826/03, concedeu novo prazo para que os 
possuidores e proprietários de arma de fogo solicitassem seu registro. 

Com efeito, pela antiga redação do artigo 30 supra mencionado, o prazo 
de registro iria até o dia 31/12/2008, mas, pelo novo e referido diploma legal, esse prazo 
foi estendido até 31/12/2009, sendo que a nova lei, entretanto, só passou a vigorar em 
13 de abril de 2009. É, contudo, princípio basilar que a lei penal não retroaja, exceto 
para be-neficiar o réu (CF, art. 5.o, inc. XL). Assim, mesmo que a Lei n.o 11.922/09 tenha 
sido omissa quanto à atipicidade da conduta de posse ilegal de arma de fogo no período 
entre 01/01/2009 e 13/04/2009, é imperativo que se interprete a lei em consonância com 
a Constituição, de modo a considerar esse período como uma espécie de vacatio legis 
indireta, uma descriminalização temporária ou ainda uma abolitio criminis transitória.

De qualquer modo, entendo que o agente flagrado com arma de fogo não 
re-gistrada, de fabricação nacional e uso permitido, no período indicado, como ocorre 
na hipótese vertente (v. laudo de fls. 105/108), estará fora do alcance de sanção penal, 
pois sua conduta será atípica.

Pelo exposto, considero in casu não haver justa causa para a ação penal e, 
por este motivo, neste particular, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do 2.o acusado, 
(...), conhecido como “(...)”, em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Quanto ao crime de receptação, a denúncia não oferece maiores elementos 
para a configuração do delito, sendo o titular da ação penal inclusive omisso quanto ao 
assunto em todo o curso do processo, até mesmo em suas razões finais, não havendo, 
por outro lado, produção suficiente de provas a respeito, por isso que, neste particular, 
julgo IMPROCEDENTE a denúncia e, em consequência, ABSOLVO o 2.o acusado, (...), 
conhecido como “(...)”, das imputações que lhe foram feitas em relação ao delito previsto 
no art. 180 do Código Penal.

Atento às diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, assim 
como às do art. 42 da Lei n.o 13.343/2006, passo agora à dosimetria e fixação das penas 
para cada um dos réus.
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No tocante à culpabilidade, a 1.a ré não demonstrou intensidade maior, 
che-gando inclusive a suavizar seu proceder ao colaborar com os policiais na abordagem 
dos outros dois réus quando da entrega da caixa com drogas que recebera dos Correios. 
Por suas vezes, estes já demonstraram dolo muito maior, tanto que já vinham sendo 
investi-gados pela Polícia Federal por tráfico de drogas e não se arriscavam, adotando 
conduta covarde ao colocarem a 1.a ré no front do crime, havendo dolo ainda maior por 
parte do 2.o réu, que guardava arma de fogo, munições e bala-clava em sua residência, 
local que foi inclusive objeto de mandado de busca minuciosa ainda antes dos fatos em 
tela.

Quanto aos antecedentes, todos os réus registram alguns (furto por parte 
da 1.a ré, roubo em duas ocasiões por parte do 2.o réu e lesão corporal por parte do 3.o 
réu, conforme se vê às fls. 292, 273 e 232, respectivamente), havendo maior gravidade no 
caso do 2.o réu, embora sem registro de reincidência em face do tempo decorrido.

A conduta social da 1.a ré é reprovável, pois se dá à prostituição, sendo a 
dos demais réus nebulosa, mercê das influências que advêm das atividades ilícitas em 
foco, com a ressalva de que moram em grupo familiar num mesmo prédio, denotando 
união em célula vital da sociedade, apesar da destruição indireta de outras que provocam 
ou provocavam por conta de suas referidas atividades.

Os três réus apresentam personalidade que demonstra dissimulação, o que 
se observou bem quando de seus interrogatórios, quando desmentiram o que haviam 
dito na esfera policial e apresentaram versões inverossímeis para justificar o desmentido. 
Ob-serva-se também tendência para o crime, em maior ou menor grau, de acordo com 
seus respectivos antecedentes.

Os  motivos por que praticaram o delito são flagrante e tremendamente 
ego-ísticos, já que todos tinham emprego e não necessitavam aumentar suas rendas às 
custas da destruição paulatina da sociedade, especialmente no que diz respeito aos mais 
jovens, que são a pujante força produtiva do país, crescentemente minada com o flagelo 
das dro-gas. Os dois ultimos réus, outrossim, tiveram razões muito mais egoísticas para a 
ação delitiva, eis que usufruíam de renda muito superior à da 1.a ré e tinham a obrigação 
de manter seu grupo familiar (moram vários parentes no mesmo prédio) longe dos 
cons-trangimentos causados por suas ilicitudes (a busca e apreensão de drogas, arma, 
muni-ção, bala-clava, valores em espécie etc. foi realizada naquele prédio).

As circunstâncias do crime são típicas do tipo penal, não havendo maiores 
implicações para os réus.

Quanto às consequências, vale ressalvar que o tráfico ilícito de drogas, 
como é curial, traz sempre terríveis resultados porquanto extremamente danoso e 
cruel com indivíduos e, não raras vezes, famílias inteiras, em especial quando se trata 
do alcalóide cocaína, potencialmente capaz de causar ao usuário rápida e devastadora 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

268

dependência física e psíquica. A quantidade dessa droga apreendida no caso (3.643 
gramas) denota que seriam graves as consequências de sua comecialização e consumo.

 Em crimes da espécie o sujeito passivo é a coletividade, visto que o bem 
jurí-dico tutelado é a saúde pública, daí porque inaplicável a análise do comportamento 
da vítima na hipótese vertente, valendo apenas anotar que houve certo clamor público 
no presente caso, mercê de sua divulgação em vários meios de comunicação do Estado.

Passo agora a fixar as penas-bases para os réus como se segue:
Para a 1.a ré, (...), a pena-base vai além do mínimo legal. Considerando 

as circunstâncias judiciais retro analisadas, estabeleço-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) 
meses de reclusão. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a aplicar. Com a 
incidência da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, e verificando sua 
menor participação no tráfico interestadual em foco, elevo a pena com o mínimo legal 
de 1/6 (um sexto), para, à mingua de causa especial de diminuição de pena, torná-la 
definitiva em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Seguindo o mesmo raciocínio, aplico também à 1.a ré a pena de multa no 
im-porte de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Para o 2.o réu, (...), a pena-base vai igualmente além do mínimo legal. 
Considerando as circunstâncias judiciais re-tro analisadas, estabeleço-a em 07 (sete) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a 
aplicar. Com a incidência da majorante pre-vista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, e 
verificando o seu grau de participação no tráfico interestadual em foco (observado que 
foi um dos destinatários da droga enviada pelo correio e que tinha em seu poder recibos 
de depósito para uma conta bancária em  (...), no  (...), de onde a droga foi enviada), elevo 
a pena em 1/4 (um quarto), para, à mingua de circunstância especial de diminuição de 
pena, fixá-la definitivamente em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 

Seguindo o mesmo raciocínio e considerando as condições econômicas do 
2.o réu, aplico-lhe também a pena de multa no importe de 900 (novecentos) dias-multa.

Para o 3.o réu, (...), a pena-base vai também além do mínimo legal. 
Considerando as circunstâncias judiciais retro analisadas, fixo-a em 06 (seis) anos e 08 
(oito) meses de reclusão. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a aplicar. Com 
a incidência da majorante prevista no art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, e verificando o 
seu grau de participação no tráfico interesta-dual em foco (observado que foi um dos 
destinatários da droga enviada pelo correio), elevo a pena em 1/5 (um quinto), para, à 
mingua de circunstância especial de diminuição de pena, fixá-la definitivamente em 08 
(oito) anos de reclusão. 

Seguindo o mesmo raciocínio e considerando as condições econômicas do 
3.o réu, aplico-lhe também a pena de multa no importe de 800 (oitocentos) dias-multa.

Os réus iniciarão o cumprimento das penas privativas de liberdade em 
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regime prisional FECHADO, inclusive a 1.a e o 3.o réu, haja vista as circunstâncias judiciais 
já analisadas, as quais não recomendam regime prisional mais brando, observada ainda 
a gravidade do caso (foi considerável a quantidade de droga apreendida), assim como o 
vertiginoso crescimento do tráfico ilícito de drogas no país e particularmente no Estado 
do Ceará.

As penas pecuniárias, por sua vez, deverão ser pagas até o décimo dia após 
o trânsito em julgado da sentença, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente 
para cada dia-multa.

Atento ao disposto no art. 58, § 1.o, da Lei n.o 11.343/2006, determino a 
des-truição das drogas apreendidas e constantes dos laudos toxicológicos, por meio de 
inci-neração, nos termos do art. 32, § 1.o, do mesmo diploma legal, preservando-se a 
fração de 1% (um por cento) para fins de eventual interesse em produzir contraprova.

A testemunha  (...), ao final de seu depoimento (v. CD de fls. 332), esclarece 
que o 2.o e o 3.o réus se revezavam na condução dos veículos apreendi-dos, utilizando-os 
para o tráfico ilícito de drogas (trata-se do veículo  (...) prata, placa  (...), que pertencia 
ao 3.o  réu, (...), e o veículo  (...), placa  (...), que pertencia ao o 2.o réu, (...)), conforme 
investigações da Polícia Federal. Note-se que o acusado  (...) chegou a requerer a 
devolução do primeiro veículo, mas seu pedido restou indeferido por este MM.o Juízo 
(v. processo em apenso).

Assim, resta claro que tais veículos serviam para transportar drogas e 
valores resultantes ou em proveito do crime, como também se deduz da abordagem que 
gerou a prisão dos acusados. Por tais motivos, determino o perdimento desses bens em 
favor da União e sua reversão direta ao FUNAD, nos termos do art. 63, caput e § 1.o, da 
Lei n.o 11.343/2006.

Da mesma forma, determino o perdimento dos valores em espécie apreendi-
dos e mantidos em depósito judicial (v. fls. 75 e 76), em favor da União, tendo em vista 
que se trata de numerário colhido em circunstâncias que apontavam claramente ser o 
mesmo proveniente ou em proveito das atividades dos citados réus com o narcotráfico, 
como já bem esmiuçado nesta sentença.

Dê-se ciência dos perdimentos à Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD 
e, ainda, à autoridade policial que solicitou a utilização do veículo  (...) prata, placa  (...), 
acima referido, para as atividades de prevenção e repressão ao narcotráfico (v. pedido de 
fls. 835/836 e respectiva decisão deferitória de fls. 856/857).

Quanto à arma de fogo apreendida (uma pistola Taurus, calibre 380) e seus 
acessórios, nada há a decidir, eis que produto de furto, tendo já havido a sua restituição 
ao legítimo proprietário, conforme consta dos autos, às fls. 140 e 141.

Os sentenciados não poderão apelar em liberdade, visto que, além de não 
apresentarem bons antecedentes (Lei n.o 11.343/2006, art. 59), suas personalidades e 
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conduta social, bem como a quantidade e natureza da droga apreendida, representam, 
por ora, perigo à saúde pública e, portanto, não recomendam solução diversa.

Transitada em julgado a sentença, oficie-se aos Juízos Eleitorais competentes 
com vistas à suspensão temporária dos direitos políticos dos apenados e proceda-se ao 
lançamento de seus nomes no livro “Rol dos Culpados”.

Da mesma forma, após o trânsito referido, expeçam-se as respectivas guias 
de recolhimento, visando a execução definitiva das penas aplicadas, devendo, outros-
sim, ser desde logo expedidas as competentes guias provisórias, para fins de regular e 
imediata execução do julgado, observados os expedientes que se fizerem necessários.

O Ministério Público deve, de acordo com sua conveniência e oportunidade, 
ficar atento quanto à continuação das investigações, consoante anotou na peça delatória, 
especialmente no que se refere à pessoa do Sr. (...), identifi-cado como beneficiário dos 
depósitos bancários registrados às fls. 27, em cuja conta se vêem diversos depósitos e 
retiradas suspeitas (v. extrato de cópia às fls. 572/573) e cujo endereço residencial consta 
nos documentos de fls. 575 e 576. 

As custas processuais serão suportadas pelos apenados na proporção de 
suas respectivas penas.

P.R.I. e  CUMPRA-SE.
Fortaleza-CE, 24 de outubro de 2011.

Eduardo Gibson Martins
Juiz de Direito Auxiliar



271

Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo Público
                                                                                                        

Fabrícia Ferreira de Freitas

SENTENÇA

Vistos, etc.

(...) aforou reclamação trabalhista contra o Município de  (...) dizendo que 
foi admitido para exercer o cargo de Vigia mediante concurso público em 16/08/2002, 
com carga horária de quatro horas diárias, e demitido ilegalmente em 15/08/2005. 
Sustenta que percebia salário de trezentos reais, sendo-lhe devida a remuneração mínima 
e os seus reflexos no 13º salário, férias, gratificação natalina e os depósitos do FGTS.

Afirma que o Município de  (...) instituiu uma comissão temporária de 
avaliação do desempenho dos servidores cinco dias antes da data em que teria garantido 
o direito à estabilidade no serviço público, cuja conclusão foi a da sua inaptidão para 
exercício do cargo por não ter alcançado a pontuação mínima exigida. Deduz que deveria 
ter sido avaliado durante todo o período em que exerceu o cargo e não somente quando 
da instituição da mencionada comissão, que agiu, segundo o seu entender em evidente 
perseguição política, constituindo, tal atitude, dano moral passível de reparação.

Pugnou pela procedência da ação, pedindo: a reintegração ao cargo público, 
vinculação remuneratória ao salário mínimo, o pagamento de salários não recebidos 
desde a demissão até a reintegração, danos morais, férias vencidas acrescidas de 1/3, 
gratificações natalinas vencidas, FGTS, danos morais e honorários advocatícios.

Juntou a documentação de fls. 06/07, direcionando a petição inicial para a 
Vara do Trabalho de Sobral.

Contestação às fls. 10/27 alegando em preliminar: a incompetência absoluta 
da Justiça do Trabalho por se tratar de vínculo estatutário definido em regime jurídico 
único de direito público (Lei nº 210/2001).

No mérito defende que a exoneração do servidor público em fase de estágio 
probatório é permitida quando não forem preenchidas as habilidades necessárias para 
o exercício do cargo e que cumpriu com a determinação contida no § 4º do art. 41 
da Constituição Federal, da Súmula nº 21 do STF e dos arts. 20 e 34, § único, I, da 
Lei municipal nº 210/2001, ou seja, não se adequou às condições do estágio. No que se 
refere ao salário inferior ao mínimo nacional, deduz que é devida a proporcionalidade 
decorrente da jornada de trabalho reduzida, não sendo devidos os depósitos do FGTS.
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Postulou a improcedência dos pedidos iniciais e a desconfiguração do dano 
moral.

Acostou documentos (fls. 28 a 83).
Termo de audiência inaugural às fls. 85/86, oportunidade em que foram 

colhidos os depoimentos pessoais das partes.
O Município suscitou litispendência com outra ação ajuizada na Vara 

Única de  (...) com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, acostando os documentos 
de fls. 92/181.

Em sessão instrutória foram inquiridas as testemunhas apresentadas pelas 
partes (fls. 191/193).

Razões finais do autor às fls. 205/210 e do réu às fls. 194/201.
Sentença às fls. 227/250.
Os litigantes interpuseram recursos ordinários, repousando o do 

promovente às fls. 254/260; e do demandado às fls. 285/299.
Parecer do Ministério Público do Trabalho às fls. 306/318.
Acórdão proferido pelo TRT da 7ª Região às fls. 330/332.
O Município interpôs recurso de revista às fls. 334/349.
Veio aos autos decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 

reclamação, na qual restou fixada a competência da Justiça Comum para jurisdicionar o 
feito, anulando-se todos os atos decisórios (fls. 358/363).

Remetidos os fólios a este Juízo de Direito, o autor requereu a designação 
de audiência de instrução (fl. 369), pedido este que foi indeferido pela decisão de fl. 372.

É o relatório. Decido.
Prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho 

em face da decisão preferida pelo STF e que firmou a atribuição judicante deste juízo.
A segunda preliminar diz respeito à litispendência entre a presente ação 

e o mandado de segurança nº 2005.0018.2675-3 no que diz respeito ao pedido de 
reintegração ao cargo público.

A litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente 
ajuizada, residindo tal identidade, quando as lides tem as mesmas partes, a mesma causa 
de pedir e o mesmo pedido (art. 301, §§ 1º e 2º, do CPC).

O argumento contido na contestação do réu não merece prosperar porque a 
ação mandamental em tela foi extinta sem julgamento do mérito e os impetrantes, dentre 
eles o autor, interpuseram recurso apelatório e, logo depois, desistiram da irresignação.

É o que se infere da cópia da sentença de fls. 262/263 e que complementa o 
documento de fl. 211, ambos de conhecimento das partes por se tratar de fatos notórios 
e incontroversos, atraindo a conjugação do arts. 334, I e IV, do CPC.

Isto posto, rejeito a preliminar de litispendência.
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No mérito, a investida judicial possui as seguintes causas de pedir, seguidas 
de pedidos: a reintegração ao cargo público, vinculação remuneratória ao salário 
mínimo, o pagamento de salários não recebidos desde a demissão até a reintegração, 
danos morais, férias vencidas acrescidas de 1/3, gratificações natalinas vencidas, FGTS, 
danos morais e honorários advocatícios.

A Constituição Federal, com a redação proveniente da Emenda 
Constitucional nº 19/1998 estabelece que a aquisição de estabilidade no cargo público 
decorrente de concurso ocorre após três anos de efetivo serviço, erigindo, como requisito 
para a aquisição do status de estável, “a avaliação especial de desempenho por comissão 
instituída para essa finalidade” (art. 41, caput, e § 4º).

São quatro as condições para a aquisição da estabilidade no cargo público: 
nomeação para cargo de provimento efetivo e em decorrência de concurso universal, 
estágio probatório de três anos e avaliação por comissão especial.

Os primeiros pressupostos estão perfeitamente delineados, inexistindo 
litígio, ou seja, o autor foi nomeado para o exercício do cargo de Vigia após aprovação 
em concurso público.

Reside a controvérsia na validade da avaliação de desempenho, pois a 
alegação é a de que a comissão especial foi instituída às vésperas do decurso do triênio e 
não foi aferida a capacidade do servidor durante o lapso de exercício do cargo público.

Hely Lopes Meirelles, na sua clássica obra Direito Administrativo Brasileiro 
(São Paulo: Malheiros Editores, 2006, pgs. 445/446), ensina que:

(...) O acompanhamento do desempenho do servidor durante o estágio 
probatório, ínsito na exigência deste, como em grande parte não era 
realizado, passou a ser condição para a aquisição da estabilidade. É 
decorrência do principio da eficiência. Ficou clara, assim, a importância 
do desempenho na apuração da estabilidade. Se aquele for insuficiente, a 
estabilidade não pode ser declarada. (...)
Fatalmente haverá caso envolvendo o decurso do prazo de três anos sem 
que essa avaliação pessoal tenha sido feita nos moldes determinados 
pelo dispositivo constitucional. Como esse dever cabe à administração 
pública, o servidor não poderá ser prejudicado e adquirirá a estabilidade 
caso preencha as demais condições, apurando-se e responsabilizando-se o 
servidor que tinha o dever funcional de instituir a comissão especial ou o da 
própria comissão que, embora instituída, não exerceu sua atribuição.
Comprovado durante o estágio probatório que o servidor público não 
satisfaz as exigências legais da administração ou que seu desempenho é 
ineficaz, pode ser exonerado justificadamente pelos dados colhidos no 
serviço, na forma legal, independentemente de inquérito administrativo, 
isto é, de processo administrativo disciplinar, mesmo porque não se trata 
de punição.
Por isso, essa exoneração não é penalidade, não é demissão; é simples 
dispensa do servidor, por não convir à administração sua permanência, 
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uma vez que seu desempenho funcional não foi satisfatório nessa fase 
experimental, sabiamente instituída pela Constituição para os que almejam 
a estabilidade no serviço público.

In casu, o autor foi nomeado após aprovação em concurso público em 16 de 
agosto de 2002 (fl. 104) e a comissão avaliadora de desempenho foi instituída por meio 
da Portaria nº 38, de 11 de março de 2005 (fl. 106), datando-se a avaliação procedida em 
face do promovente do dia 04/05/2005 (fls. 108/110).

Os requisitos para a avaliação dos servidores em estágio confirmatório estão 
previstos no art. 20 da Lei municipal nº 210/2001: assiduidade, disciplina, capacidade de 
iniciativa, produtividade e responsabilidade.

Os documentos de fls. 108/110 encontram-se firmados pelo chefe imediato 
do autor e por psicóloga, concluindo, a comissão, após análise do relatório preliminar, 
pela inaptidão do servidor à aquisição da estabilidade, determinando a sua notificação 
para a apresentação de defesa administrativa (fl. 111), que foi apresentada às fls. 113/115.

Por meio do relatório final, a comissão de avaliação decidiu manter a 
conclusão preliminar de não aquisição da estabilidade do servidor por não ter atingido a 
nota mínima exigida (cinco pontos em cada requisito) e não ter apresentado argumentos 
capazes de modificar a aferição.

O resultado foi homologado, resultando na expedição do ato de exoneração 
do autor (fls. 117/118).

A preposta do Município (...) afirmou à fl. 86:

Que a parte reclamante foi aprovada em concurso público para ingresso 
no município no ano de 2002; que o acompanhamento das atividades 
do reclamante era feito pela diretora da escola; que o reclamante tinha 
sua freqüência controlada por livro de ponto e folha de freqüência, 
destacando que todos os demais funcionários assinavam o mesmo livro 
de ponto; que o reclamante não costumava faltar ao trabalho, destacando 
que alguma falta ao trabalho foi resolvida entre o reclamante e a escola; 
que o reclamante não chegava atrasado ao serviço, nem saía antes do 
término de seu horário; que o reclamante sofreu apenas advertência 
verbal, mas não sabe informar o motivo da advertência. 

 Em audiência foram produzidas três oitivas testemunhais (fls. 191/193):

(...):
Que conhece o reclamante e sabe que o mesmo exercia a função de vigia, 
no mesmo colégio onde o depoente laborava; que o reclamante era um 
bom funcionário, pois não costumava faltar ao trabalho, não chegava 
atrasado, nem saia antes do termino do seu expediente; que o reclamante 
não demonstrava estress durante o desempenho de suas funções, pelo 
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o contrario demonstrava satisfação quando estava trabalhando, que o 
autor não sofreu punição disciplinar durante a vigência do seu contrato; 
...; que o reclamante era dedicado no desempenho de suas funções; que 
o autor não era insubordinado, nem tampouco agressivo; que trabalhou 
com o reclamante por mais de dois anos.

(...):
Que conhece o reclamante e sabe que o mesmo exercia a função de 
vigia, vinculado a secretaria de educação, trabalhando no CEJA; que 
o reclamante, apesar de assíduo, devido a sua personalidade forte, 
não acatava as determinações da direção e com isso causava certo 
desequilíbrio no ambiente de trabalho; que o autor não foi punido 
disciplinarmente por conta desses fatos; ...; que a comissão foi constituída, 
salvo engano, em março de 2005; que não sabe se o reclamante era um 
bom, regular ou péssimo funcionário, uma vez que não foi o depoente 
quem realizou a avaliação do demandante; que acha que o reclamante 
mantinha bom relacionamento com os colegas de trabalho; que sabe 
dizer que o reclamante era estressado no serviço; ... que antes do início 
da avaliação foi feita ampla divulgação de que os diretores das unidades 
de ensino, de saúde, fórum, etc., deveriam fazer um levantamento sobre 
a situação funcional daqueles funcionários que se encontravam em 
estágio probatório; que tal fato ocorreu a partir de março de 2005; que 
não sabe afirmar se na gestão anterior a do atual prefeito, os funcionários 
em estágio probatório eram acompanhados pelo município, destacando 
que oficialmente não existe nenhum documento nos arquivos da 
prefeitura neste sentido; que as psicólogas Júlia Beatriz e Virginha Leal 
não acompanharam pessoalmente o reclamante no processo de avaliação 
do reclamante.

(...):
Que conhece o reclamante e sabe que o mesmo exercia a função de 
vigia, trabalhando na escola José Aniceto Sales; que o reclamante 
não foi aprovado durante o processo avaliatório porque era bastante 
agressivo, não só em relação aos colegas de trabalho, mas também em 
relação a própria direção do colégio, não acatava as ordens de seus 
superiores hierárquicos, além disso provocava certo desequilíbrio no 
ambiente de trabalho, gerando certa instabilidade junto à direção do 
colégio; que em decorrência dos fatos acima relacionados o reclamante 
chegou a ser punido verbalmente poucas vezes; que o reclamante era 
bastante assíduo; ...; que não sabe dizer se houve algum procedimento 
administrativo visando a avaliação do reclamante desde sua admissão no 
município, tendo tomado apenas conhecimento do processo de avaliação 
que resultou em sua reprovação em relação ao estágio probatório.

O dispositivo constitucional que erige a estabilidade no serviço público 
prevê, de forma insofismável, que a avaliação de desempenho deve ser procedida por 
comissão especial, ou específica, que procederá aos seus trabalhos durante o prazo do 
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estágio probatório, pois é neste período que se pode medir a aptidão do servidor para o 
exercício do cargo, determinando-se a sua capacidade de adquirir, ou não, a estabilidade.

A nomeação, posse e exercício funcionais do promovente ocorreram em 
agosto de 2002 (fl. 104) e a comissão especial foi designada em 11 de março de 2005, 
mais de dois anos após.

Entrementes prova testemunhal colhida em audiência de instrução e, 
portanto, submetida ao contraditório demonstra que o autor não foi avaliado nos anos 
de 2002 e 2003. 

A prova documental carreada aos fólios não se mostra capaz de infirmar 
que a avaliação procedida pela comissão administrativa não abrangeu todo o período de 
estágio probatório, retirando-se do servidor o direito de ter o seu desempenho aferido 
da forma legalmente prevista. Os documentos acostados, pelo autor, às fls. 113 e 114 
demonstram que o mesmo foi avaliado no ano de 2004, oportunidade em que obteve 
boas notas. De toda sorte, não se pode olvidar da necessidade da administração pública 
aferir a aptidão do servidor em estágio probatório durante os exercícios que antecederam 
aos testes

Vale gizar, ainda, que a avaliação procedida pela comissão atribuiu notas 
baixas no quesito assiduidade, em frontal dissonância com a prova testemunhal colhida, 
conforme trechos acima transcritos, o que revela a falta de coerência por parte da 
Administração.

Violados os princípios constitucionais do devido processo legal, do 
contraditório, da ampla defesa, recorribilidade e da legalidade, previstos, respectivamente, 
nos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, ambos da Carta de Princípios, pois, ao certo, a 
subjetividade da avaliação tolheu o direito do servidor de, contra ela, opor efetiva defesa 
administrativa, contraditando os seus termos, ao contrário da lacônica peça oferecida 
contra o relatório preliminar.

Aplicáveis à espécie o contido nas Súmulas nº 20 e 21 do STF para confirmar 
a nulidade da avaliação de desempenho do autor procedida e que culminou com a sua 
exoneração do cargo público de Vigia:

Súmula 20

É NECESSÁRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO COM AMPLA 
DEFESA, PARA DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO ADMITIDO POR 
CONCURSO. (Data de Aprovação: Sessão Plenária de 13/12/1963, Fonte 
de Publicação: Súmula da Jurisprudência Predominante. Edição: Imprensa 
Nacional, 1964, p. 39)

Súmula 21

FUNCIONÁRIO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NÃO PODE SER 
EXONERADO NEM DEMITIDO SEM INQUÉRITO OU SEM AS 
FORMALIDADES LEGAIS DE APURAÇÃO DE SUA CAPACIDADE. 
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(Data de Aprovação: Sessão Plenária de 13/12/1963, Fonte de Publicação: 
Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal – 
Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 39)

Assenta-se, ainda, que o requisito da motivação do ato administrativo não 
foi observado quando do feitio da avaliação a que se submeteu o servidor, pois o relatório 
preliminar, assim como a conclusão da comissão e o relatório final não estabelecem 
os elementos que levaram à conclusão de falta de aptidão para o exercício do cargo, 
limitando-se a marcar pontos quando da aferição.

Nula é a avaliação do autor e, por conseguinte, os relatórios preliminar e 
final, a homologação do resultado da aferição do estágio probatório e o ato de exoneração 
do servidor público.

Salutar a transcrição de jurisprudência do STJ, plenamente aplicável ao 
caso em tela:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DEVIDA MOTIVAÇÃO. 
INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL NÃO OBSERVADA.
I - Acarreta a nulidade do ato de exoneração a não observância do 
comando legal que impõe avaliações quadrimestrais mediante relatório 
circunstanciado.
II - Não atende a exigência de devida motivação imposta aos atos 
administrativos a indicação de conceitos jurídicos indeterminados, em 
relação aos quais a Administração limitou-se a conceituar o desempenho de 
servidor em estágio probatório como bom, regular ou ruim, sem, todavia, 
apresentar os elementos que conduziram a esse conceito.
Recurso ordinário provido. (RMS 19210/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, DJ 10/04/2006, p. 235)

O Município de  (...) não se desincumbiu do seu ônus processual respectivo, 
na forma do art. 333, II, do Código de Processo Civil, pois lhe cabia provar os fatos 
impeditivos ao direito do autor, quais sejam, que a avaliação atendeu aos critérios legais 
e que se encontra dotada de motivação.

Devida, pois, a reintegração do promovente ao cargo público antes 
exercido, retomando-se o estágio probatório do ponto em que foi rompido com o ato de 
exoneração até que seja implementado o triênio legal, procedendo-se a nova avaliação 
de desempenho, escoimadas as causas ora afastadas, considerando-se, ainda, como de 
suspensão do lapso confirmatório o período verificado entre a sua exoneração e a efetiva 
reintegração.

Cabível, ainda, o pagamento dos vencimentos atribuídos ao cargo 
anteriormente exercido no período compreendido entre a exoneração do promovente 
e a efetiva reintegração.
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Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ATO DE EXPULSÃO. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO PELAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO VIOLADOS.  
MANDADO DE SEGURANÇA OUTRORA IMPETRADO. 
POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO APROPRIADA. VIOLAÇÃO 
À COISA JULGADA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/
STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO JURÍDICA 
ENTRE A POLÍCIA MILITAR E O ORA RECORRIDO. NECESSIDADE 
DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 
280/STF. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. EFEITOS 
EX-TUNC.
1. É inviável, na presente via do especial, a reforma do acórdão recorrido 
no ponto que afastou a alegação de existência de coisa julgada – entendeu-
se de que a sentença denegatória não adentrara no mérito e, por isso, a 
pretensão poderia ser deduzida em ação ordinária – pois demandaria, 
necessariamente, o reexame das provas e documentos carreados nos autos 
do writ anteriormente impetrado, o que é vedado, segundo o entendimento 
sufragado na Súmula n.º 07/STJ.
Precedente.
2. A pretendida inversão do julgado para que seja reconhecida a ilegitimidade 
ativa ad causam não merecer ser conhecida, pois implica o exame da 
Lei Estadual n.º 7.990/2001, que rege a relação jurídica existente entre o 
candidato ingresso no curso de formação e a Polícia Militar do Estado da 
Bahia, ou seja, exige o exame do direito local, o que não se coaduna com a 
via do especial, a teor da Súmula n.º 280/STJ.
3. Tomando-se como premissa o delineamento fático da causa feito pelo 
Tribunal de origem – inviável de ser alterado na via do especial por força 
da Súmula n.º 07/STJ –, no qual restou caracterizado o cerceamento de 
defesa do candidato no processo administrativo que resultou no ato de 
exoneração, deve ser mantido o acórdão recorrido que reconheceu a 
nulidade do ato de exoneração.
Precedentes.
4. O servidor público que foi reintegrado, em razão da anulação do 
ato exoneratório, tem direito à indenização referente aos vencimentos 
devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e 
sua reintegração.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp 764.086/
BA, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ª TURMA, DJe 18/05/2009)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
ANULAÇÃO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. 
RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
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1. O Agravo de Instrumento previsto no artigo 28 da Lei 8.038/90 tem por 
escopo desconstituir a decisão de inadmissão de Recurso Especial, sendo, 
por isso, imprescindível a impugnação específica dos fundamentos nela 
lançados, com o fito de demonstrar o seu desacerto. Aplicação da Súmula 
182/STJ.
2. 'Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a anulação 
do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem 
como conseqüência lógica a recomposição integral dos direitos do 
servidor demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum. A 
declaração de nulidade do ato de demissão deve operar efeitos ex tunc, ou 
seja, deve restabelecer exatamente o status quo ante, de modo a preservar 
todos os direitos do indivíduo atingido pela ilegalidade.' Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 975659/SC, Rel. Ministra 
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), 
SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 15/09/2008)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. 
REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS. RESSARCIMENTO. 
RESTABELECIMENTO. STATUS QUO ANTE. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
Não há que se falar em julgamento extra petita, vez que esta c. Corte 
firmou o entendimento de que havendo anulação do ato de exoneração 
do servidor, com a conseqüente reintegração no cargo, deve ser 
restabelecido o status quo ante, com o ressarcimento dos vencimentos 
que seriam pagos no período em que foi indevidamente desligado do 
serviço público. Precedentes.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 879.532/CE, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 16/04/2007, p. 225)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
REINTEGRAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO REFERENTE AOS 
VENCIMENTOS COMPREENDIDOS NO PERÍODO EM QUE FICOU 
AFASTADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. 
PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. O servidor público que foi reintegrado, em razão da anulação do 
ato exoneratório, tem direito à indenização referente aos vencimentos 
devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e 
sua reintegração.
2. A contagem do prazo prescricional, na espécie, é iniciada com o 
surgimento do direito, ou seja, da sentença que anulou o ato de demissão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 790.263/RJ, Rel. Ministra 
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 04/12/2006, p. 367)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. ATO 
NULO. EFEITOS. VENCIMENTOS.
O reconhecimento, em juízo, da nulidade do ato de exoneração opera 
efeitos ex tunc, razão pela qual o servidor tem direito ao tempo de 
serviço e aos vencimentos que lhe seriam pagos no período em que ficou 
afastado.
Recurso conhecido e provido. (REsp  293840/RS, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 01/07/2002, p. 372)
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Passo a avaliar a ocorrência do dano moral decorrente da ilegal exoneração 
do autor.

Plenamente configurados os elementos que configuram o dano: ato 
administrativo considerado ilegal, nexo de causalidade e o dano. Não fora a avaliação 
de desempenho do autor realizada de forma considerada nula, não se chegaria, naquela 
oportunidade, à sua exoneração do cargo público no qual estava cumprindo estágio 
probatório, havendo, nesta sequência de atos administrativos de natureza complexa, 
todos os elementos que demonstram a necessidade de indenizar o autor pela prática 
considerada ilegal. 

O dano moral é inconteste, pois é notório o abalo causado ao autor com a 
sua exoneração dos quadros de servidores da municipalidade.

Entretanto, o valor da indenização não pode ser arbitrado de forma 
exagerada ou ínfima, pois se deve avaliar o caráter pedagógico da medida, evitando que 
se repita.

Por este motivo, entendo razoável o arbitramento e a fixação dos danos 
morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando, para tanto, que o Município de  
(...) ainda irá indenizar o autor quanto aos vencimentos compreendidos entre o mês da 
exoneração e o da reintegração.

A petição inicial postula, ainda, que os vencimentos do autor, desde a 
admissão, obedeçam à regra constitucional que os vincula ao salário mínimo nacional.

A vinculação ao salário mínimo compreende a remuneração do servidor, 
compreendendo-se o vencimento-base e as vantagens, excluindo-se, notadamente, as 
diárias, gratificação natalina, adicional de férias. Portanto, não se compreende qualquer 
vinculação ao vencimento-base, mas aos vencimentos.

A matéria está prevista nos arts. 7º, IV, e 39,§3º, da CF/1988.
A orientação jurisprudencial emanada do Supremo Tribunal Federal se faz 

por meio da interpretação consorciada das Súmulas Vinculantes nº 4 e 16, verbis:

Súmula Vinculante nº 4:
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser 
usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público 
ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. (Fonte de 
Publicação: DJe nº 83, p. 1, em 9/5/2008. DOU de 9/5/2008, p. 1)

Súmula Vinculante nº 16:
Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-
se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. (DJe nº 121, p. 
1, em 1º/7/2009. DOU de 1º/7/2009, p. 1)
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Ao julgar casos análogos o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará entende 
que:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR 
MUNICIPAL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS 
VENCIMENTOS COM OBSERVÂNCIA À PARIDADE COM O SALÁRIO 
MÍNIMO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 7º, IV E 39, §3º, 
DA CARTA CIDADÃ. APLICAÇÃO CONSORCIADA DAS SÚMULAS 
VINCULANTES 4 E 16 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.
I - O administrador público deve pautar os seus atos de gestão com 
obediência às normas legais e aos princípios e regras constitucionais, deles 
não podendo se afastar sob pena de violação direta ao caput do art. 37 da 
Constituição Cidadã.
II - Hígida a determinação de que os vencimentos do autor guardem 
equivalência com o salário mínimo nacional.
III - Aplicação consorciada dos arts. 7, IV, e 39, §3º da Constituição da 
República e das Súmulas Vinculantes nº 4 e 16 do Supremo Tribunal Federal. 
IV - A jurisprudência desta Corte de Justiça consolidou-se no sentido de 
que após a vigência da Súmula vinculante nº 16 do STF, foram superadas 
as hesitações direcionadas à aplicação da garantia de pagamento da 
remuneração total nunca inferior ao salário mínimo a todos os servidores 
públicos civis, independentemente da carga horária cumprida.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento 
n. 72702-53.2010.8.06.0000/0, Rel. Desembargador ADEMAR MENDES 
BEZERRA, Segunda Câmara Cível, julgado em 02/02/2001)

Ementa: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 
NECESSÁRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA 
DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO 
MÍNIMO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
I. Constatada a renúncia dos advogados subscritores do recurso apelatório 
manejado, determinou-se a intimação da parte para que procedesse à 
regularização da mencionada deficiência, sendo que, apesar de devidamente 
cientificada, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo legal. Dessa forma, 
convalidando o vício apontado, ante a ausência de capacidade postulatória 
por parte da apelante, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário. 
Precedentes desta Corte julgadora.
II. Diante do comando normativo inserido no inciso IV, do artigo 7º c/c 
§3º do artigo 39 da Carta Magna de 1988, entende-se que o constituinte 
assegurou aos servidores públicos o salário mínimo nacionalmente 
fixado. Por conseguinte, inexistindo qualquer preceptivo legal ou 
constitucional que permita a proporcionalidade entre a remuneração 
mínima e o número de horas trabalhadas e, tampouco, qualquer prova 
nos autos de que a servidora apelada exercia uma carga horária reduzida, 
ônus que competia à municipalidade (art. 333, II, CPC), não merece 
reproche o decisum monocrático.
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III. Tendo sido demonstrado pela servidora, através da documentação 
carreada à exordial, que foi aprovada em concurso e que o total de 
seus vencimentos não alcança o patamar mínimo estabelecido na Lei 
nº 10.699/03, ficou caracterizada a ofensa aos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da legalidade, apresentando, portanto, correto o 
posicionamento adotado pelo magistrado a quo.
IV. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA 
CONHECIDA E IMPROVIDA. (Apelação cível 278-52.2000.8.06.0165-
1, Rel. Desembargador FRANCISCO SALES NETO, Primeira Câmara 
Cível, julgado em 14/10/2009)

NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO 
INFERIOR AO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE À JORNADA 
DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 7º, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 7º, IV, da CF/88, destaca ser direito do trabalhador urbano ou 
rural a percepção do salário mínimo fixado nacionalmente, aplicável a 
todos os servidores das três esferas de governo (art. 39, §3º, CF/88), de 
modo que tal remuneração garanta a satisfação das necessidades vitais 
básicas do trabalhador e de sua família, resguardando-lhes a dignidade 
humana.
2. Não há respaldo legal, nem tampouco constitucional, que permita 
a proporcionalidade da remuneração mínima ao número de horas 
trabalhadas, sobretudo porque o salário mínimo independe da carga 
horária de trabalho cumprida pelo servidor.
3. Igualmente, o §1º do artigo 154 da Constituição do Estado do Ceará 
dispõe que, "nenhum servidor poderá receber contraprestação
inferior ao salário mínimo."
4. Remessa e apelação conhecidas. Apelo improvido, sentença mantida. 
(Apelação cível 381-59.2000.8.06.0165-1, Rel. Desembargadora VERA 
LÚCIA CORREIA LIMA, Quarta Câmara Cível, julgado em 02/09/2009)

SERVIDOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO ESTABELECIDO – 
PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DO MANDADO DE SEGURANÇA 
- AUSÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CONCESSÃO DE MEDIDA 
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - POSSIBILIDADE - 
PRELIMINAR REJEITADA - ALEGADA PROPORCIONALIDADE 
À JORNADA DE TRABALHO - OFENSA AO ART. 7º, IV, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APELAÇÃO E REEXAME 
OBRIGATÓRIO IMPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA:
I - O que se verifica na espécie é que o procedimento de pagamento 
utilizado não está em conformidade com as disposições constitucionais 
vigentes, havendo, pois, ilegalidade a ser sanada.
II - A norma jurídica restritiva de liminar não pode ter uma aplicação 
indiscriminada, sob pena de causar em determinados casos uma injustiça 
tal capaz de menosprezar todo o Estado de Direito e
violar a própria Constituição Federal.
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III - O art. 7º, IV, da CF/88, destaca ser direito do trabalhador urbano 
ou rural a percepção do salário mínimo fixado nacionalmente, de modo 
que tal remuneração garanta a satisfação das necessidades vitais básicas 
do trabalhador e de sua família, resguardando-lhes a dignidade humana.
IV - Não há preceptivo legal, nem tampouco constitucional, que permita 
a proporcionalidade da remuneração mínima ao número de horas 
trabalhadas, sobretudo porque o salário mínimo independe da carga 
horária de trabalho cumprida pelo trabalhador.
V - Igualmente, o artigo 117 da CLT dispõe serem nulas as cláusulas 
contratuais que determinem remuneração abaixo do salário mínimo 
fixado.
VI - Apelação e remessa conhecidas, porém improvidas.
VII - Nemine discrepante. (Apelação cível 514-04.2000.8.06.0165-1, Rel. 
Desembargadora MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Segunda 
Câmara Cível, julgado em 13/10/2009)

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REEXAME 
NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO 
MÍNIMO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo o salário mínimo um direito social assegurado pela Constituição 
Federal, de incidência imediata, deve ser acolhida a pretensão autoral, 
garantindo a aplicação da ordem jurídica constituída.
2. A garantia do salário mínimo é aplicável a todos os servidores das três 
esferas de governo, sob pena de afrontar os dispositivos constitucionais que 
tratam da matéria, especialmente os arts. 7º, IV, c/c 39, § 3º, da CF/88.
3. Reexame necessário conhecido e não provido. (Reexame Necessário 
224-07.2006.8.06.0091-1, Rel. Desembargador ANTÔNIO ABELARDO 
BENEVIDES MORAES, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/03/2009)

Ementa: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 
NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GARANTIA DO 
SALÁRIO MÍNIMO. CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. STF, 
SÚMULA VINCULANTE 16.
1. Com a publicação da Súmula vinculante nº 16, STF, resta superada a 
dúvida quanto à aplicação da garantia de pagamento da remuneração total 
nunca inferior ao salário mínimo a todos os servidores públicos civis, 
independentemente da carga horária cumprida.
2. Apelo e reexame necessário desprovidos. (Apelação cível 514-
04.2000.8.06.0165-1, Rel. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES 
ROCHA, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/07/2009)

A Constituição Federal de 1988, denominada pelo Presidente do Congresso 
Nacional à época de sua promulgação de Constituição Cidadã, tem em sua concepção 
um sistema de princípios e normas, na qual um dos seus fundamentos é a necessidade 
de dignificar a pessoa humana, que traduz a obrigação de que os direitos fundamentais 
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sejam efetivados tanto pelo administrador público como pelo julgador, erigindo-se 
dentre eles o da remuneração mínima para os trabalhadores e servidores públicos, 
representada na conjugação dos seus art. 7º, IV, com o 39, § 3º.

Cabe à administração pública realizar o direito fundamental à percepção de 
remuneração mínima, compatível com o salário mínimo nacional, independentemente 
da carga horária semanal.

O último pedido diz respeito ao pagamento de FGTS, todavia se trata de 
verba incompatível com o regime de direito público decorrente da Lei municipal nº 
210/2001, constituindo, portanto, que o autor decaiu de parte mínima do pedido (art. 
21, § único, do CPC).

Isto posto, julgo improcedente o pedido de depósito do FGTS, julgando 
procedentes e condenando o Município de  (...) a proceder à reintegração do autor 
no cargo público de Vigia, pagando-lhe os vencimentos compreendidos entre o mês 
da exoneração (agosto de 2005) até o efetivo retorno ao exercício funcional, cuja 
remuneração deverá atender, desde a sua admissão (posse) ao salário mínimo nacional, 
permitindo-se a compensação com os valores efetivamente percebidos sob a mesma 
rubrica, com reflexos nas férias e gratificação natalina e, por fim, arbitrar os danos 
morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Honorários advocatícios em favor do advogado do autor arbitrados e 
fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do CPC).

Na apuração da obrigação de pagar deve-se obedecer ao regime de 
precatório (art. 100 da CF/1988).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do art. 475, I, do 
Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

30 de junho de 2011.

Fabricia Ferreira de Freitas
Juíza de Direito
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Ação Revisional de Cláusula Contratual
Contrato de Financiamento Bancário

                                                                                                        

Fabrícia Ferreira de Freitas

SENTENÇA

Vistos, etc.

(...) ajuizou ação ordinária contra (...) postulando a revisão de cláusulas 
contidas em contrato de financiamento bancário, por meio do qual obteve o crédito 
necessário à aquisição de um veículo.

Alega, em síntese, que o financiamento contratado é no montante de R$ 
35.000,00 para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.114,78, sendo que a primeira parcela 
venceu no dia 11/02/2011 e a última em 11/01/2016. Afirma que os juros aplicados nas 
parcelas vincendas são acima de 12% A.A e a taxa de juros sofre incidência de juros 
compostos, reputando-as excessivas, abusivas e ilegais.

Após discorrer sobre as causas de pedir, requer que este Juízo declare nulas 
as cláusulas que preveem encargos legais e abusivas, excluindo da relação negocial a 
capitalização de juros, que os juros remuneratórios sejam limitados à razão de 12% ao 
ano e que a comissão de permanência seja restrita aos índices divulgados pelo INPC. 
Pugna, ainda, que seja autorizada a realização de depósitos judiciais mensais no valor a 
ser apurado em perícia.

Juntou documentos (fls. 20/93), incluindo planilha dos valores que entende 
devidos.

Contestação às fls. 108/157. Refutou os pedidos inaugurais, postulando a 
manutenção das cláusulas contratadas e impugnou, na mesma peça, a concessão dos 
benefícios da justiça gratuita.

A parte autora não ofereceu réplica.
Frustrada a audiência preliminar, onde se buscou a composição do litígio 

(fls. 191/192).
É o relatório.
O promovido apresenta, no corpo da contestação, uma impugnação à 

concessão dos benefícios da assistência judiciária aos necessitados.
O parágrafo 2º do art. 4º da Lei n. 1.060/1950 exige que a impugnação será 

feita em autos apartados.
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Portanto, não conheço da impugnação porque formulada pela via 
instrumental inadequada e, ainda, por ter sido formulada sem qualquer prova que 
infirmasse a presunção relativa de incapacidade de pagamento das custas do processo e 
dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família da autora.

No mérito, a matéria discutida no caderno processual demanda o 
julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no art. 330, I, do CPC.

Por meio do contrato de fls. 24/25, juntado também às fls. 170/172, a autora 
obteve o crédito para financiar a aquisição de veículo da marca  (...), cor preta, placa  (...), 
ano 2010/2011, obrigando-se a pagar 60 parcelas de R$ 1.114,78.

O instrumento obrigacional foi firmado em 10/01/2011.
Ressalto que somente os acessórios que estiverem contidos na causa de 

pedir e no pedido podem ser avaliados judicialmente, consoante determina a Súmula 
n. 381 do STJ, sendo proibido o julgamento extra petita, como vedam os arts. 128 e 460 
do CPC.

A Súmula aludida assim dispõe:

Súmula n. 381.
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 
abusividade das cláusulas.

A autora defende que os juros pactuados à taxa de 1,90% ao mês e 25,34% 
ao ano é abusiva, pretendendo limitá-la ao importe de 12% ao ano, de forma simples.

Deve-se ter em mente que a disposição contida no revogado par. 3º 
do art. 192 da CF/1988, enquanto vigente, enunciava dispositivo que necessitava de 
regulamentação por lei, não sendo autoaplicável, como entendia, de forma pacífica, o 
Supremo Tribunal Federal ao editar as Súmulas n. 596 e 648:

Súmula n. 596.
AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 22626/1933 NÃO SE APLICAM ÀS 
TAXAS DE JUROS E AOS OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS 
OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU 
PRIVADAS, QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Súmula n. 648.
A NORMA DO § 3º DO ART. 192 DA CONSTITUIÇÃO, REVOGADA 
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 40/2003, QUE LIMITAVA A TAXA 
DE JUROS REAIS A 12% AO ANO, TINHA SUA APLICABILIDADE 
CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.

Como o § 3º do art. 192 da Carta Magna foi revogado pela Emenda 
Constitucional n. 40, de 29/05/2003, antes, ainda, da celebração, do contrato que originou 
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a obrigação que a autora pede revisão judicial, entendo improcedente a limitação dos 
juros ao patamar de 12% ao ano.

Neste sentido, vigora a Súmula Vinculante n. 7 do STF:

A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda 
Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao 
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. 

Pactuar juros remuneratórios acima de 12% ao ano não importa, por si só, 
a existência de abuso e ilegalidade no contrato, como demonstra a Súmula n. 382 do 
STJ (“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não 
indica abusividade”).

A promovente sequer demonstra que os juros remuneratórios pactuados 
estavam acima da média praticada pelo mercado quando da assinatura do contrato, 
sendo improcedente a pretensão de abusividade e ilegalidade.

No que se refere à capitalização dos juros contratados, atente-se para a data 
da contratação e o teor do art. 5 da Medida Provisória n. 2.170-36, de 23/08/2001, mas 
também veiculada na MP n. 1.963/2000:

Art. 5o  Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade 
inferior a um ano. 

Como o contrato é posterior à citada legislação, deve-se averiguar, ainda, se 
houve previsão expressa permitindo a capitalização dos juros em periodicidade inferior 
a um ano. 

Os documentos juntados pelos litigantes (iguais em teor) mostram que a 
obrigação foi contratada com juros de 1,90% ao mês e 25,34% ao ano, sendo inconteste 
o conhecimento da taxa mensal e anual praticada no mútuo.

Por este motivo, entendo que houve expressa previsão contratual da 
periodicidade inferior a um ano para a cobrança de forma capitalizada e em periodicidade 
mensal dos juros acordados, afastando a alegada ilegalidade.

Cito precedentes da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 
JUROS REMUNERATÓRIOS. FALTA DO CONTRATO. TAXA MÉDIA 
DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE 
PACTUAÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. 
SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
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1. Diante da impossibilidade de se verificar a taxa de juros contratada, em 
razão da ausência de juntada do contrato aos autos, os juros remuneratórios 
devem ser fixados segundo a taxa média de mercado nas operações da 
espécie. Precedentes.
2. É permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 
a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que pactuada entre as 
partes. No caso concreto, para verificar se a capitalização de juros foi prevista 
no contrato, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos 
autos, o que é inviável na instância especial. Vedação das Súmulas n. 5 e 7/
STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 54.913/
RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 
julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 
ESPECIAL INTERPOSTO PELA CASA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA DO 
AUTOR.
1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS, 
Relª para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento 
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de 
que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 
ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida 
Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que 
expressamente pactuada.
2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 
duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e 
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa. (AgRg no REsp 
1351357/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 
em 05/02/2013, DJe 21/02/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL 
DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA 
PACTUADA NO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado 
quando demonstrada a abusividade na taxa contratada. Na espécie, o 
Tribunal de origem consignou que não houve abusividade na taxa de juros 
pactuada.
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde 
que expressamente pactuada. (REsp 973.827/RS, Relatora p/ acórdão, Min. 
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24/09/2012)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1347355/
MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 04/12/2012, DJe 13/12/2012)
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A promovente pede, ainda, a substituição da taxa relacionada à comissão 
de permanência pelos índices apurados pelo INPC, o que se mostra impossível, como 
ressoa a jurisprudência pacífica do STJ, cristalizada pela Súmula n. 294:

Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, 
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, 
limitada à taxa do contrato.

Como os encargos contratados e infirmados na presente lide não foram 
julgados ilegais e abusivos, não se pode permitir a desconfiguração da mora e os seus 
reflexos: impedimento à inscrição do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes 
e a manutenção na sua posse do bem financiado com cláusula de alienação fiduciária em 
garantia, como bem demonstra o entendimento do STJ:

Bancário e processo civil. Agravo no recurso especial. Ação revisional 
e de busca e apreensão. Disposições de ofício. Juros remuneratórios. 
Capitalização dos juros. Repetição do indébito. Inscrição do nome do 
devedor em órgãos cadastrais. Busca e apreensão.
- Resta firmado no STJ o entendimento acerca da impossibilidade de revisão 
de ofício de cláusulas consideradas abusivas em contratos que regulem uma 
relação de consumo. Ressalva pessoal.
- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de 
juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos de abertura de crédito 
e empréstimo.
- Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários 
celebrados após à vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 
(reeditada sob o nº 2.170/36).
- Admite-se a repetição e/ou compensação de indébito nos contratos de 
abertura de crédito em conta corrente ou de mútuo, independentemente 
da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com o objetivo 
de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. 
Precedentes.
- A simples discussão judicial do débito não impede a inclusão do nome do 
devedor em cadastros de inadimplentes.
- É direito do credor fiduciário, uma vez comprovada a mora do devedor, 
postular a busca e apreensão do bem dado em garantia de alienação 
fiduciária.
Negado provimento ao agravo no recurso especial. (AgRg no REsp 861.699/
RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
29/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 359)

Isto posto, não conheço da impugnação à concessão de assistência judiciária 
aos necessitados e, no mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC, julgo improcedentes 
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os pedidos autorais, condenando a promovente ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (art. 20, par. 4º, do CPC), obrigações 
que ficam suspensas na forma do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.

Intimem-se.

23 de julho de 2013.

Fabricia Ferreira de Freitas
Juíza de Direito
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Agravo  de  Instrumento
                                                                                                        

Fernando Luiz Ximenes Rocha

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. APELAÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA 
REPROGRÁFICA. VIA ORIGINAL NÃO COLACIONADA 
APÓS O QUINQUÍDIO PREVISTO NA LEI Nº 9.800/1999. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE HERMENÊUTICA UBI 
EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. CORREÇÃO 
DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelo foi protocolizado com obediência ao disposto no 
art. 508 do Código de Processo Civil. Porém, constitui cópia 
reprográfica da via original, não tendo esta sequer sido coligida 
aos fólios da ação originária.
2. O caput do art. 2º da Lei nº 9.800/1999 prevê: “A utilização 
de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o 
cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em 
juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”, 
o que, na espécie, não restou observado, impondo-se o não 
recebimento do apelo. Precedentes do STJ.
3. Apesar de não haver sido enviada por fac símile citada 
peça processual, o protocolo de cópia reprográfica equivale a 
semelhante providência, cujos originais, igualmente, devem ser 
colacionados aos autos no prazo a que alude o normativo acima 
referido, devendo-se aplicar ao caso a mesma previsão legal 
consoante o brocardo hermenêutico ubi eadem ratio, ibi eadem 
legis dispositio, ou seja, onde existe a mesma razão fundamental 
prevalecerá a mesma regra de Direito.
4. Desse modo, afigura-se correta a decisão proferida pelo 
magistrado a quo em não receber o recurso apelatório.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará, por uma de suas Turmas, unanimemente, em conhecer do agravo 
de instrumento, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
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Fortaleza, 15 de abril de 2013.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisório do Juízo 
da Comarca de  (...), prolatado nos autos do Processo nº  (...) (ação ordinária), mediante 
o qual inadmitiu apelo do ora agravante, sob o fundamento de que a interposição da 
irresignação em cópia, cuja assinatura, em forma digital, não permitiria aferir se teria 
partido do punho do seu titular, podendo mencionada irresignação ter sido interposta 
à revelia e até mesmo contra os interesses do advogado, além do que, em sendo cópia 
de petição, os  originais deveriam ter sido juntados aos autos em cinco dias, o que não 
ocorreu, impondo, ainda, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (págs. 
165-166).

O ente público recorrente aduz, em síntese (págs. 02-12), que não poderia 
o julgador a quo aferir supostos prejuízos em detrimento da ampla defesa do município 
apelante, e pior, sem sequer intimar o advogado signatário da mencionada peça processual 
para que confirmasse a autenticidade da assinatura, olvidando as determinações do art. 
13 do Código de Processo Civil.

Argui, outrossim, a ilegalidade da multa aplicada na espécie, inclusive à 
míngua de fundamentação pertinente.

Mediante decisório de págs. 195-199 deferi a suspensividade pleiteada, 
ordenando o reentranhamento do recurso de apelação, dando a este normal trâmite.

Contrarrazões às págs. 202-209.
A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (págs. 

218-222).
É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Volta-se a irresignação contra decisório que deixou de receber recurso de 

apelação interposto em cópia digitalizada da assinatura do advogado (págs. 180-184 e 
185-189); ou seja, aquela medida judicial constitui cópia reprográfica da via original, 
cujos originais, no entanto, sequer foram juntados no feito em trâmite em primeira 
instância.

O caput do art. 2º da Lei nº 9.800/1999 prevê: “A utilização de sistema de 
transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os 
originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término”.
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Cito:

[...] II - O art. 2º da Lei nº 9.800/99, ademais, estipula que a utilização do 
sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento 
dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, 
até cinco dias da data de seu término. III - In casu, o fac-símile da petição 
dos embargos declaratórios foi protocolizado em 20/12/2010. Entretanto, 
somente em 21/2/2011 é que o original veio a ser apresentado, fora, 
portanto, do interstício previsto na legislação. Embargos de declaração não 
conhecidos. (STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no RE 
nos EDcl no AgRg no Ag 1140246/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, 
DJe 03.06.2011, destaquei)

[...] 1. Conforme o disposto no art. 2°, da Lei n° 9.800/99, é ônus do 
recorrente, após a protocolização da cópia recursal transmitida via fax, 
juntar, em 05 (cinco) dias, o documento original, a contar do vencimento 
do prazo específico. Precedentes. 2. No caso, muito embora o fax contendo 
a petição dos embargos tenha sido enviado tempestivamente, o documento 
original somente foi apresentado depois de transcorrido o prazo legal de 
cinco dias, o que impede o conhecimento do recurso. 3. Embargos não 
conhecidos. (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no Ag 1268523/PR, Relator 
Ministro JORGE MUSSI, DJe 29.11.2010)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. LEI 9.800/99. INTERPOSIÇÃO DE 
RECURSO VIA FAX. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ORIGINAIS. 
RESPONSABILIDADE DA PARTE. OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 2º DA 
LEI. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - A Lei 9.800/99 permite às partes a 
utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo "fac-símile", 
ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de 
petição escrita, dispondo que os originais devem ser entregues até cinco 
dias da data da recepção do material. II - A interposição de recurso com 
base na Lei 9.800/99 atribui à parte a total responsabilidade pela entrega dos 
originais ao órgão judiciário. Não havendo a entrega, o recurso não pode ser 
conhecido. III - Agravo interno não conhecido (STJ, 5ª Turma, AgRg no Ag 
864.606/AM, Relator Ministra JANE SILVA – Desembargadora convocada 
do TJ/MG –, DJU 1º.10.2007, p. 361, destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO 
REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. ORIGINAL APRESENTADO 
FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. GREVE DOS 
CORREIOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso 
interposto via fax, se a protocolização da peça original não ocorrer no prazo 
de 5 (cinco) dias previsto no art. 2º da Lei 9.800/1999. 2. Hipótese em que 
o Agravo Regimental foi apresentado, via fax, no dia 13.9.2007 e o original 
protocolizado apenas em 24.9.2007. 3. A Corte Especial do STJ firmou 
entendimento de que a greve dos Correios não configura justa causa hábil 
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para excluir o requisito da tempestividade recursal. Precedente. 4. Embargos 
de Declaração rejeitados. (STJ, 2ª Turma, EDcl no AgRg no REsp 976.909/
RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19.03.2009)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, 
AUTUADOS COMO PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. 
PROTOCOLIZAÇÃO POR 'FAX'. PERDA DO PRAZO PARA ENVIO 
DA PETIÇÃO ORIGINAL. LEI N.º 9.800/99. GREVE DOS CORREIOS. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. - O prazo para apresentação dos originais 
enviados anteriormente por 'fax' é de cinco dias, contados a partir do 
termo final do prazo para a apresentação do recurso (AgRg no Eresp 
640.803/RS, Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial). - O que define a 
tempestividade do recurso interposto junto a esta Corte é a entrega, dentro 
do prazo, da petição no respectivo protocolo. Pouco releva que o serviço 
afeto aos Correios não se tenha efetuado com a necessária rapidez, em razão 
da greve de seus funcionários. No caso, o risco por eventual impontualidade 
ou outro defeito no serviço prestado pela empresa corre por conta do 
usuário. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, Corte Especial, EDcl no 
AgRg nos EDcl na Pet 6.144/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 
DJe 23.10.2008)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PROTOCOLO VIA FAC-
SÍMILE. ORIGINAL FORA DO PRAZO. ART. 2º DA LEI 9.800/99. 
INTEMPESTIVIDADE. MÁ FORMAÇÃO DO AGRAVO. PROVIMENTO 
NEGADO. 1. O prazo para protocolo da peça autêntica tem seu início na 
data de interposição da petição transmitida por meio eletrônico, em face 
da preclusão consumativa. O prazo suplementar de cinco dias para juntada 
dos originais é contínuo, pois trata-se de mera prorrogação do interregno 
principal, não tendo seu início suspenso em razão de sábados, domingos ou 
feriados. (STJ, 6ª Turma, AgRg no Ag 681166/RJ, Relator Ministro HÉLIO 
QUAGLIA BARBOSA, DJU 06.03.2006, p. 473, destaquei)

Apesar de não haver sido enviada por fac símile mencionada peça processual, 
o protocolo de cópia reprográfica equivale a semelhante providência, cujos originais, 
igualmente, devem ser colacionados aos autos no prazo a que alude o normativo acima 
referido, devendo-se aplicar na espécie a mesma previsão legal consoante o brocardo 
hermenêutico ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, ou seja, onde existe a mesma 
razão fundamental prevalecerá a mesma regra de Direito.

A propósito, colho os seguintes julgados a seguir ementados, todos de 
minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO PARA 
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EQUIVOCADA 
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APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. JUNTADA DE CÓPIA. VIA 
ORIGINAL NÃO COLACIONADA APÓS O QUINQUÍDIO PREVISTO 
NA LEI Nº 9.800/1999. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO UBI EADEM 
RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo regimental foi protocolado em 12.06.2009, portanto, no 
quinquídio legal para a interposição daquele recurso. Porém, constitui 
cópia, não tendo sido a via original coligida aos fólios.
2. O caput do art. 2º da Lei nº 9.800/1999 prevê: “A utilização de sistema de 
transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, 
devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias 
da data de seu término”, o que, na espécie, não restou observado, impondo-
se o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
3. Apesar de não haver sido enviada por fac simile citada peça processual, 
o protocolo de cópia equivale a semelhante providência, cujo original, 
igualmente, há de ser coligido aos autos no prazo de cinco dias, devendo-
se aplicar à hipótese idêntica previsão legal consoante o brocardo ubi 
eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, segundo o qual para a mesma razão 
fundamental prevalecerá igual regra de Direito.
4. Agravo regimental não conhecido. (TJCE, Agravo Regimental nº 24116-
24.2006.8.06.0000/1, Rel. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES 
ROCHA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 18/07/2011, DJe 26/07/2011)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA 
REPROGRÁFICA. VIA ORIGINAL COLACIONADA APÓS O 
QUINQUÍDIO PREVISTO NA LEI Nº 9.800/1999. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DE HERMENÊUTICA UBI EADEM RATIO, IBI EADEM 
LEGIS DISPOSITIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O apelo foi protocolizado em 18.07.2007 (quarta-feira), obedecendo-se 
ao disposto no art. 508 do Código de Processo Civil. Porém, constitui cópia 
reprográfica da via original, tendo esta sido coligida aos fólios somente em 
24.07.2007 (terça-feira).
2. O caput do art. 2º da Lei nº 9.800/1999 prevê: “A utilização de sistema de 
transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, 
devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias 
da data de seu término”, o que, na espécie, não restou observado, uma vez 
mencionado prazo haver findado em 23.07.2007 (segunda-feira), impondo-
se o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.
3. Apesar de não haver sido enviada por fac símile citada peça processual, 
o protocolo de cópia reprográfica equivale a semelhante providência, cujos 
originais, igualmente, devem ser coligidos aos autos no prazo a que alude 
o normativo acima referido, devendo-se aplicar ao caso a mesma previsão 
legal consoante o brocardo hermenêutico ubi eadem ratio, ibi eadem 
legis dispositio, segundo o qual onde existe a mesma razão fundamental 
prevalecerá a mesma regra de Direito.
4. Apelo não conhecido. (TJCE, Apelação Cível nº 2531-
10.2006.8.06.0001/1, Rel. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES 
ROCHA, 1ª Câmara Cível, Julgado em 18/07/2011, DJe 27/07/2011)
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Portanto, afigura-se correta a decisão do magistrado a quo em deixar de 
receber o recurso de apelação.

Sob tais fundamentos, nego provimento ao agravo.
É como voto.

Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha
Relator
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Apelação Cível em Ação Regressiva de Cobrança
                                                                                                        

Fernando Luiz Ximenes Rocha

Cuida-se de apelação cível interposta por (...). em face de sentença prolatada 
pelo juízo da 26ª Vara Cível desta Comarca, nos autos do Processo nº  (...), que julgou 
improcedente ação regressiva de cobrança, bem como condenou a autora em despesas 
processuais e honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 
(fls. 131-137).

A recorrente aduz, em suma (págs. 174-183):
(a) ilegal recusa de revelia do apelado e conversão do rito em ordinário;
(b) invalidade da transação realizada entre o apelado e a denunciada à 

lide (segurada) frente à seguradora apelante, a qual pode cobrar do causador dos danos 
valores superiores à franquia obrigatória.

Contrarrazões às fls. 184-186.
A segurada  (...), considerada revél, deixou de apresentar peça de 

impugnação ao recurso da seguradora.
O feito foi distribuído por equidade ao Desembargador Edmilson da Cruz 

Neves (fls. 191), o qual reconheceu haver prevenção do Desembargador Rômulo Moreira 
de Deus em virtude do Mandado de Segurança nº  (...) (atual nº  (...), fl. 193), motivo 
por que os autos foram enviados a esse último Magistrado, o qual, no entanto, ordenou a 
redistribuição do recurso à então recém criada 4ª Câmara Cível (fls. 200-201).

O Desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva foi designado 
novel Relator, mas em virtude de sua remoção para a 8ª Câmara Cível determinou o 
encaminhamento dos fólios ao Desembargador Teodoro Silva Santos (fls. 207-208), que 
se declarou impedido (fl. 210), tendo sido o presente caderno processual remetido ao 
meu gabinete, oportunidade em que salientei não ser o substituto regimental do anterior 
Relator, determinando a remessa desta lide à Desembargadora Maria Iracema Martins 
do Vale (fl. 214).

Porém, os autos foram novamente enviados ao Desembargador Teodoro 
Silva Santos (fls. 215-216), que mandou corrigir a distribuição à Magistrada acima 
referida (fls. 218-219), a qual devolveu-me os autos em virtude da mencionada prevenção 
(fls. 222-224).

Inexistindo interesse público a que alude o art. 53, VI, do Regimento 
Interno deste Tribunal, deixei de submeter o feito à Procuradoria-Geral de Justiça.
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É o relatório.
Decido.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação.
Respeitante às suscitadas ilegalidade da recusa de revelia do apelado 

e da conversão do rito em ordinário, encontram-se elas preclusas pela ausência de 
interposição de recurso contra os pronunciamentos de fls. 33, 35 e 51, nos momentos 
oportunos.

Saliente-se que a seguradora insurgente fez uso de mandado de segurança 
para impugnar as matérias em alusão (fls. 110-121), ação, porém, que foi liminarmente 
indeferida diante da desobediência ao prazo decadencial da impetração (fls. 123-126).

No que tange ao mérito, o Magistrado a quo opôs às pretensões da 
seguradora os efeitos decorrentes de transação realizada por terceiros (causador do dano 
e segurada).

Nada obstante os arts. 1027 e 1031, caput, do Código Civil de 1916 então 
vigente (reproduzidos nos arts. 842 e 843 do CCB/2002) preverem que a transação deve 
ser interpretada restritivamente, bem como que não aproveita nem prejudica senão aos 
que nela intervieram, entendo que a quizila possui resolução no art. 988 daquele vetusto 
diploma civil (art. 349 do CCB/2002):

Art. 988. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, 
privilégios e garantias do primitivo, em relação a dívida, contra o devedor 
principal e os fiadores.

Se houve quitação dos prejuízos ocasionados ao veículo da segurada 
mediante os pagamentos de fls. 47-49 (questão incontroversa), isso equivale a renúncia 
ao direito, não havendo como dizê-lo transferido à seguradora; vale dizer, não se perfez 
a sub-rogação que, no caso, legitimaria a pretensão de reembolso.

Consoante bem acentuou o juízo de primeira instância, se houve infração 
contratual entre a seguradora e a segurada, isto é questão a ser solvida entre eles, 
porquanto o contrato não opera efeitos senão entre as partes contratantes.

A esse respeito, colho os seguintes arestos do e. Superior Tribunal de Justiça:

[...] ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA 
MOVIDA POR SEGURADORA. ANTERIOR TRANSAÇÃO REALIZADA 
ENTRE O SEGURADO E A EMPRESA RÉ. QUITAÇÃO E RENÚNCIA 
A REIVINDICAÇÕES FUTURAS. SUB-ROGAÇÃO INEXISTENTE. CC, 
ART. 988. PROCESSO. EXTINÇÃO. CPC, ART. 267, VI. [...] II. A transação 
feita entre o segurado e a empresa causadora do acidente põe fim ao litígio, 
daí não advindo, para a companhia seguradora, direito à sub-rogação para 
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efeito de postular indenização, regressivamente, pelos valores pagos a seu 
cliente pela cobertura do sinistro. III. Recurso especial conhecido em parte 
e provido, para extinguir o processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC. 
(STJ, REsp 328.646/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ 25/02/2002, p. 387, grifei)

SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL 
CELEBRADO ENTRE O SEGURADO E O CAUSADOR DO DANO. SUB-
ROGAÇÃO INEXISTENTE.
- Se o segurado (primitivo credor) não poderia mais demandar contra o 
causador do dano, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre ambos, 
com plena e geral quitação, não há falar em sub-rogação, ante a ausência 
do direito a ser transmitido. Precedentes do STJ. Recurso especial não 
conhecido. (STJ, REsp 127.656/DF, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, 
QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2001, DJ 25/03/2002, p. 288)

Com idêntica orientação: REsp 274.768/DF, Rel. Ministro SÁLVIO DE 
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2000, DJ 11/12/2000, 
p. 212; REsp 76.952/RS, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 26/02/1996, DJ 01/07/1996, p. 24050; REsp 194.362/MG, Rel. Ministro CARLOS 
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/1999, DJ 
13/12/1999, p. 143.

Sob tais fundamentos, com base no art. 557,caput, do CPC, nego 
provimento ao apelo, para manter íntegra a sentença recorrida.

Diante da renúncia realizada pelo patrono judicial da recorrente (fls. 197-
198), intime-se a seguradora apelante por via epistolar, com aviso de recebimento, por 
força do art. 238 do CPC1, no endereço de sua filial consoante indicado à fl. 02: Av. (...), 
nº  (...), Bairro  (...).

Em relação ao apelado com patrono constituído nos autos, sua intimação 
deve ocorrer pelo Diário da Justiça (art. 236, CPC2).

1 CPC, Art. 238. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus represen-
tantes legais e aos advogados pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe 
de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou 
profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo en-
dereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

2 CPC, Art. 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.
§ 1º. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advo-
gados, suficientes para sua identificação.
§ 2º. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente.
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Relativamente à apelada revél  (...), a demanda transitou em julgado contra 
si, porquanto a fluência do prazo de apelo independeu de intimação (art. 322, CPC3).

Transcorrido in albis o prazo previsto no §1º do art. 557 do CPC, devolvam-
se os presentes autos à instância de origem.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expedientes necessários.

1º de julho de 2013.

Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha
Relator

3 CPC, Art. 322. Contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente 
de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 
encontrar.
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Ação Penal Pública
                                                                                                        

Flávia Maria Aires Freire Allemão

SENTENÇA

Vistos etc.,

O(A) Representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra (...), 
v. “(...)”, já qualificado(s) nos autos, pela prática do(s) crime(s) capitulado(s) no(s) art. 
157, § 2º, I e II, do CP (2 vezes) e art. 244-B do ECA c/c  art. 70 do CP, na qual 
requereu, ainda, a condenação do acusado à reparação dos danos causados às vítimas, 
nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Narra a denúncia que no dia 27 de junho de 2012, por volta das 23:00 horas, 
na (...), deste município, o acusado, juntamente com o menor (...), fazendo uso de uma 
arma de fogo, subtraiu das vítimas (...) e (...) seus celulares, cordão e relógio.

Consta, ainda, da acusação, que os agentes do roubo chegaram em duas 
bicicletas e anunciaram o assalto, momento em que o denunciado apontou um revólver, 
enquanto o menor retirava dos ofendidos os objetos supra referidos.

Após a consumação do crime, a polícia militar iniciou diligências para 
localizar os criminosos, encontrando primeiramente o menor e, posteriormente, o 
acusado, o qual foi reconhecido pelas vítimas na delegacia, como um dos autores do 
crime. 

Serviu de base à denúncia, o inquérito policial de fls. 06/36, que veio 
instruído com auto de prisão em flagrante, no qual constam os depoimentos das 
testemunhas, declarações das vítimas, o interrogatório do réu, nota de culpa, auto de 
apresentação e apreensão, folha de antecedentes criminais do acusado.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva 
(processo nº (...)), conforme cópias de fls. 83/85.     

Recebida a denúncia em 16.08.2012 (fls. 42).
O acusado foi citado pessoalmente (fls. 46) e apresentou defesa preliminar 

às fls. 53/55, na qual negou os fatos narrados na denúncia, reservando-se ao direito de 
se manifestar sobre o mérito quando das alegações finais, oportunidade em que arrolou 
duas testemunhas.

Analisada a defesa preliminar e verificando este Juízo não haver hipóteses 
de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência 
de instrução (fls. 56).
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Foi declarado prejudicado, em 31.08.12, pedido de liberdade provisória 
(processo nº (...)), conforme cópia de fls. 86, em virtude da conversão da prisão em 
flagrante em preventiva, quando da homologação daquela. 

Protocolizado novo pedido de liberdade provisória, este foi novamente 
indeferido (processo nº (...)) em 06.11.12, conforme cópia de fls. 87/89, em face da 
inexistência de fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva após sua decretação, 
consoante previsão do art. 316 de CPP.

Em audiência de instrução (fls.90/90-v), realizada em 06.12.12, foram 
colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação e 2 (duas) 
testemunhas arroladas pela defesa, tendo sido requerida a dispensa de 01 (uma) 
testemunha arrolada pelo Ministério Público, o que foi deferido, prosseguindo-se ao 
interrogatório do acusado.           

Ao final da audiência de instrução, o Ministério Público requereu a juntada 
dos depoimentos colhidos na representação que corre contra o menor (...) na 2ª vara 
cível desta comarca, o que foi deferido, tendo também este Juízo determinado que se 
oficiasse à comarca de (...) requerendo certidão de antecedentes criminais do acusado e 
que, após cumpridas tas diligências, viessem os autos conclusos para sentença.

Foi anexada, às fls. 94/125, cópia integral do procedimento menorista do 
adolescente (...) que corre na 2ª vara cível desta comarca. 

Foi enviada pela comarca de (...) certidão de antecedentes criminais do réu 
(fls. 132).

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público, às fls. 133/135, 
requereu a condenação do réu nos termos do art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, ambos 
do CPB, e art. 244-B do ECA, c/c o art. 69 do CPB, com a aplicação da atenuante da 
confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do CPB, alegando estarem comprovadas 
a materialidade e a autoria dos delitos, embasando-se nos depoimentos das testemunhas 
e da vítima, bem como na confissão do acusado. 

A defesa, por sua vez, requereu em seus memoriais, às fls. 145/147, a 
aplicação da pena mínima prevista e que seja considerada a confissão espontânea do 
acusado, bem como a não aplicação do concurso formal de crimes previstos no art. 70 
do CPB, alegando que no momento da ação as vítimas se encontravam juntas.

Consta(m) certidão(ões) de antecedentes criminais do réu emitida por esta  
comarca às fls. 153.

É o relatório. Passo a decidir.
Ficaram provadas, de forma inequívoca, através da(s) prova(s) 

documental(is), qual(is) seja(m), auto de exibição e apreensão e dos depoimentos 
prestados, a materialidade do(s) crime(s) de roubo, qualificado(s) pelo porte de arma 
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e pelo concurso de pessoas, e do crime de corrupção de menores, bem como a autoria 
por parte do(s) denunciado(s), o(s) qual(is) confessou(aram) o crime na fase judicial.

Segundo restou apurado, o acusado, juntamente com o menor de nome (...) 
, conhecido por “(...)”, fazendo uso de uma arma de fogo e ameaças de morte, subtraiu 
das vítimas, dentre as quais, (...) e (...), seus celulares, cordão e relógio.

A vítima (...) foi bastante esclarecedora em seu depoimento, tecendo 
detalhes acerca da conduta delituosa do acusado e do menor, narrando, em resumo: 

Que estava na área de sua casa com umas amigas quando, de repente, 
apareceu o acusado e o menor conhecido por (...), cada um em uma 
bicicleta, sendo que o  maior estava armado e exigiram dinheiro, mas as 
vítima não tinham; que pegaram 3 (três) celulares, um seu, outro do (...) 
e o outro de sua amiga (...), no valor aproximado de R$ 200,00 (duzentos 
reais) cada, também um cordão seu e outro do Samuel, sendo que o seu era 
folheado a ouro e custava aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta 
reais), sendo que o do (...) era mais barato; que pegaram, ainda o relógio 
do (...) que custava aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais); que as 
vítimas foram ameaçados de morte; que além deste assalto, os meliantes 
teriam também assalto outras pessoas, sendo um grupo de mulheres e o 
adolescente Alan, tendo agredido um destes; que todos os objetos roubados, 
à exceção do celular de sua amiga (...) foi devolvido; que disse para o 
policial onde se encontrava o menor (...) e este, por sua vez, informou aos 
policiais onde era a casa do acusado (...); que a arma usada no delito não foi 
apreendida; que disseram que o acusado já respondia a processo criminal 
no estado do (...); que não conhecia o acusado, mas tão somente o menor, 
cujas companhias não são boas; que (...) prestou depoimento, mas a escrivã 
disse que não precisava assinar e a (...) queria ter prestado queixa, mas na 
polícia foi dito que ia perder tempo; que (...) ficou muito assustado e abalado 
com o ocorrido e depoente ficou muito receosa.

A testemunha arrolada pela acusação, (...), policial militar, informou, em 
síntese:

Que participou da diligência contra o acusado, a qual, inicialmente,  tinha 
por fim apreender drogas em poder do mesmo, o qual é envolvido com um 
conhecido traficante chamado pelo codinome “(...)”; que após a apreensão 
e prisão do acusado por tal motivo,  o acusado foi reconhecido pela vítima 
do roubo narrado na denúncia; que era outra equipe de policiais que  estava 
diligenciando sobre o roubo, o qual teve  mais de uma a vítima; que o acusado 
disse que a arma usada no roubo ficara com o “(...)”, tendo o acusado a 
trocado a arma por droga; que o acusado aparentava estar drogado, pois 
estava rindo e não falava coisa com coisa.

O outro policial (...), também arrolado na denúncia e que participou da 
diligência para apurar o roubo em tela afirmou, em resumo:
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Que apreendeu o menor que praticara o roubo com o acusado, que teve  
aproximadamente 3 (três) vítimas, tendo uma delas dito que conhecia 
o menor infrator; que o menor, o qual estava de posse de alguns objetos 
roubados, dentre os quais, aparelhos celulares e  cordões, disse quem era 
o seu comparsa, informando que ele tinha o apelido de (...); que depois os 
policiais foram à casa do acusado e não o encontraram, tendo o cunhado 
deste dito que o acusado já teve problemas com   a Justiça do Estado do 
(...); que a vítima reconheceu ambos assaltantes e disse que já conhecia o 
menor infrator; que segundo a vítima o acusado ficou de arma em punho 
e o adolescente recolheu o objetos; que além do referido assalto o acusado 
praticou outro, em sequencia, em uma rua próxima.

O acusado, em seu interrogatório em juízo, confessou o crime afirmando:

Respondeu pelo crime de porte ilegal de arma no Estado do Maranhão; 
que confessa que praticou os crimes de roubo narrados na denúncia, tendo  
subtraído os bens,  juntamente com um menor cujo nome não recorda; 
que eram umas 3 (três) vítimas; que estava drogado, tendo tido feito uso de 
maconha; que foi o interrogando quem mostrou a arma a qual pertencia ao 
menor; que foi o menor foi quem recolheu os objetos; que está arrependido. 

A participação do menor, por outro lado, além de qualificar o crime de 
roubo pelo concurso de pessoas, ainda constitui-se como delito autônomo de corrupção 
de menores, delito este formal, para o qual não é necessário perquirir se o menor já 
estava corrompido ou não, bastando que se perfaça a conduta descrita no tipo legal, que 
busca a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade, mesmo daquele que já 
praticou atos infracionais anteriormente.

Está é a posição de nossos tribunais superiores:

STJ - Ag Rg no HC223996/DF AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS 
CORPUS 2011/0264142-2 
Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 26/06/2012
Data da Publicação/Fonte DJe 07/08/2012

Ementa 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO 
PRATICADO EM CONCURSO COM UM INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO 
DE MENOR 1. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MOMENTOS 
CONSUMATIVOS DIVERSOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BIS IN 
IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não ocorre bis in idem quando o agente maior pratica crime de roubo 
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em concurso com adolescente, pois os tipos penais tutelam bens jurídicos 
distintos, apresentam momentos consumativos diversos, em que o agente 
maior revela, em uma só conduta, vontade dirigida a finalidades distintas: 
praticar o roubo e corromper o menor.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - HC 169657/DF HABEAS CORPUS 2010/0070891-5
Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131)
Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento 14/05/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2013

Ementa 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. (1) IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA 
VIA ELEITA. (2) CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO 
CONFIRMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE 
MANIFESTA ILEGALIDADE. (3) DESCARACTERIZAÇÃO DO 
CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DOIS CRIMES COMETIDOS. 
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. (4) QUESTÕES 
TRAZIDAS SOMENTE NESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE (5) WRIT NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em 
louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a 
ordem como substitutiva de recurso especial.
2. Não há constrangimento ilegal a ser reconhecido de ofício. É assente neste 
Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o 
entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada 
Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor 
tenha sido efetivamente corrompido.
3. A descaracterização do concurso material entre os dois crimes cometidos 
demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e das provas produzidos 
nos autos, haja vista cuidar-se de matéria eminentemente fática, o que é 
vedado em sede de habeas corpus.
4. Ainda que assim não fosse, verifica-se que as questões suscitadas na 
impetração não foram sequer ventiladas perante o Tribunal de origem, não 
podendo, portanto, serem examinadas por esta Corte, sob pena de indevida 
supressão de instância.
5. Writ não conhecido.

STF - HC93354/PR - PARANÁ HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. LUIZ FUX
Julgamento:  04/10/2011   
Órgão Julgador:  Primeira Turma
Publicação DJe-201 DIVULG 18-10-2011 PUBLIC 19-10-2011 EMENT 
VOL-02610-01 PP-00047
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO 
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E CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2º, I E II, DO 
CÓDIGO PENAL, E ART. 1º DA LEI N. 2.252/54). INICIATIVA DO 
ADOLESCENTE. REEXAME DE FATOS. CRIME FORMAL, NÃO 
SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA DA 
CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO MENOR. PRECEDENTES. 1. O 
crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, 
que o maior pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-
la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 
24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; 
HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão 
Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/
PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. 
A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia 
condição de corrompido do menor, uma vez que o anseio social é a sua 
recuperação. 3. Concluir que o menor foi, ou não, induzido à prática do 
crime de roubo demanda aprofundado reexame de fatos e provas, no afã de 
aferir-se a tipificação do fato ao crime de corrupção de menores. 4. In casu, 
o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado 
pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 
2º, I e II), bem como pelo crime de corrupção de menor (Lei n. 2.252/54), 
por tê-lo induzido à prática do crime de roubo. 5. A mens legis da norma 
insculpida no art. 1º da Lei n. 2.252/54 é a integridade moral do menor de 
dezoito anos e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento 
simplista de que o crime não se consuma caso o menor já se encontre 
corrompido, por ter praticado algum crime, não pode prosperar, sob pena 
de desvirtuamento dos escopos consubstanciadores do direito penal na 
recuperação e na reinserção do infrator na sociedade do menor de dezoito 
anos, cuja integridade moral é bem jurídico tutelado pelo artigo 1º da Lei n. 
2.252/54. 6. Habeas corpus denegado. 

Em que pese tenha sido informado pelas testemunhas e vítima ouvida em 
juízo que houve mais vítimas, dentre as quais (...) e (...), além das narradas na denúncia, 
considerando que as mesmas não foram ouvidas nem na delegacia, deixo de considerar 
tais crimes para fins de condenação, considerando apenas dois roubos e um de corrupção 
de menores.

Também não procede a tese da defesa de que teria havido apenas um crime 
de roubo, para afastar o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, sob a 
alegação de que no momento da ação as vítimas se encontravam juntas, haja vista que 
a conduta do réu, embora praticada em um mesmo contexto fático, se deu contra duas 
vítimas, tendo ambas sido atingidas, cada uma individualmente, em seu patrimônio.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência do STF e STJ:

STF - RHC 112871/DF - DISTRITOFEDERAL RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. ROSA WEBER
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Julgamento:  16/04/2013 
Órgão Julgador:  Primeira Turma
Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 29-04-2013 
PUBLIC 30-04-2013
Ementa 
 
E M E N T A RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
ROUBO. ÚNICA CONDUTA DIRIGIDA A VÍTIMAS DISTINTAS. 
PREJUÍZO A PATRIMÔNIOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL 
CONFIGURADO. A prática do crime de roubo com ofensa a vítimas 
diversas, com prejuízo psíquico e físico para ambas, configura hipótese de 
concurso formal, com espeque no art. 70 do Código Penal. Precedentes. 
Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.
STF - HC 96787/RS - RIO GRANDE DO SUL HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. AYRES BRITTO
Julgamento:  31/05/2011
Órgão Julgador:  Segunda Turma 
Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 18-11-2011 
PUBLIC 21-11-2011
Ementa 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. VÍTIMAS DIVERSAS. 
CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). ALEGAÇÃO DE CRIME 
ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. 
ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal no sentido da caracterização do concurso formal (art. 70 do Código 
Penal), quando o delito de roubo acarreta lesão ao patrimônio de vítimas 
diversas. Precedentes específicos: HC 103.887, da relatoria do ministro 
Gilmar Mendes; HC 91.615, da relatoria da ministra Cármen Lúcia; HC 
68.728, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. 2. O habeas corpus é 
garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma 
ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano 
(inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado 
de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de 
verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se 
dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que 
se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade 
mesma e como fundamento jurídico da pretensão. 3. No caso, o acatamento 
da tese defensiva também demandaria a renovação de atos próprios da 
instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas 
instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus, não seria 
possível invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada 
como coatora, no sentido de que o paciente atingiu, sim, o patrimônio de 
vítimas distintas. 4. Ordem denegada.

STJ - HC 203597 / SP HABEAS CORPUS 2011/0083414-2 
Relator(a)  Ministra LAURITA VAZ (1120)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 18/12/2012
Data da Publicação/Fonte  DJe 01/02/2013
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Ementa 
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO CONSUMADO. 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PLEITO DE AFASTAMENTO 
DOS MAUS ANTECEDENTES. FOLHA PENAL DO PACIENTE NÃO 
JUNTADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DELITOS 
PRATICADOS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA DIVERSAS 
VÍTIMAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL 
CONFIGURADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. LEGALIDADE. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS 
CORPUS DENEGADO.
1. Impossível infirmar a conclusão de existência dos maus antecedentes, 
quando a Defesa, detentora do ônus de demonstrar de plano o 
constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, não junta a folha de 
antecedentes penais ou certidão cartorária equivalente aos autos, não 
permitindo, assim, se aferir se, quando do cometimento do delito objeto do 
presente writ, o Paciente ostentava ou não, de fato, condenações definitivas 
anteriores.
2. Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de 
roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos 
patrimônios diversos. Precedentes.
3. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, pelo reconhecimento 
fundamentado de circunstância judicial desfavorável ao réu, não há 
ilegalidade na imposição do regime prisional mais gravoso, valendo-se da 
interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2º, ambos do Código Penal.
4. Habeas corpus denegado.

STJ - HC 167812 / SP HABEAS CORPUS 2010/0059191-0 
Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148)
Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento 21/03/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 10/04/2013

Ementa 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO/REVISÃO 
CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE 
MANIFESTA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE 
VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NULIDADE 
ABSOLUTA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA 
DE FOGO DEMONSTRADO POR PROVA TESTEMUNHAL. CRIME 
PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DE VÍTIMAS DISTINTAS. 
CONCURSO FORMAL.
Ordem não conhecida, mas concedida de ofício, nos termos do voto do 
Relator.

Outras Informações 
Não é cabível a impetração de habeas corpus quando se objetiva reformar 
decisão judicial contra a qual é cabível recurso apropriado ou revisão 
criminal, visto que, segundo o entendimento do STF e do STJ, o habeas 
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corpus em tais situações é admitido apenas excepcionalmente, não podendo 
o writ ser utilizado como sucedâneo do meio processual adequado. 
É possível o afastamento da condenação pelo crime de alteração de sinal 
identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do CP, quando 
baseada apenas em prova testemunhal, tendo-se dispensado a realização 
de exame de corpo de delito, visto que, no caso, a falta de realização desse 
exame implica nulidade insanável, já que, conforme o artigo 158 do CPP, tal 
exame se mostra indispensável por se tratar de crime que deixa vestígios e, 
ademais, não há nos autos elementos a demonstrar que era impossível a sua 
realização, de sorte que não poderia ser suprido pela prova testemunhal. 
É possível a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao uso de 
arma de fogo para o crime de roubo, conforme o artigo 157, § 2º, I, do 
CP, baseando-se apenas nos depoimentos das vítimas, ainda que não 
se tenha apreendido a arma de fogo, nem tenha sido ela submetida 
a perícia, quando demais elementos probatórios demonstrarem sua 
utilização na prática do delito, segundo o entendimento do STJ. 
Não é possível o reconhecimento da regra de crime único na hipótese 
de roubo praticado contra vítimas distintas, na mesma situação fática e 
objetivando patrimônios diferentes, visto que, segundo o entendimento do 
STJ, a tal situação é aplicável a regra do concurso formal de crimes.

Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE 
a denúncia para condenar (...), já devidamente qualificado nestes autos, nas penas dos 
arts. 157, § 2º, I e II, do CP (duas vezes) e 244-B do ECA.

Indefiro o pedido ministerial de reparação dos danos causados às vítimas, 
nos termos do art. 387, IV, do CPP, tendo em vista que o único objeto que não foi 
devolvido foi o aparelho celular de Gercila, a qual não consta na denúncia como uma das 
vítimas e sequer foi ouvida nos autos.

Observando o art. 68 do CP, passo a fixar-lhe as penas-base dos crimes, 
atendendo às circunstâncias judiciais do art. 59 e os critérios do art. 60 do mesmo 
diploma legal.

Considerando que foram aplicadas duas causas de aumento, uma será 
considerada como circunstância judicial e a outra como causa de aumento (Súmula n.º 
443/STJ).

DO CRIME DE ROUBO CONTA A VÍTIMA (...)

1) Culpabilidade - comprovada, sendo a conduta do réu reprovável;
2) Antecedentes – o réu é tecnicamente primário, embora responda por 

crime de porte ilegal de arma no estado do Maranhão  (Súmula 444 do STJ);
3) Conduta social – é boa segundo as testemunhas arroladas pela defesa;
4) Personalidade – do homem comum;
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5) Motivos do crime – nada consta;
6) Circunstâncias do fato – não favorecem ao réu, pois se utilizara de arma 

de fogo e estava  drogado durante o delito, o qual fora praticado na residência da vítima, 
e o mesmo ainda teria praticado outros roubos em sequencia;

7) Consequências extra-penais - foram graves, estando a vítima hoje receosa;
8) comportamento da vítima - não facilitou nem incentivou a ação do agente.

Assim, ante a preponderância de circunstâncias desfavoráveis, doso a 
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, 
considerando para esta a capacidade financeira do acusado, correspondendo o dia-multa 
ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal.

Presente a circunstância atenuante contida no art. 65, III, “d”, do CP, 
relativa à confissão, reduzo as penas para de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão 
e multa para valor de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes.
Verificando-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 

157, § 2º, II), elevo as penas em 1/3 (um terço), as quais passam a ser de 5 (cinco) anos e 
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-
multa, correspondendo o dia-multa ao valor de um trigésimo do salário-mínimo 
mensal, vigente à época do fato e atualizado monetariamente, as quais torno definitivas, 
à míngua de outras causas a serem levadas em consideração.

DO CRIME DE ROUBO CONTA A VÍTIMA (...)

1) Culpabilidade - comprovada, sendo a conduta do réu reprovável;
2) Antecedentes – o réu é tecnicamente primário, embora responda por 

crime de porte ilegal de arma no estado do Maranhão  (Súmula 444 do STJ);
3) Conduta social – é boa segundo as testemunhas arroladas pela defesa;
4) Personalidade – do homem comum;
5) Motivos do crime – nada consta;
6) Circunstâncias do fato – não favorecem ao réu, pois se utilizara de arma 

de fogo e estava  drogado durante o delito, o qual fora praticado na residência de uma 
das vítimas, e o mesmo ainda teria praticado outros roubos em sequencia;

7) Consequências extra-penais - foram graves, tendo a vítima Samuel ficado 
muito assustada e abalada com o ocorrido.

8) comportamento da vítima - não facilitou nem incentivou a ação do agente.
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Assim, ante a preponderância de circunstâncias desfavoráveis, doso a pena-
base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) 
dias-multa, considerando para esta a capacidade financeira do acusado, correspondendo 
o dia-multa ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal.

Presente a circunstância atenuante contida no art. 65, III, “d”, do CP, 
relativa à confissão, reduzo as penas para de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão 
e multa para valor de 41 (quarenta e um) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes.
Verificando-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas (art. 

157, § 2º, II), elevo as penas em 1/3 (um terço), as quais passam a ser de 5 (cinco) anos e 
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e de multa de 54 (cinquenta e quatro) dias-
multa, correspondendo o dia-multa ao valor de um trigésimo do salário-mínimo 
mensal, vigente à época do fato e atualizado monetariamente, as quais torno definitivas, 
à míngua de outras causas a serem levadas em consideração.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Culpabilidade - comprovada, sendo a conduta do réu reprovável;
Antecedentes – o réu é tecnicamente primário, embora responda por vários 

delitos (Súmula 444 do STJ);
Conduta social – é boa segundo as testemunhas arroladas pela defesa;
Personalidade – do homem comum;
Os motivos – nada consta;
Circunstâncias do fato – desfavorecem ao réu, pois praticara com o mesmo 

crimes de roubo qualificados pelo uso de arma de fogo;
Consequências extra-penais – graves, pois o menor, que nunca havia 

praticado ato infracional antes chegou a ser internado provisoriamente pelo assalto ora 
apurado;

O comportamento da vítima - não facilitou nem incentivou a ação do 
agente, tendo o menor declarado perante o representante do Ministério Público que foi 
o acusado quem o convidou para praticar o assalto.

Assim, ante a preponderância de circunstâncias desfavoráveis, doso a pena-
base em doso a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Presente a circunstância atenuante contida no art. 65, III, “d”, do CP, 
relativa à confissão, reduzo a pena para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a qual 
torno definitiva, à míngua de outras causas a serem levadas em consideração.
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DO CONCURSO FORMAL 

Com relação aos 2 (dois) crimes de roubo, tenho que houve desígnios 
autônomos, posto que foram retirados os bens de cada vítima individualmente, 
configurando-se o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70 
do CP e consoante jurisprudência atualizada de nossos tribunais (STF - HC 91615/
RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, T1, j. 11/09/2007; STJ REsp 690760/RS, Rel. Laurita Vaz, 
T5, J. 24/04/2007), devendo as penas destes delitos serem somadas cumulativamente, 
totalizando 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) 
dias-multa.

Já quanto ao crime de corrupção de menores, não restou evidenciado 
se o réu tinha em mente só o produto do roubo ou se tinha também dolo direto em 
relação à corrupção do menor, de modo a configurar-se o concurso formal próprio, 
previsto na primeira parte do art. 70 do CP, com os demais crimes de roubo, conforme 
jurisprudência do STJ (HC 243.518/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6T, DJe 
18/3/2013; AgRg no HC 223996/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, J. 24/04/2012).

Considerando, contudo, que a aplicação do aumento previsto na primeira 
parte do art. 70 do CP excederia a pena que seria cabível pela regra do art. 69  do CP, 
posto que as penas dos roubos foram somadas cumulativamente, proibição esta prevista 
no parágrafo único do art. 70 do CP, devem, assim, serem todas as penas somadas 
cumulativamente, totalizando: 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de 
reclusão e e 108 (cento e oito) dias-multa.

DO REGIME PRISIONAL

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em  regime inicialmente 
fechado, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA 
DE DIREITOS

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 
direitos, pois ausentes os requisitos elencados no art. 44, I e III, do CP.

DO SURSIS

Também incabível suspensão condicional da pena, posto que ausentes o 
requisito elencado no caput do art. 77 e seu inciso II do CP.
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DA PENA DE MULTA

A pena de multa deve ser paga em até 10 (dez) dias do trânsito em julgado. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

Fica(m) o(s) condenado(s) sujeito(s) ao pagamento das custas processuais, 
nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50, cuja isenção poderá ser avaliada à época da 
execução da sentença condenatória (STJ - REsp 343689/MG). 

DA PRISÃO PREVENTIVA OU OUTRA MEDIDA CAUTELAR 

Tendo em vista que o réu respondeu a todo o processo preso preventivamente 
e que persistem os motivos para tanto, bem como como considerando a pena aplicada, 
mantenho a prisão cautelar, não se mostrando suficente a aplicação de medidas cautelares.

Caso haja recurso, determino que seja expedida, desde logo, carta de guia 
provisória.

Após o trânsito em julgado da sentença, sejam adotadas as seguintes 
providências:

1. Lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) apenado(s) no rol de culpados (art. 5º, 
LXIII da CF/88).

2. Oficie-se ao Cartório Eleitoral onde o(s) réu(s) é(são) eleitor(es) 
comunicando a suspensão dos direitos políticos do(s) apenado(s) (art. 15, III, da CF/88).

3. Expeçam-se guia de recolhimento do(s) réu(s) para execução da pena 
privativa de liberdade e guias para pagamento da pena de multa e custas.

P. R. I.                                  

22 de novembro de 2013.

Flávia Maria Aires Freire Allemão
Juíza de Direito
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Pedido de Busca e Apreensão Domiciliar e Pessoal
                                                                                                        

Flávia Maria Aires Freire Allemão

SENTENÇA

R. H.

Processe-se em segredo de justiça.

Cuida-se de representação de busca e apreensão domiciliar e pessoal, 
formulada pela autoridade policial, a ser procedida nas residências situadas na (...) 
pertencentes ao tio da pessoa conhecida por “(...)” e a (...), respectivamente, nesta 
comarca,  e na rua (...), nº (...),(...), no município de  (...), pertencente a (...).

Alega o requerente, embasando-se nos arts. 5º, XII, da CF/88, 6º, II, III, 
VII, 240, “d”, “e”, “h”, 241 e 242 do CPP, que se faz necessária a expedição do mandado de 
busca e apreensão para que seja possível localizar e apreender quaisquer elementos de 
convicção ligados à prática da infração prevista no art. 184, § 2º, do CP, principalmente 
mídias piratas e clandestinas.  

Juntou ao pedido o relatório de investigação policial de fls. 6/7.
O Representante do Ministério Público, às fls. 12/13, opinou favoravelmente 

em parte ao pedido, sendo contrário ao deferimento do pedido em relação ao imóvel 
situado na comarca de (...), por entender não ser este juízo o competente para processar 
e julgar o feito relativamente a tal imóvel, mas o juízo da referida comarca. 

É o relatório. Decido.
Existem fundamentos suficientes para a busca domiciliar de DVD/CD 

reproduzidos sem autorização expressa do autor, artista intérprete ou executante,  
produtor, conforme o caso, ou de quem os represente, conhecidos vulgarmente como  
“DVD/CD PIRATAS, conduta esta que é crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, in 
verbis:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de 
lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, 
interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, 
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do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de 
quem os represente: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto 
ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no País, 
adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou 
fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de 
artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, 
ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem 
a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. 

Note-se que é crime tanto a conduta de vender como ter em depósito, de 
modo que, em tese, têm-se dois crimes conexos envolvendo tais condutas, nos termos 
do art. 76 do CPP.

Assim se dá em relação dos CDs e DVDs piratas cuja venda ocorre em 
uma banca neste município, pertencente a (...), estando o depósito das mercadorias na 
comarca de (...).

Note-se que a busca e apreensão realizada apenas em parte dos endereços 
acarretaria a ocultação de mercadorias em seus depósitos, impossibilitando a apreensão 
total.

Em que pese o art. 250 do CPP disponha que apenas em caso de seguimento 
de pessoa ou coisa será possível a busca e apreensão em outra jurisdição, a doutrina e 
jurisprudência têm trazido outras hipóteses de exceção quando existem informações 
seguras para tanto. Vejamos:

“65. Busca em território alheio: Nenhum impedimento vemos para que a 
norma processual penal, editada pela União preveja e estabeleça autorização 
para que a autoridade judiciária ou os agentes por ela designados, de uma 
unidade federativa ou de determinada comarca possa penetrar no território 
de outra para proceder à apreensão de pessoas ou coisas (art. 250, CPP). A  
cautela, no entanto, é exigir que os executores do mandado se apresentem 
à autoridade local, antes ou depois da diligência, dando ciência do que 
houve. Se houver urgência no ato, a apresentação se faz posteriormente. 
Não havendo, devem os executores apresentar-se antes. Respeita-se 
ainda, o disposto no § 1º, do art. 250, que estabelece um rol de situações 
autorizadores desse avanço.

(…)
Ausência de seguimento, mas com informações seguras: outra hipótese 
autorizadora da busca e apreensão, em local diverso da sua área de atribuição, 
é a obtenção de notícia segura ou de indícios de que o cativeiro, por exemplo, 
encontra-se em outra cidade. Para lá seguem os executores, invadindo o 
domicílio e apreendendo o sequestrado. Não houve seguimento, mas, sim, 
fundamento justo para a diligência ultrapassar as fronteiras originiais”. 
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(Nucci, Guilherme de Sousa. Código de Processo Penal Comentado. RT. 
8ª ed. 2008. pp. 541/542).

tj- rs - Conflito de Jurisdição Nº 70049519440
Primeira Câmara Criminal

CONFLITO NEGATIVO de jurisdição. COMPETÊNCIA PARA 
APRECIAR REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E DE BUSCA 
E APREENSÃO. CRIMES PRATICADOS EM COMARCAS DISTINTAS. 
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA PRESENÇA DE CONEXÃO 
INSTRUMENTAL.
1. No regramento processual pátrio, a regra é que a competência é 
determinada pelo lugar da infração.
2. Neste caso, a representação feita pela autoridade policial no Juízo 
suscitante (Vara Criminal de Esteio) está embasada em provas produzidas 
em investigação na Comarca do Juízo suscitado (Vara Criminal de Sapucaia 
do Sul), que já deferiu pedidos da autoridade policial e onde já tramita 
processo-crime por fatos conexos (associação para o tráfico – art. 35 da Lei 
11.343/06).
3. Desta forma, incide à espécie a hipótese de modificação da competência 
pela conexão instrumental, posto que as provas constantes no feito que 
tramita em Sapucaia do Sul poderão influir para a análise da presente 
representação.
4. Na hipótese, a prevenção é a regra a ser observada para fixação da 
competência da jurisdição de mesma categoria que foi fixada pela conexão 
(art. 76, III, c/c art. 78, II, “c”, do CPP).

STJ - HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO 
DE PRAZO DA PRISÃO. PLEITO PREJUDICADO. AFIRMAÇÃO 
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA E 
APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA.
(...)
A ordem de busca e apreensão atende à cláusula de reserva de jurisdição, 
pois autorizada, segundo confirma a própria impetração, por autoridade 
judicial, ainda que de Comarca diversa. Assim, constatada a necessidade da 
busca e apreensão pela autoridade judicial de Canoas, desnecessário seria 
a anuência do Juízo de Viamão para o cumprimento do mandado naquela 
Comarca, bastando, para tal fim, a expedição de carta precatória. De qualquer 
forma, ainda que não tenha sido expedida a precatória, tal irregularidade 
não macula a prova obtida. 9. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte 
conhecida, denegada.(HC nº 160.623/RS, DJe de 6/12/2010).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE 
NULIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA COM O ADVENTO DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APELO EM LIBERDADE. 
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL ESTADUAL. 1. O crime 
de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que a guarda de 
entorpecente, em residência, autoriza a prisão em flagrante independente 
de ordem judicial (CF, art. 5º, XI). Com efeito, eventual irregularidade no 
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cumprimento do mandado de busca e apreensão não é apta a macular a prisão 
em flagrante do paciente. 2. De qualquer forma, com o advento da sentença 
condenatória, que negou ao paciente o direito de em liberdade recorrer, tem-
se novo título judicial legitimador da constrição cautelar, ficando superada a 
alegação de nulidade da prisão em flagrante. 3. Noutro giro, a sentença, ao 
negar o direito de recurso em liberdade, erigiu fundamentação que não foi 
submetida ao crivo do Tribunal Estadual, motivo pelo qual não se mostra 
possível, sob pena de supressão de instância, que esta Corte examine o pleito 
de revogação da custódia. 4. Ordem parcialmente prejudicada, e, na outra 
extensão, não conhecida. (HC 201000970064, OG FERNANDES, STJ - 
SEXTA TURMA, DJE DATA:19/04/2011) 

Ademais, esta comarca e a de (...) são contíguas e, além disso, as mercadorias 
em depósito nesta última são levadas deste para a banca onde é vendida nesta comarca 
e vice-versa, do que não se exclui, também, a possibilidade de seguimento prevista no 
item “b” do § 1º do art. 250, do CPP, segundo o qual: Entender-se-á que a autoridade 
ou seus agentes vão em seguimento da pessoa ou coisa, quando, ainda que não a tenham 
avistado, mas sabendo, por informações fidedignas ou circunstâncias indiciárias, que está 
sendo removida ou transportada em determinada direção, forem ao seu encalço.

Ex positis, DEFIRO, nos termos do art. 240, § 1º, “a”, “b”, “c”, “d” “e” e “h”, 
do CPP, o pedido de busca e apreensão, o qual se dará na forma de busca domiciliar, 
para fins de apreensão de mídias piratas e clandestinas e demais elementos de convicção 
ligados à prática da infração prevista no art. 184, § 2º, do CP, nos imóveis situados nos 
endereços acima requeridos.

Para a busca e apreensão devem-se observar as exigências dos arts. 245 e 
ss do CPP, realizando-se durante o dia, salvo autorização dos moradores, bem como, 
conforme solicitado pelo Parquet, que as diligências sejam acompanhadas por Oficial 
de Justiça e, com relação ao imóvel localizado na comarca de (...), condiciono a sua 
execução que o juiz competente daquela comarca exare o seu “cumpra-se”. 

Expeça(m)-se mandado(s) de busca domiciliar fazendo neste constar os 
requisitos do art. 243 do CPP.

Expedientes necessários.

Ciência ao M.P e autoridade policial solicitante.
                      

22 de novembro de 2013.

Flávia Maria Aires Freire Allemão
Juíza de Direito
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Apelação Cível em Ação de Reparação por Danos 
Materiais e Morais - Contrato de Seguro

                                                                                                        

Francisco Gladyson Pontes

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. OCORRÊNCIA. 
RECUSA MANIFESTAMENTE INJUSTIFICADA DO 
PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATADA. MÁ-
FÉ DA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO. DANOS 
MORAIS. CONDENAÇÃO. 
I –  Não se reconhece violação ao princípio da identidade 
física do juiz quando, diante das múltiplas exceções previstas 
em lei, não está demonstrado nos autos que o juiz  presidente 
da instrução estava no exercício da função judicante no juízo 
competente para a causa, na data em que outro magistrado ali 
proferiu a decisão impugnada.
II – A recusa manifestamente injustificada ao pagamento 
da cobertura securitária, para além de configurar mero 
inadimplemento contratual, traduz inequívoca má-fé 
ensejadora da obrigação de indenizar os danos morais que 
resultam da conduta ilícita que lhe é imputada.
III – Demonstrado o nexo causal entre a conduta contrária ao 
direito da seguradora e os gastos que, em razão dela, foram 
direta e inevitavelmente realizados pelo segurado, é devido 
o pagamento dos respectivos valores, a título de indenização 
por danos materiais.
IV – Os danos morais devem ser arbitrados moderadamente, 
como forma de evitar enriquecimento sem causa do 
ofendido, observados os parâmetros da razoabilidade e da  
proporcionalidade.
V – Apelação parcialmente provida, para reduzir o quantum 
indenizatório arbitrado na sentença, a título de danos morais.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram 
as partes acima indicadas, acorda a TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por ___________________, em conhecer da 
apelação, para dar-lhe parcialmente provimento, nos termos do voto do relator, que faz 
parte desta decisão. 

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, por via da qual a (...) impugna sentença 
proferida pelo Juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação 
Ordinária nº  (...), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar 
a apelante a pagar ao recorrido a quantia de R$ 96.305,00 (noventa e seis mil trezentos 
e cinco reais), a título de danos materiais, e o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais), a título de danos morais.

A petição inicial da ação proposta no juízo de origem relata que, em 
dezembro de 1999, o autor foi aposentado por invalidez, no regime geral de previdência 
social, após ser vítima de infarto, seguido de cardiopatia isquêmica grave que o 
impossibilitou definitivamente para o trabalho. Diz mais que, ao ser aposentado, o 
benefício previdenciário irrisório passou a ser sua única fonte de renda, insuficiente para 
manter o nível de vida que até então experimentava e continuar a residir no imóvel em 
que morava, financiado pela (...). Menciona, ainda, que ficou impossibilitado de vender 
referido imóvel, para residir em outro de menor valor, e obrigado a pagar uma taxa 
mensal de condomínio incompatível com a nova situação econômico-financeira pessoal, 
por haver a (...) Seguradora se negado, por sucessivos anos, sob o infundado argumento 
de que se tratava de doença preexistente, a quitar o saldo devedor do financiamento 
hipotecário em cogitação, nos termos do contrato de seguro então vigente, inviabilizando, 
assim, a realização da venda do aludido imóvel. Por força de tal situação,  o autor noticia 
que se viu na contingência de contratar advogado por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
e de pagar as taxas mensais de condomínio  até o mês de maio de 2007, no total de 
R$ 68.185,00, quando teve seu direito à cobertura securitária reconhecido em juízo e, 
após extinta a hipoteca e desonerado o imóvel, foi possível vendê-lo. Pede, ao final, a 
condenação da apelante na obrigação de pagar as quantias de R$ 96.305,00 (noventa e seis 
mil trezentos e cinco reais) e R$ 149.400,00 (cento e quarenta e nove mil e quatrocentos 
reais), a título de danos materiais e morais, respectivamente.

Ao contestar o pedido autoral, a apelante argui, preliminarmente, a 
prescrição do direito afirmado pelo autor e a necessidade de citação da (...), na condição 
de litisconsorte. No mérito, afirma que “não há nenhum nexo de causa e efeito entre 'os 
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danos' e o indeferimento da cobertura do seguro para que possa impor à (...) Seguradora 
a obrigação de reparar eventual lesão”, vez que “o fator determinante que deu ensejo aos 
'danos' em debate não foi a impossibilidade de vender o imóvel durante o curso do processo 
judicial, mas, sim, os gastos necessários com o tratamento de sua doença somado com 
o fato de sua renda mensal ter reduzido em razão de sua aposentadoria por invalidez”. 
Diz ainda que a procedência do pedido inicial com fulcro no argumento de haver a 
cobertura do seguro ocorrido somente após seis anos representa condenação por fato 
de terceiro, é dizer, por “dano causado pela morosidade da justiça”. Por fim, quanto 
ao pedido de dano moral, assinala a necessidade “de que a parte autora demonstre de 
forma cristalina e segura que o dano efetivamente existiu”, hipótese em que deverá ser 
observada “a moderação no arbitramento de indenização”, para que os danos morais não 
se convertam em “instrumento de locupletação indevida e excessiva”.

O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial. 
Nas razões de decidir, fez consignar que estava caracterizado o “nexo da causalidade 
entre a ação da seguradora-ré e os danos que resultaram em consideráveis sofrimentos ao 
autor, danos estes suportados pela deliberada e absurda negativa da demandada, que opôs 
resistência ao reconhecimento do direito do acionante, para tanto tendo sido necessária a 
intervenção do Poder Judiciário, que reconheceu e declarou o direito do autor à cobertura 
securitária”, após “6 (seis) anos de angústia, sofrimento, dor e depressões sofridas pelo ora 
demandante”, vez que as testemunhas ouvidas em juízo “foram uníssonas em dizer sobre 
o sofrimento e as privações por que passou o demandante que, inclusive, teve que sobreviver 
da ajuda de parentes e amigos”. Acrescentou, na sequência, ser devida a condenação 
por danos materiais no montante das “cotas ordinárias e extraordinárias pertinentes 
ao período que mediou entre a negativa do pleito de cobertura securitária até quando 
o agente financeiro, recebendo da promovida o respectivo saldo devedor, providenciou 
o cancelamento do ônus hipotecário” e dos honorários advocatícios contratuais, todos 
comprovados documentalmente nos autos.

A sentença foi oportunamente impugnada.
Nas razões do apelo, a recorrente alega, inicialmente, nulidade da sentença, 

por violação do princípio da identidade física do juiz, assinalando, na sequência, que 
“a negativa de pagamento de um seguro, por si só, não acarreta dano moral”, vez que 
somente “na hipótese de comprovada má-fé por parte da Seguradora é que aconteceria a 
possibilidade de indenização por danos morais, o que, pelo menos nestes autos, não restou 
provado”, além de ser excessivo e desarrazoado o valor da condenação fixada  na sentença. 
Argui, ainda, a ausência de “nexo causal entre a conduta da recorrente e os prejuízos 
experimentados pelo recorrido”, razão pela qual “nada mais espantoso e ininteligível” que 
a condenação por danos materiais arbitrada “na sentença em R$ 96.305,00 (noventa e seis 
mil, trezentos e cinco reais), aí incluídos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pagos a título de 
honorários do advogado”.
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Regularmente intimado, o apelado apresentou resposta ao recurso.
É, no essencial, o que havia a relatar. 
Revistos e incluídos em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço da apelação.
Examino, inicialmente, o fundamento recursal da nulidade da sentença, 

por violação ao princípio da identidade física do juiz positivado no art. 132, do Código 
de Processo Civil, verbis:

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a 
lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, 
promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se 
entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas.

O escopo do princípio da identidade física do juiz, como resulta da 
literalidade do texto normativo, é vincular o julgamento da causa ao juiz que presidiu 
a atividade probatória.  A redação do parágrafo único, do art. 132, corrobora tal 
inteligência, ao autorizar a repetição da prova produzida por outro juiz, quando assim 
entender o magistrado que proferirá a sentença, sucedendo aquele que conduziu a 
instrução do feito.

In casu, o magistrado que julgou os embargos de declaração interpostos 
contra a sentença recorrida não emitiu qualquer juízo sobre as provas produzidas em 
juízo, restringindo-se a examinar e rejeitar a arguição de vício interno supostamente 
existente na exteriorização do julgado, “por entender que na sentença inexiste omissão 
a merecer reproche, cabendo, pois, à parte insatisfeita utilizar-se da via legal apropriada 
para reformá-la”. 

Frise-se, ademais, que a própria norma de regência da matéria excepciona 
a regra geral, no caso de afastamento “por qualquer motivo” do juiz que concluiu a 
instrução. Assim, não há como reconhecer a existência de violação do princípio da 
identidade física do juiz, ante as inúmeras exceções previstas em lei, sem a demonstração 
de que o juiz que conduziu a instrução estava em exercício judicante no juízo de primeiro 
grau competente para o julgamento da causa, na data do julgamento dos embargos de 
declaração, prova essa que constitui ônus de quem argui tal nulidade.

Rejeito, pois, o pedido de declaração de nulidade da sentença, por suposta 
inobservância do princípio da identidade física do juiz.
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Analiso, na sequência, o fundamento do apelo, segundo o qual só a 
comprovada má-fé da seguradora ensejaria a condenação por danos morais, sendo 
insuficiente, para tanto, a mera negativa de pagamento do seguro.

Tenho por configurado na hipótese, para além de mero inadimplemento 
contratual, evidente má-fé e resistência manifestamente injustificada ao pagamento da 
indenização a que a seguradora livremente se obrigou. Ademais, é imperativo observar 
que o apelado permaneceu por vários anos na espera da cobertura securitária pleiteada, 
em situação de permanente angústia e de constante estado de debilidade física, por força 
da cardiopatia grave que há vários anos o acometia. Daí afirmar, com absoluta exatidão, 
Sergio Cavalieri Filho, verbis:

O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito 
em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter.
Programa de Responsabilidade Civil, Atlas, 8ª ed, p. 84

Ressalte-se, em abono de tal compreensão, o extenso lapso temporal de 
vigência do contrato de seguro, anteriormente ao diagnóstico da invalidez do apelado 
e ao pedido de cobertura, a demonstrar a manifesta insubsistência do argumento da 
doença pré-existente e a má-fé da recusa de pagamento da indenização securitária.

Passo, de imediato, a apreciar o fundamento da ausência de “nexo causal 
entre a conduta da recorrente e os prejuízos experimentados pelo recorrido”.

No direito brasileiro, não há disciplina normativa própria e adequada do 
nexo causal, aplicando-se apenas o art. 403, do vigente Código Civil, correspondente ao 
art. 1.060, do Código Civil de 1916, verbis:

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e 
danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela 
direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

No tema, é oportuno lembrar o magistério de Gisela Sampaio de Cruz, 
verbis:

A matéria não recebeu o devido tratamento do legislador, uma vez que 
o único dispositivo do Código Civil que trata do nexo causal (art. 403) é 
obscuro e insuficiente, além de estar mal localizado no Código. Obscuro 
porque, como mais adiante se terá ocasião de examinar, a expressão “direto 
e imediato” suscita uma série de controvérsias em relação ao ressarcimento 
dos danos indiretos. Insuficiente porque a brevidade de sua regulamentação 
não leva em conta toda a complexidade do tema. Mal localizado porque o art. 
403 é aplicado tanto à responsabilidade contratual quanto à extracontratual, 
razão pela qual não deveria constar do título referente ao inadimplemento 
das obrigações (título IV), mas, sim, em vez disso, dos capítulos relativos à 
responsabilidade civil (título IX).
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O Problema do Nexo Causal na Responsabilidade Civil, Renovar, 2005, p. 
20/21

In casu, o autor da ação proposta no juízo de origem postula o pagamento 
de suposto prejuízo, a título de danos materiais, correspondente ao total das cotas 
condominiais que foram por ele pagas, durante o período em que ele esteve impossibilitado 
de vender o imóvel descrito nos autos, por estar hipotecado à Caixa Econômica Federal, 
quando deveria estar disponível e livre de tal ônus real, e aos honorários advocatícios 
contratuais a que se obrigou, para ver reconhecido em juízo o direito à indenização 
negado pela apelante.

Impõe-se, pois, definir a existência ou não de nexo de causalidade entre a 
conduta imputada à apelante, que foi declarada ilícita por decisão transitada em julgada, 
em processo anterior, e as cotas condominiais pagas pelo recorrido durante o período em 
que a venda do imóvel restou impossibilitada, por força do ônus real que incidia sobre 
ele, até a liquidação do financiamento imobiliário respectivo, com o valor proveniente 
da cobertura securitária.

A meu sentir, o nexo causal está configurado.
Se é certo que foi a enfermidade grave que acometeu o apelado a causa 

de sua aposentadoria por invalidez e da redução superveniente de seu nível de renda, 
é inegável que a possibilidade de dispor de imediato do imóvel descrito nos autos 
muito provavelmente teria resultado na venda respectiva, em tempo breve, e, portanto, 
na extinção da obrigação de pagar as cotas condominiais pleiteadas na presente ação 
indenizatória.

Aplica-se ao caso, com perfeita adequação, o magistério de Caio Mário da 
Silva Pereira, verbis:

... o problema da relação de causalidade é uma questão científica de 
probabilidade. Dentre os antecedentes do dano, há que destacar aquele que 
está em condições de necessariamente tê-lo produzido. Praticamente, em 
toda ação de indenização, o juiz tem de eliminar fatos menos relevantes, 
que possam figurar entre os antecedentes do dano. São aqueles que seriam 
indiferentes à sua efetivação. O critério eliminatório consiste em estabelecer 
que, mesmo na sua ausência, o prejuízo ocorreria. Após esse processo 
de expurgo, resta algum que, no curso normal das coisas, provoca um 
dano dessa natureza. Em consequência, a doutrina que se constrói neste 
processo técnico se diz da causalidade adequada, porque faz salientar, 
na multiplicidade de fatores causais, aquele que normalmente pode ser o 
centro do nexo de causalidade.

Responsabilidade Civil, 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense
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Não raramente, o nexo de causalidade, elemento indispensável da 
responsabilidade civil, apresenta dificuldades de ordem prática, por estar o evento 
danoso cercado de condições múltiplas que dificultam a identificação da causa do dano. 
Tal situação, todavia, não ocorre no caso ora em análise, vez que o fato constitutivo da 
responsabilidade civil está bem determinado, inexistindo multiplicidade de condições a 
exigir a eleição de uma ou outra como causa juridicamente relevante para a imputação 
da responsabilidade ao agente.

Consoante demonstrado, improcede o fundamento recursal da ausência de 
nexo causal entre a conduta imputada à apelante e os danos noticiados pelo recorrido.

Dito isso, cumpre notar que a prova documental dos danos materiais fixados 
na sentença, consistente no pagamento de cotas condominiais em montante superior a 
R$ 66.305,00 (sessenta e seis mil, trezentos e cinco reais) e de honorários advocatícios 
contratuais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estes inclusive informados à 
Receita  Federal, na declaração de ajuste anual do apelado referente ao exercício 2008, 
fl 37, consta dos autos. É lícito concluir, portanto, que a sentença recorrida não laborou 
em equívoco, ao fixar a condenação por danos materiais em R$ 96.305,00 (noventa e seis 
mil, trezentos e cinco reais)

Examino, por fim, a suposta exorbitância dos danos morais arbitrados na 
sentença, que os fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Uma vez mais, cumpre mencionar, por próprio e adequado, o magistério de 
Sérgio Cavalieri Filho acerca dos critérios que devem nortear o julgador na fixação dos 
danos morais, verbis:

  
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o 
mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior 
importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do 
razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é 
sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. …

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma 
quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com 
a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento 
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, 
as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 
presentes. 
Programa de Responsabilidade Civil, Atlas, 8ª ed, p. 93
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É a inteligência prevalecente no Superior Tribunal de Justiça acerca dos 
critérios a serem observados na quantificação dos danos morais, consistentes, em última 
instância, na observância da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO 
UNILATERAL DE PENSIONAMENTO. RECADASTRAMENTO. 
ABUSIVIDADE CONSTATADA. VERBETE Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. 
INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A desconstituição da premissa fática traçada pelo Tribunal de origem 
acerca da abusividade contida na suspensão arbitrária do pensionamento 
da autora é procedimento que encontra óbice no verbete nº 7/STJ.
2.  A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, 
excepcionalmente, em sede especial, o reexame do valor fixado a título 
de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese em que a 
verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, 
foi estabelecida pelas instâncias ordinárias em conformidade com os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.408.425, Rel. Min. 
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Unânime, DJe 02/10/2012.

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 
TRÂNSITO. AGRESSÃO FÍSICA  AO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE 
COLIDIU COM O DOS RÉUS. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 
ELEVAÇÃO. ATO DOLOSO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO E 
COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 
RECURSO PROVIDO.

1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, 
atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da 
proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado 
e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se 
perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta do causador do 
dano no meio social e a gravidade do ato ilícito.
2. Sendo a conduta dolosa do agente dirigida ao fim ilícito de causar dano 
à vítima, mediante emprego de reprovável violência física, o arbitramento 
da reparação por dano moral deve alicerçar-se também no caráter 
punitivo e pedagógico da compensação, sem perder de vista a vedação do 
enriquecimento sem causa da vítima.
3. Na hipótese dos autos, os réus espancaram o autor da ação indenizatória, 
motorista do carro que colidira com a traseira do veículo que ocupavam. 
Essa reprovável atitude não se justifica pela simples culpa do causador do 
acidente de trânsito. Esse tipo de acidente é comum na vida diária, estando 
todos suscetíveis ao evento, o que demonstra, ainda mais, a reprovabilidade 
da atitude extrema, agressiva e perigosa dos réus de, por meio de força 
física desproporcional e excessiva, buscarem vingar a involuntária ofensa 
patrimonial sofrida.
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4. Nesse contexto, o montante de R$ 13.000,00, fixado pela colenda Corte a 
quo, para os dois réus, mostra-se irrisório e incompatível com a gravidade 
dos fatos narrados e apurados pelas instâncias ordinárias, o que autoriza 
a intervenção deste Tribunal Superior para a revisão do valor arbitrado a 
título de danos morais.
5. Considerando o comportamento altamente reprovável dos ofensores, 
deve o valor de reparação do dano moral ser majorado para R$ 50.000,00, 
para cada um dos réus, com a devida incidência de correção
monetária e juros moratórios.
6. Recurso especial provido.
Recurso Especial nº 839.923, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, 
Unânime, DJe 21/05/2012

O arbitramento da indenização por dano moral tem sido um grande desafio 
para o Judiciário, máxime porque o sopesamento dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, a despeito de incidir sobre atos e fatos vertidos nos autos, tais como: 
extensão do dano, condições do ofensor e do ofendido, resulta sempre do exercício 
mental subjetivo do julgador.

Nesse mister, há de se louvar do imprescindível referencial da jurisprudência 
paradigma ao caso assemelhado, em busca do almejado sentimento de justiça que deve 
nortear a prestação jurisdicional, razão pela qual colaciono o aresto a seguir:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM DA SEGURADORA E CERCEAMENTO DE 
DEFESA - PRELIMINARES AFASTADAS - CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVA 
QUANTO Á REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME DE SAÚDE E DA 
MÁ-FÉ DO SEGURADO - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ PELO INSS - PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE - DEVER 
DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO 
– NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO QUE ULTRAPASSA 
OS MEROS ABORRECIMENTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA 
DA CORRETORA DE SEGUROS - RECURSO DA SEGURADORA 
IMPROVIDO - RECURSO DA CORRETORA PROVIDO
Demonstrada a existência de relação jurídica contratual entre as partes - 
contrato de seguro - insustentável a tese de ilegitimidade passiva ad causam 
da seguradora.
O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial 
postulada pela seguradora, não configura cerceamento de defesa, quando 
os documentos existentes nos autos são suficientes para a formação da 
convicção do juiz. 
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações contratuais de 
seguro.
A ilegitimidade passiva ad causam diz respeito às condições da ação, sendo 
insustentável à seguradora dizer que não pode figurar no polo passivo da 
demanda, porque a doença seria preexistente à adesão ao seguro, matéria 
afeta ao mérito da pretensão.
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É devida a indenização securitária na hipótese em que a seguradora não 
demonstra a realização de prévio exame acerca das condições de saúde do 
segurado, nem comprova a má-fé deste na contratação.
A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, à ausência de 
prova robusta em contrário, faz presumir a incapacidade do segurado, 
especialmente, quando os relatórios médicos acostados nos autos, dão conta 
da invalidez permanente e definitiva para qualquer atividade.
A negativa de pagamento do seguro pode gerar indenização por danos 
morais, quando ultrapassa os meros dissabores e incômodos.
A corretora de seguros não é legitimada passiva ad causam na ação de 
cobrança de seguro, porque mera intermediária na realização do contrato 
de seguro. 
Apelação Cível nº 2006.009202-5, Rel Des Sérgio Roberto Baasch Luz, 
Primeira Câmara de Direito Civil, Unânime, DJ 20.04.2007

Ressalte-se, ademais, haver o próprio recorrente assinalado, nas razões 
recursais, “a possibilidade de indenização por danos morais”, quando houver “comprovada 
má-fé por parte da Seguradora”, situação que reputo configurada nos autos, diante de tão 
infundada e desarrazoada resistência ao pagamento do seguro.

É com base em tais parâmetros que concluo não haver o juiz de primeira 
instância avaliado adequadamente a base empírica que se apresenta a exame nos autos, 
ao fixar os danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela 
qual, atento aos fatos e circunstâncias da causa, tenho por justo e compatível fixá-los em 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com fulcro em tais considerações, dou parcial provimento ao apelo, 
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), mantendo a condenação sucumbencial nos termos em que decidido da sentença 
recorrida, ante a orientação jurisprudencial dominante, segundo a qual o pedido de 
danos morais ter caráter meramente estimativo.

É como voto.

Fortaleza, 11 de março de 2013.
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Apelação e Agravo de Instrumento 
em Processo de Execução

                                                                                                        

Francisco Gladyson Pontes

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS 
CONEXOS. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA. 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA 
PARCIAL. A SUBSTITUIÇÃO PROMOVIDA 
PELO JUS RESCISORIUM SOMENTE ABARCOU 
UM DOS TRÊS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. 
DEVERÃO SUBSISTIR OS VALORES APOSTOS 
NA SENTENÇA DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, 
PORQUE NÃO FORAM OBJETO DO ACÓRDÃO 
RESCISÓRIO. COISA JULGADA MATERIAL. 
PRESENTE O INTERESSE DE AGIR DOS 
VITIMADOS. RECURSO DE APELAÇÃO E DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E 
IMPROVIDOS.
1. Ressurte-se que, paralelamente ao curso da Execução, 
tramitou Ação Rescisória, cujo órgão julgador rescindiu 
(jus rescindens) e substituiu (jus rescisorium) o capítulo 
de sentença tangente à indenização a título de danos 
morais.
2. Na hipótese, a ação rescisória intentada foi, decerto, 
parcial, porque visou atingir apenas um dos capítulos 
da sentença, a saber, aquele relativo à indenização 
pelos danos morais sofridos pelos recorridos. Revisto o 
julgamento, opera-se, pois, a substituição da decisão, ou 
de parte dela, pela nova disposição contida no acórdão 
rescisório. 
3. Desse modo, entendo que a Execução não 
pode ser extinta, posto que permanece a busca da 
satisfação do direito de crédito dos autores, sendo 
que, relativamente aos dois capítulos de sentença que 
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não foram rescindidos, deverão vingar os valores 
apostos na sentença da ação indenizatória, porquanto a 
substituição operada somente se deu quanto ao capítulo 
referente à indenização a título de danos morais.
4. Feitas essas ponderações, reconheço o interesse de 
agir dos autores em continuar a Execução oriunda da 
sentença, inobstante a validade do acórdão rescisório, 
que apenas modificou um capítulo da referida sentença 
(danos morais), sobre o qual deverá prevalecer o quanto 
disposto no acórdão rescisório.
5. Neste compasso, penso restar comprovada a notória 
pretensão malsinada da sociedade recorrente em 
tentar desvirtuar o rumo da execução, utilizando-se 
artificiosamente de manobras processuais desleais, 
para tentar dissuadir o julgador a mudar o rumo da 
execução, embaraçando a plena satisfação do crédito 
dos autores, que há mais de quinze anos pelejam em 
realizar o seu direito certificado em juízo. 
6. Recursos de Apelação e de Agravo de Instrumento 
conhecidos e improvidos. Condenação da recorrente 
ao pagamento de 0,5% (meio por cento) sobre o valor 
da causa, por ter sido reconhecida a litigância de má-
fé, com espeque nos arts. 17, incisos V e VI e 18, caput 
do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a TURMA JULGADORA 
DA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ, ___________________ de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e 
do Agravo de Instrumento para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do 
Relator, que faz parte desta decisão.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação e Agravo de Instrumento interpostos, respectivamente, 
no curso da Execução, Processo nº (...), e dos Embargos à Execução, Processo nº (...), 
contra decisões do juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, em que litigam (...), 
de um lado, e do outro, (...).
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Nas razões do apelo, fls. 922/979, a (...). alega o seguinte:
I) necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação aviada; 
II) falta de interesse de agir pela perda superveniente do objeto da execução 

e dos embargos à execução, dado o julgamento da Ação Rescisória, Processo nº (...);
III) nulidade da penhora do bem imóvel descrito e avaliado às fls. 1076/1079, 

bem como da sentença proferida na ação de conhecimento, fls. 990/995,  dada a ausência 
do interesse de agir pela razão acima exposta;

IV) inadequado o julgamento do mérito dos Embargos à Execução, 
Processo nº (...), pela perda superveniente do objeto.

V) inadequada a condenação da agravante ao pagamento de honorários 
advocatícios porque, também, prejudicada a apreciação e julgamento pela perda 
superveniente do objeto.

Por fim, requer a extinção da Execução, dada a ausência do interesse 
processual, após o julgamento da Ação Rescisória, Processo nº (...), e inversão da 
sucumbência.

Em sede de contrarrazões do apelo aviado, fls. 1153/1182, asseveram os 
exequentes, em suma, que a decisão colegiada referente ao julgamento da aludida Ação 
Rescisória, Processo nº (...), não atingiu o objeto dos Embargos à Execução, alvo da 
apelação interposta, vez que tão somente “... reduziu a condenação de dano moral.” 

Alega má-fé da executada, pois age contrariamente a condutas anteriores, 
violando a cláusula do venire contra factum proprium.  

Requerem o desprovimento do apelo e a condenação da Viação Nordeste 
Ltda. por conduta desleal, em conformidade com o art. 18 do Código de Processo Civil.

Nos autos do Agravo de Instrumento, fls. 02/11, a sociedade empresária 
acionada requer a extinção da Execução ante a alegada falta de interesse de agir pela 
perda superveniente do objeto da execução, dado o julgamento da Ação Rescisória, 
Processo nº (...).

Contrarrazões dos exequentes constam às fls. 76/80, nas quais pleiteiam 
o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo de instrumento, visto a ausência da 
certidão de intimação e, no mérito, o improvimento do recurso.

Informações do juízo a quo às fls. 72/74.
É o relatório.
Incluídos em pauta para julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso, passo à 
análise dos pontos controvertidos trazidos à baila nos presentes recursos de Apelação e 
de Agravo de Instrumento, conexos pela causa de pedir.
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Fatos e Atos Processuais Relevantes para o Entendimento do Caso

Necessário fazer uma digressão dos fatos e atos processuais ocorridos até 
então para melhor compreensão da situação posta nos autos. 

Consta dos fólios processuais, fls. 04/11, que os pais dos agravados 
perderam a vida em acidente de trânsito, cuja culpa foi atribuída ao condutor do ônibus 
pertencente à empresa acionada, ora agravante. Frente a esse panorama, aprouve aos 
agravados, filhos das vítimas, requererem indenização pelos danos materiais e morais 
experimentados, que foram, de fato, reconhecidos judicialmente nos autos da Ação de 
Indenização, Processo nº (...), fls. 27/32.

Irresignada, a empresa agravante apelou, fls. 38/57, porém sem êxito, 
visto que o recurso não foi conhecido por este Tribunal de Justiça, fls. 65/68, conforme 
consta nos autos da Apelação, Processo nº (...), distribuído à relatoria do então Des. 
Raimundo Bastos de Oliveira, integrante, à época, da Terceira Câmara Cível. Logo em 
seguida, foram interpostos recursos especial e extraordinário, aos quais esta Corte negou 
seguimento, cujas decisões foram atacadas por agravos, que também foram rejeitados 
pelo STJ e pelo STF, respectivamente.

Ainda antes do trânsito em julgado da sentença, teve início a execução 
provisória, fls. 107/109; 214/217, mais tarde convertida em definitiva, dos direitos 
certificados na sentença, por meio do Processo nº (...), tendo sido penhorados vários 
bens móveis e imóveis da empresa agravante, fls. 478/483. 

Na sequência, a recorrente opôs Embargos à Execução, Processo nº 
(...), fls. 1105/1133, os quais foram rejeitados, fls. 648/649. Em ato contínuo, foram 
opostos Embargos Declaratórios, sendo estes conhecidos e tendo a magistrada a quo 
reconhecido a incompetência absoluta do juízo, determinando a remessa dos autos ao 
juízo competente.

Nesse ponto, faço breve parêntese para informar que a  Ação de 
Indenização foi iniciada e finda na extinta 4ª Vara de Processos Sumaríssimos.  Dada 
a extinção do órgão anteriormente competente, a execução provisória da sentença foi 
distribuída ao juízo da 14ª Unidade dos Juizados Especiais, tendo lá tramitado por muito 
tempo, inclusive tendo curso os referidos Embargos à Execução, Processo nº (...), até 
o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo especial, como acima referido. 
Nesse entretempo, em sede de Agravo de Instrumento, Processo nº (...), distribuído à 
relatoria do Des. Raimundo Bastos de Oliveira, à época integrante da Primeira Câmara 
Cível, foi confirmada a aludida incompetência absoluta, fls. 610/613, sendo os autos 
remetidos ao juízo competente, quando novamente apreciados e julgados os Embargos 
à Execução, fls. 917/925, de cuja decisão apelou a empresa agravante, Processo nº (...), 
sendo suas razões recursais objeto do atual decisum, fls. 922/979.
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Prosseguindo no escorço dos atos processuais, aprouve à empresa agravante 
intentar Ação Rescisória, Processo nº (...), fls. 430/501, contra a sentença, tendo sido 
julgada procedente pelas Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal de Justiça, que 
realizaram tanto o jus rescindendi como o jus rescisorium relativamente a um capítulo 
disposto na decisão de primeiro grau, fls. 164/173.

Diante de tal provimento, a agravante requereu a extinção da execução, ao 
que o juiz de piso declarou, como melhor solução, não extingui-la, mas antes aproveitar 
os atos executórios havidos até então, tomando-se por limite as disposições constantes 
no acórdão rescisório, fls. 729/739.

Dessa decisão, fls. 729/739, a empresa recorrente interpôs o Agravo de 
Instrumento, Processo nº (...), cujas razões também constituem objeto do presente 
julgamento.

Seguindo a execução, sobreveio a decisão de fls. 917/925, na qual o 
magistrado a quo, além de julgar improcedentes os Embargos à Execução, como 
aludido linhas acima, julgou procedente a viabilização da Execução, determinando o 
seguinte: 

“... após a elaboração dos cálculos pela Contadoria do Fórum, o bloqueio 
on-line (sistema Bacen-Jud) da parte líquida da sentença, que importa na 
condenação fixada a título de danos morais no valor de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais) – sobre a qual incidirão juros e correção 
monetária desde a data de sua fixação na ação rescisória (27 de junho de 
2000), bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze 
por cento) também fixados na ação rescisória.

Para garantir o juízo em relação à parte ilíquida do decisum (ressarcimento do 
valor do veículo sinistrado e pagamento das despesas de funeral), determino a 
manutenção da penhora incidente sobre os bens da exequida Viação Nordeste 
Ltda. (explique-se: penhora atualmente existente, a qual sobreveio no decorrer 
do feito executório).” 

Como ressaltado, da decisão de fls. 917/925 insurgiu-se a empresa recorrente 
via Recurso de Apelação, fls. 922/979, que foi recebido somente em seu efeito devolutivo, 
por força do art. 520, inciso V do Código de Processo Civil. Irresignada, a empresa 
demandada opôs Aclaratórios, fls. 1209/1216, que foram improvidos. Subsequentemente, 
da decisão que dispôs sobre os efeitos em que recebidos o referido recurso de apelação, 
foi interposto o Agravo de Instrumento, Processo nº (...), julgado neste azo.

Por fim, os agravados, com o viso de satisfação de seu crédito, intentaram 
Ação de Cumprimento de Sentença, Processo nº (...), requerendo o pagamento do 
valor da condenação, considerando os dispositivos da sentença prolatada na Ação de 
Indenização e o acórdão oriundo da Ação Rescisória, retromencionados.
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O magistrado, deferindo os cálculos dos exequentes, ensejou o manejo 
do Agravo de Instrumento, Processo nº (...), aviado pela empresa executada, que alega, 
em suma, excesso de execução, julgado monocraticamente nesta data. 

Feitas tais considerações, decidi apreciar e julgar os recursos pendentes de 
julgamento (os sublinhados nesse tópico) na mesma sessão, em observância ao art. 559, 
parágrafo único do Código de Processo Civil, e na seguinte ordem:

I) Agravo de Instrumento nº (...);
II) Apelação  nº (...) e Agravo de Instrumento nº (...), por força do art. 523 

do Digesto Processual Civil;
III) Agravo de Instrumento nº (...).

Findo o relato do caso e dos atos processuais mais importantes.

Competência Recursal

Terceira Câmara Cível x Primeira Câmara Cível 

Antes de adentrar propriamente o mérito recursal, impende sedimentar a 
competência recursal deste órgão fracionário.

Da análise detida dos autos, constato que o primeiro recurso interposto, 
relativo ao presente caso – Apelação nº (...)– , fora distribuído à relatoria do então Des. 
Raimundo Bastos de Oliveira, integrante, à época, da Terceira Câmara Cível.

Enquanto o segundo recurso aviado – Agravo de Instrumento nº (...) – 
fora distribuído à Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça,  em virtude de 
o Des. Raimundo Bastos de Oliveira ter passado, em momento posterior, a integrar a 
Primeira Câmara Cível. Assim, percebo que a partir desse instante, os demais recursos 
interpostos, relativamente à Execução nº (...) e aos Embargos à Execução nº (...), foram, 
sucessivamente, distribuídos à Primeira Câmara.

A Divisão de Distribuição desta Corte de Justiça certifica essa constatação 
nos autos da Apelação nº (...)  (fls. 1428/1430 dos autos do Agravo de Instrumento nº 
(...)), atestando equívoco na distribuição de recursos pertinentes ao caso à Primeira 
Câmara Cível, in verbis:

“Em pesquisa realizada no sistema SPROC, própria do Estudo da Prevenção, 
no escopo de identificar a demanda paradigma que gerou a prevenção da 
ação principal, verificou-se que no dia 15/02/1996 houve a interposição 
de Apelação Cível nº 488737-72.2000.8.06.0000, com o intuito de 
reformar a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização nº 
47281-10.2000.8.06.0001/0 (…). Sendo certo, que no dia 28/02/1996 a 
Apelação Cível nº 488737-72.2000.8.06.0000 foi distribuída, por sorteio, 
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dentre os integrantes das Câmaras Cíveis Isoladas, tendo o eminente 
Desembargador Raimundo Bastos de Oliveira, enquanto integrante da 3ª 
Câmara Cível, sido sorteado para relatar o feito, fato este – de acordo com 
as regras do art. 59, § 4º do RITJCE – que firma a competência do órgão 
julgador, bem como do Relator ou seus sucessores, para decidir sobre os 
recursos posteriores, referentes ao mesmo processo e seus conexos.”

Neste mesmo sentido é o teor da certidão de fls. 281/284 contida naqueles 
mesmos autos, oriunda do Departamento Judiciário Cível deste Tribunal de Justiça.

Avulta-se, pois, a competência deste órgão fracionário, posto que 
condizente com o art. 59 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que reza assim:

Art. 59. A distribuição ao Desembargador firmará a competência da 
respectiva Câmara.
(…)
§ 4º. A distribuição (…) do recurso tornará preventa a competência do 
relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação como na execução 
referentes ao mesmo processo (…).

Assinale-se que não há conflito de competência instaurado acerca da 
competência ora debatida. Pelo contrário, o Des. Francisco Sales Neto, sucessor do Des. 
Raimundo Bastos de Oliveira na linha sucessória da Primeira Câmara Cível, reconheceu 
a competência recursal da Terceira Câmara Cível, relativamente ao caso, nos autos do 
supracitado Agravo de Instrumento nº (...), fl. 615, posto que distribuído à sua relatoria 
equivocadamente. 

Firme na doutrina kompetenz kompetenz e, para que não ocorra a quebra do 
princípio do juiz natural, fixo a competência deste órgão fracionário para apreciação e 
julgamento do presente agravo de instrumento.

Ação Rescisória e a Tese da Competência das Câmaras Cíveis Reunidas

Também convém afastar a sugerida competência das Câmaras Cíveis 
Reunidas, eis que rechaçada por aquele órgão fracionário, no julgamento do Agravo 
Regimental nº (...), oriundo dos autos da Ação Rescisória nº (...).

Com efeito, os arts. 475-P, inciso II e 575, inciso II, ambos do Código de 
Processo Civil, ostentam a seguinte redação:

[…]
Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 

[...]
II – o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; 
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[...]
Art. 575. A execução, fundada em título judicial, processar-se-á perante:

[...]
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Assim, valendo-se de simples interpretação gramatical, estreme de dúvidas 
a incompetência das Câmaras Cíveis Reunidas para apreciar e julgar os recursos 
pertinente ao caso.

Efeito suspensivo da Apelação

O pedido de concessão do efeito suspensivo da presente Apelação encontra-
se prejudicado pois devidamente apreciado e julgado nos autos próprios, objeto da 
insurgência contida no Agravo de Instrumento nº (...).

Preliminar de Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento nº (...) pela 
Ausência de Certidão de Intimação

O Agravo de Instrumento aviado é tempestivo e a comprovação encontra-
se certificada na fl. 25 dos respectivos autos.

Com efeito, a decisão recorrida, fls. 12/22, foi publicada no Diário da Justiça 
no dia 30/10/2000, sendo o dies a quo 31/10/2000, e o dies ad quem 09/11/2000, data de 
interposição do recurso, fl. 02.

Em homenagem ao princípio da instrumentalidade, a jurisprudência do 
STJ consolidou o entendimento de que a ausência da certidão de intimação da decisão 
agravada pode ser suprida por outro instrumento hábil a comprovar a tempestividade 
do agravo de instrumento, que no caso, é a certidão de publicação da decisão no Diário 
da Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA. CERTIDÃO DE 
INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FORMALISMO EXCESSIVO. 
PROVA DIABÓLICA. MEIO DIVERSO DE VERIFICAÇÃO 
DA TEMPESTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
POSSIBILIDADE. 1 - Em homenagem ao princípio da instrumentalidade, 
a ausência da certidão de intimação da decisão agravada pode ser 
suprida por outro instrumento hábil a comprovar a tempestividade do 
agravo de instrumento. 2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo 
(a inexistência de intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a 
produção de prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de 
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que os agravados somente foram intimados acerca da decisão originalmente 
recorrida com o recebimento da notificação extrajudicial, caberia aos 
agravantes a demonstração do contrário. 3 - Dentro do contexto dos 
deveres de cooperação e de lealdade processuais, é perfeitamente razoável 
assumir que a notificação remetida por uma das partes à outra, em atenção 
à determinação judicial e nos termos da Lei 6.015/73, supre a intimação de 
que trata o art. 525, I, do CPC. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no 
AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 16/08/2010)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE CÓPIA 
DA CERTIDÃO DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - 
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE - RETORNO DOS 
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A jurisprudência desta Corte 
firmou o entendimento no sentido de que o comparecimento espontâneo 
do recorrente supre a falta de intimação. Precedentes. 2. A ausência da 
certidão de intimação da decisão agravada, na instância de origem, foi 
suprida pelo comparecimento espontâneo e tempestivo da parte aos 
autos. 3. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para 
suprimir a irregularidade formal e atingir a finalidade do ato, por não 
haver prejuízo. Precedentes. 4. Retorno dos autos ao Tribunal de origem, 
a fim de que, reconhecida a desnecessidade, na hipótese, da certidão de 
intimação (em razão do comparecimento espontâneo da parte nos autos), 
seja julgado o agravo interno. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 
1219466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 27/04/2010, DJe 07/05/2010)

Rejeito, assim, a preliminar de inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.
Quanto ao mérito do Agravo de Instrumento, por se confundir com a tese 

da Apelação nº (...), será apreciado conjuntamente a seguir.

A Ação Rescisória e a Tese da Extinção da Execução nº  (...) e dos 
Embargos à Execução nº (...).

Cumpre observar que a causa de pedir dos atuais recursos sub examine 
gira em torno, tão somente, da alegada ausência do interesse de agir dos recorridos, 
decorrente da superveniência de acórdão rescisório da sentença executada, razão pela 
qual a (...). requer a extinção da Execução e dos Embargos à Execução em comento.

Ressurte-se que, paralelamente ao curso da Execução nº (...), tramitou a 
Ação Rescisória nº (...), cujo órgão julgador rescindiu (jus rescindens) e substituiu (jus 
rescisorium) o capítulo de sentença tangente à indenização a título de danos morais.

Quadra aqui tecer breves comentários acerca da ação rescisória. 
É ação autônoma de impugnação que tem por objetivo rescindir (jus 

rescindens) uma decisão judicial transitada em julgado e, se for o caso, proceder a novo 
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julgamento (jus rescisorium). Assim, destina-se a ação rescisória a “... obter anulação 
(…) da coisa julgada formada sobre decisão judicial, permitindo, então, por conseguinte, a 
revisão do julgamento.” (ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme, Curso 
de Processo Civil – Processo de Conhecimento, Vol. 2, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 663)

Revisto o julgamento, opera-se, pois, a substituição da decisão, ou de 
parte dela, pela nova disposição contida no acórdão rescisório, segundo o art. 475-O, § 
1º do Código de Processo Civil. Tal ilação é lógica, pois não haveria razão de ser a ação 
rescisória que apenas tivesse força para rescindir, senão, também, a força para rever o 
julgamento, se for o caso. 

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343/STF. 
POSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. CUMULAÇÃO DE 
APOSENTADORIA COM AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO 
APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO 
IMPROCEDENTE. 1. Embora o INSS tenha invocado a Súmula 343/STF, 
não logrou demonstrar em que residiria a controvérsia sobre a matéria 
analisada, restringindo-se a citar decisões do próprio STJ. Inexistindo 
notícia de que a divergência tenha se dado também no âmbito de outras 
cortes, há de ser afastada a aplicação da referida súmula. 2. A ação rescisória 
é ação desconstitutiva ou, como diz parte da doutrina, "constitutiva 
negativa", na medida em que seu objeto precípuo é o desfazimento de 
anterior coisa julgada. Ao julgar a ação rescisória, o tribunal deverá, caso 
procedente o pedido de rescisão por uma das hipóteses taxativamente 
elencadas no art. 485 do Código de Processo Civil, proferir novo 
julgamento em substituição ao anulado, se houver pedido nesse 
sentido. 3. Inexistindo erro de forma na peça inicial e sendo o pedido nela 
formulado suficientemente embasado no art. 485, V, do Código de Processo 
Civil, não há que se falar em extinção do processo com fulcro no art. 490, 
I, c/c o art. 267 do Código de Processo Civil. 4. A cumulação do benefício 
previdenciário da aposentadoria com o auxílio-acidente só é possível se, 
além da comprovação do nexo causal  entre a doença profissional e o labor 
exercido pelo segurado, a moléstia tenha se desenvolvido em momento 
anterior à edição da Lei nº 9.528/97. 5. Pedido improcedente. (AR 3.536/SP, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 23/06/2010, DJe 10/08/2010)

Na hipótese, a ação rescisória intentada foi, decerto, parcial, porque visou 
atingir apenas um dos capítulos da sentença, a saber, aquele relativo à indenização 
pelos danos morais sofridos pelos recorridos. 

Acerca da plausibilidade da ação rescisória parcial, colaciono alguns 
precedentes da jurisprudência do STJ e do TJRS, assim ementados:



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

339

PROCESSO CIVIL. PEDIDO. EXEGESE. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO 
PARCIAL. POSSIBILIDADE. POLO PASSIVO. COMPOSIÇÃO. NOVO 
RÉU. INCLUSÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL 
PARA AJUIZAMENTO DA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Deve 
se conferir ao pedido uma interpretação lógico-sistemática, que guarde 
consonância com o inteiro teor da petição inicial, de modo a conceder à 
parte o que foi efetivamente requerido. Precedentes. 2. A ação rescisória 
pode objetivar a anulação de apenas parte da sentença ou acórdão. 
A possibilidade de rescisão parcial decorre do fato de a sentença de 
mérito poder ser complexa, isto é, composta de vários capítulos, cada 
um contendo solução para questão autônoma frente às demais. 3. O 
fato das partes terem figurado em polos distintos na ação rescindenda não 
impede que sejam incluídas no polo passivo da ação rescisória. Isso porque 
existem relações jurídicas de direito material subjetivamente complexas, 
que envolvem três ou mais pessoas - e não apenas duas, uma no polo ativo 
e outra no polo passivo - ou que, mesmo envolvendo somente duas pessoas, 
podem projetar reflexos sobre outras relações, que a elas sejam conexas ou 
delas dependentes. 4. Decorrido o prazo decadencial para interposição da 
rescisória (CPC, art. 495), já não pode a ação ser proposta contra novo réu, 
sendo, consequentemente, impossível a regularização da relação processual 
nos termos do disposto no art. 47 do CPC. Precedentes. 5. Recurso especial 
provido. (REsp 863.890/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 28/02/2011)

AÇÃO RESCISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À SENTENÇA 
PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA 
DO SEGUNDO GRUPO CÍVEL. Interposto recurso de apelação somente 
contra o capítulo da sentença que analisou um dos pedidos formulados 
na petição inicial da ação revisional, o efeito substitutivo do recurso 
opera de forma parcial, razão por que o julgamento da ação rescisória 
proposta contra a parte não impugnada da sentença, é de competência 
das Câmaras Cíveis separadas o julgamento da rescisória, e não do Grupo 
Cível. DECLINARAM DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARAS 
INTEGRANTES DO SEGUNDO GRUPO CÍVEL. (Ação Rescisória Nº 
70042716621, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 09/03/2012)

O autor da ação autônoma de impugnação, isto é, a (...)., deixou clara a sua 
pretensão de rescindir, unicamente, o capítulo relativo à condenação no pagamento à 
indenização a título de danos morais, quando proclamou assim:

“Diga-se, antes, que, a insubordinação da requerente na presente lide, 
cinge-se, tão única e exclusivamente ao valor fixado somente a título 
de danos morais quando o juiz, nesse tocante, acatando integralmente 
o pedido formulado na exordial, tomando por base o salário mínimo, teve 
por arbitrar, sem qualquer explicação, a quantia antes mencionada de CR$ 
19.819.800.000,00 (…), moeda da época a título de danos morais.” (fl. 446 – 
faz parte da petição inicial da Ação Rescisória nº 470465-30.2000.8.06.0000)
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Razão pela qual o órgão julgador ateve-se, estritamente, a esse capítulo, 
senão vejamos:

“Na ação rescisória cujo mérito ora se examina, a autora não mais está 
a abrir debate sobre a culpa de seu preposto no acidente que vitimara o 
inditoso casal. Insubordina-se, todavia, contra o quantum fixado como 
indenização por danos morais.”

(…)
Assim, tem-se por procedente a ação rescisória para rescindir a decisão 
monocrática, eis que nela violados em sua literalidade os dispositivos 
retroditos, e assim, em novo julgamento, arbitrar o valor de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais) a ser pago pela autora aos réus, em 
valores atuais, a título de danos morais (…), condenando-a, ainda, ao 
ressarcimento do valor do veículo sinistrado, bem como ao pagamento das 
despesas de funeral a serem apuradas em execução de sentença...” (fls. 171 e 
173 – fazem parte do acórdão rescisório) 

A recorrente, a meu ver, faz interpretação distorcida do dispositivo do 
acórdão rescisório, na parte: “... condenando-a, ainda, ao ressarcimento do valor do 
veículo sinistrado, bem como ao pagamento das despesas de funeral a serem apuradas em 
execução de sentença...”

Partindo-se da premissa de que a própria sociedade empresária visou 
atingir tão somente um dos capítulos da sentença – aquele pertinente à condenação 
indenizatória a título de danos morais –, bem como que a ratio decidendi do acórdão 
rescisório somente se circunscreveu a esse ponto, não quis o órgão julgador da rescisória 
reexaminar os valores do veículo sinistrado e das despesas funerárias, nem o fez.

Por certo, a menção referida às sobreditas condenações naquele dispositivo, 
apenas reforça os termos da sentença a elas concernentes, remetendo à necessidade de 
atualização monetária dos valores aludidos, porquanto às claras que os recorridos ainda 
não tinham satisfeito seu direito de crédito, certificado em juízo. 

Neste compasso, penso restar comprovada a notória pretensão malsinada 
da sociedade recorrente em tentar desvirtuar o rumo da execução, utilizando-se 
artificiosamente de manobras processuais, desde a confecção de extensas petições que 
poderiam se resumir a poucas laudas, veiculando teses inócuas e repetitivas, à atuação 
contraditória a comportamento anteriormente tomado. Em outras palavras, valeu-se, 
astuciosamente, de determinadas expressões exaradas no acórdão rescisório, para tentar 
dissuadir o julgador do rumo da execução, embaraçando a plena satisfação do crédito 
dos autores, que há mais de quinze anos pelejam em realizar o seu direito certificado em 
juízo. 
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A relação processual deve ser pautada pelos princípios da lealdade e da 
boa-fé (art. 14 do CPC), dos quais deriva o subprincípio da vedação do venire contra 
factum proprium (proibição de comportamentos contraditórios). Assim, diante de tal 
comportamento sinuoso, não merece sair incólume a recorrente. 

Acerca do tema, esclareceu o Ministro Luis Felipe Salomão:

O princípio segundo o qual a ninguém é dado contrariar os seus próprios 
atos, ou seja, agir contraditoriamente, tem matriz principiológica que 
remonta à Europa do início do século XX, a partir da obra Venire contra 
factum proprium - Studien in Römischen, Englischen und Deutschen Civilrecht 
, de Erwin Riezler, professor da Universidade de Freiburg, que extrai das 
fontes romanas, bem como das obras dos glosadores e pós-glosadores a idéia 
de nemo potest venire contra factum proprium (SCHERIBER, Anderson. A 
proibição de comportamento contraditório - Tutela da confiança e venire 
contra factum proprium - 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 65). 
Consiste tal princípio em diretriz pautada sobretudo na boa-fé, segundo 
a qual "a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com 
sua anterior conduta, quando essa conduta interpretada objetivamente 
segundo a lei, os bons costumes ou a boa-fé, justifica a conclusão de 
que não se fará valer o direito, ou quando o exercício posterior choque 
contra a lei, os bons costumes ou a boa-fé" (Apud, NERI JUNIOR, Nelson. 
Código civil comentado (...), 6 ed. p.507). (Trecho do voto condutor do REsp 
1040606/ES, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 16/05/2012)

O comportamento da (...)., ao tentar alterar os parâmetros de cálculo do 
quantum debeatur relativamente às despesas funerárias e ao ressarcimento do veículo 
sinistrado, sendo que tais questões não foram discutidas na multicitada Ação Rescisória 
nº (...), demonstra, de forma cabal, a tentativa de locupletar-se ilicitamente, vez que a 
sua tese a beneficiaria, indevidamente, em detrimento dos autores, fazendo letra morta 
a coisa julgada decorrente daqueles capítulos de sentença que não constituíram objeto 
da ação rescisória.

Ressalto, ademais, que a tese albergada pela recorrente, isto é, a necessidade 
de extinção de toda a execução em razão do acórdão rescisório, foi insistentemente 
lançada em juízo, desde a primeira instância até o grau recursal, nos autos da Apelação 
nº (...), do Agravo de Instrumento nº (...), do Agravo de Instrumento nº (...) e do Agravo 
de Instrumento nº (...), todos em pauta de julgamento.

Destarte, à luz dos princípios da lealdade e da boa-fé processuais, impõe-
se reconhecer a litigância de má-fé perpetrada pela sociedade acionada, à vista de 
sua atuação temerária a tentar desconstituir a coisa julgada material sobre parte dos 
capítulos de sentença, acima enunciados, sendo que não foram objeto da ação rescisória 
aviada.



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

342

Em caso análogo, o STJ decidiu assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA 
QUARTA VEZ CONSECUTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO 
DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Cuida-se de embargos declaratórios 
opostos pela quarta vez consecutiva ao agravo regimental na exceção 
de suspeição. 2. A insistência do embargante, procedendo de modo 
temerário, provocando incidentes e recursos manifestamente 
infundados e protelatórios, onde a reiteração das alegações não se 
justifica sob qualquer aspecto, caracteriza sua litigância de má-fé, nos 
moldes dos arts. 17, V, VI e VII e 18 do CPC. 3. Embargos declaratórios 
rejeitados, com aplicação de multa (art. 18 do CPC) de 1% sobre o maior 
valor dentre os das causas que deram origem aos Agravos de Instrumento 
mencionados na inicial desta Exceção, com determinação de arquivamento 
do feito, cessando os reiterados recursos temerários. (EDcl nos EDcl nos 
EDcl nos EDcl no AgRg na ExSusp . 87/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/05/2011, DJe 10/06/2011)

Desse modo, entendo que a Execução telada não pode ser extinta, posto 
que permanece a busca da satisfação do direito de crédito dos autores, sendo que, 
relativamente aos dois capítulos de sentença que não foram rescindidos, deverão vingar 
os valores apostos na sentença da ação indenizatória, porquanto a substituição operada 
somente se deu quanto ao capítulo referente à indenização a título de danos morais.

Feitas essas ponderações, reconheço o interesse de agir dos autores em 
continuar a Execução oriunda da sentença, inobstante a validade do acórdão rescisório, 
que apenas modificou um capítulo da referida sentença (danos morais), sobre o qual 
deverá prevalecer o quanto disposto no acórdão rescisório.

Valor da Execução, Penhoras e Honorários Advocatícios

Como consectário natural do entendimento segundo o qual deverá 
prosseguir a execução, importante firmar que deverá recair sobre o seguinte:

a) Cr$ 1.728.000,00 (um milhão setecentos e vinte e oito mil cruzeiros) – 
despesas com funeral – capítulo da sentença;

b) Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) – ressarcimento com o 
veículo sinistrado – capítulo da sentença;

c) R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) – indenização pelos 
danos morais sofridos – acórdão rescisório.
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Tais valores foram reconhecidos pelos magistrados de piso, tanto na decisão 
de fls. 917/925, objeto da Apelação nº (...), como na decisão de fls. 30/38 do Agravo de 
Instrumento nº (...), compatibilizando-se com o entendimento desta Relatoria.

Ocorre que o valor atualizado da execução requerido pelos exequentes é 
diverso daquele que diz dever a sociedade agravante. Portanto, entendo razoável, diante 
dessas circunstâncias, a fim de dissipar quaisquer dúvidas acerca do quantum debeatur, 
a realização do cálculo pelo contador do juízo, em conformidade ao que preceitua o art. 
475-B, § 3º do Código de Processo Civil, que reza assim:

[…]
§ 3o Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória 
apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão 
exequenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária. 

No julgamento do REsp 1.111.117-PR, de Relatoria dos Ministros Luiz 
Felipe Salomão (originário) e Mauro Campbell Marques (acórdão), conforme o 
procedimento previsto para o julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do 
STJ assinalou que a pretensão de recebimento de juros moratórios renova-se mês a mês, 
tendo em vista tratar-se de efeitos futuros continuados de ato pretérito (coisa julgada). 
Portanto, não caracteriza violação da coisa julgada a fixação, em execução de sentença, 
do percentual de 12% ao ano previsto no Código Civil/2002, a incidir após a sua vigência, 
e de 6% ao ano, a incidir durante a vigência do Código Civil/1916. Assim, os juros 
moratórios, aferidos de tal forma, são condizentes com a jurisprudência dominante.  

As alegações acerca da invalidade das penhoras não procedem posto 
não vislumbrar ilegalidades, nem tampouco ter a sociedade acionada comprovado 
irregularidades. 

Também não merece prosperar a inversão do ônus de sucumbência, 
vez que reconhecida a validade da execução em tablado, por todos os pressupostos 
delineados acima.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento, NEGANDO-
LHE PROVIMENTO, devendo prosseguir a execução telada, bem como permanecer 
válida a decisão recorrida,  porém com a ressalva de que o acórdão rescisório somente 
substituirá o capítulo da sentença que dispõe acerca da indenização dos danos morais; 
e, quanto aos demais capítulos, subsistirá o quanto disposto na sentença da ação de 
conhecimento, ratificado no acórdão rescisório.
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Em ato contínuo, CONHEÇO do Recurso de Apelação, NEGANDO-LHE 
PROVIMENTO, devendo prosseguir a execução em curso após a apresentação do 
cálculo pela Contadoria do Fórum, que deverá aplicar as bases de cálculo indicadas no 
item 6 supra, o INPC como índice de correção monetária, na forma da Lei nº 6.899/81, e 
juros moratórios de 12% ao ano, a incidir após a vigência do Código Civil/2002, e de 6% 
ao ano, a incidir durante a vigência do Código Civil/1916, em conformidade com o art. 
475-B do Código de Processo Civil.

Em consequência, subsistem as penhoras atuais, realizadas em prol da 
satisfação do crédito dos exequentes, na conformidade do disposto nos arts. 659 e 685 
do Código de Processo Civil, ensejando oportuna manifestação do juiz exequendo.

Caracterizada a litigância de má-fé, condeno a recorrente ao pagamento de 
multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 17, incisos 
V e VI e 18, caput do Código de Processo Civil. 

É como voto.

Fortaleza,            de                           de 2013.
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Apelação Cível em Mandado de Segurança - 
Lei Municipal de Efeitos Concretos

                                                                                                        

Francisco José Martins Câmara

EMENTA: CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - 
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA 
- LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS - 
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 266 DO STF - 
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 
E MATERIAL DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 
Nº 111/2009 - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA DO 
QUORUM DE MAIORIA ABSOLUTA PARA APROVAÇÃO 
DA LEI COMPLEMENTAR – ALEGAÇÃO DE DEFEITO 
MATERIAL INSUBSISTENTE - EXONERAÇÃO DE 
SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS EM RAZÃO DA EXTINÇÃO 
DE CARGOS - NORMA QUE VISA ADEQUAR A 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO MUNICÍPIO DE 
POTIRETAMA AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL – POSSIBILIDADE 
– DISPENSABILIDADE DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO -   SÚMULA Nº 22 DO STF – 
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO 
– SENTENÇA MANTIDA.
1. De início, deve ser ressaltada a possibilidade de se 
questionar a constitucionalidade da Lei nº 111/2009 em 
sede mandamental, tendo em vista que este não é o objeto 
do processo, mas apenas um argumento de reforço às razões 
recursais. Inaplicabilidade da Súmula nº 266 do STJ.
2. Depreende-se dos autos que os apelantes foram exonerados 
em razão da Lei Complementar Municipal nº 111/2009, 
criada em virtude de orientação do Tribunal de Contas dos 
Municípios, que verificou excesso de gastos com pessoal no  
Município de (...).
3. Inexistência de vício formal em razão da observância do 
quorum de maioria absoluta para aprovação da Lei Municipal 
Complementar. Não se vislumbra, ainda, qualquer afronta aos 
princípios e normas constitucionais, razão pela qual também 
se afasta a ocorrência de qualquer vício de ordem material.
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4. Ultrapassados os limites previstos no art. 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal impõe-se que o gestor do município 
adote medida cabível para a diminuição de gastos, em 
conformidade com o art. 23 da lei supramencionada e art. 
169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal
5. No presente caso, não se mostra indispensável a instauração 
de procedimento administrativo, com observância de 
contraditório e de ampla defesa, tendo em vista que o servidor 
público em estágio probatório não está resguardado contra a 
extinção do cargo público, nos termos da Súmula nº 22 do 
STF: "O estágio probatório não protege o funcionário contra a 
extinção do cargo."
6. Por fim, não se vislumbra a ocorrência dos vícios de 
finalidade e de motivação do ato administrativo, como alegado 
pelos recorrentes.
7. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença 
mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a TURMA JULGADORA 
DA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ, por unanimidade de votos, em CONHECER DO APELO, PARA NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão recorrida que denegou a segurança 
perseguida pelos impetrantes, ao reconhecer a legalidade da exoneração dos servidores 
não estáveis, com base em Lei Complementar Municipal que extinguiu os cargos por 
eles ocupados.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação em face da sentença de folhas 235/242, 
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca Vinculada de (...), nos autos do 
Mandado de Segurança impetrado por (...), em face de ato do Prefeito Municipal 
daquele Município.

Os impetrantes interpuseram a ação mandamental em face do ato do 
Prefeito Municipal de Potiretama que os exonerou. Por conseguinte, pleiteiam a 
anulação de tais atos administrativos, com o retorno de cada impetrante às suas funções, 
sob o fundamento de que não foi observado o devido processo legal, o direito à defesa, o 
contraditório, dentre outras garantias.
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Devidamente notificada, a autoridade apontada como coatora prestou as 
informações de fls. 153/192 em que sustenta, em suma, a inépcia da inicial, a ausência de 
documentos necessários para a interposição do Mandado de Segurança, bem como que 
é incabível tal remédio contra lei em tese e que, portanto, deve o feito ser extinto sem 
julgamento do mérito.

No mérito, alega que a exoneração dos impetrantes decorreu da extinção 
dos cargos, em razão da necessidade de adequar os gastos com pessoal ao limite imposto 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, defende a desnecessidade do devido 
processo legal para exoneração nesse caso.

Através da sentença de fls. 235/242, o juízo a quo denegou a ordem 
perseguida pelos impetrantes "por entender que o Prefeito de (...) agiu dentro da 
legalidade ao exonerar os servidores não estáveis, com base em Lei Complementar 
proveniente da Câmara dos Vereadores deste Município".

Inconformados com a decisão monocrática, os impetrantes interpuseram 
o Recurso de Apelação de fls. 246/255, em que requer a reforma in totum da sentença 
guerreada. 

Contrarrazões às fls. 260/286.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 

298/303, opina pelo conhecimento do Apelo, mas pelo seu improvimento.
Feito que independe de revisão, nos termos do §3º do art. 34 do Regimento 

Interno do TJ/CE. Peço data pra julgamento.
É o relatório.

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário, em juízo de prelibação, 
verificar se foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Constato, inicialmente, o cabimento da apelação, em face da sentença 
proferida, bem como a legitimidade e o interesse da parte recorrente. Além disso, 
confirmo a tempestividade do recurso, uma vez que o mesmo foi protocolizado no 
prazo legal. Quanto ao recolhimento do preparo, condição que se impõe ao recurso de 
apelação, verifico, no presente caso, a desnecessidade do atendimento a este requisito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente 
recurso de apelação e passo a apreciá-lo, nos termos do art. 515, caput e §§ 1º e 2º, do 
Código de Processo Civil.
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DOS FUNDAMENTOS

Os apelantes, em sede recursal, pleiteiam a reforma da decisão de primeiro 
grau a fim de que seja concedida a segurança pleiteada, com a consequente reintegração 
dos mesmos nos cargos que anteriormente ocupavam. Para tanto, alegam que a lei 
municipal que resultou na extinção dos cargos padece do vício de inconstitucionalidade 
formal e material; que houve por parte da administração municipal a contratação de 
serviço terceirizado em substituição aos servidores concursados e, ainda, que o ato 
administrativo que os exonerou é nulo por ausência de fundamentação. 

O cerne da questão discutida, portanto, gira em torno da legalidade ou não 
do ato administrativo que exonerou os requerentes/apelantes, em face da extinção dos 
cargos ocupados pelos mesmos.

Pela análise dos autos, conclui-se que inexiste razão para a modificação 
do decisum ora apelado, posto que prolatado em perfeita consonância com a legislação 
vigente e com os padrões da jurisprudência pátria, atendendo aos princípios basilares do 
direito. Assim, fundamental a transcrição de trecho da sentença, in verbis:

"Nessa linha, não pode o Judiciário entender pela ilegalidade e/ou 
inconstitucionalidade da Lei que extinguiu os cargos, por vários motivos. 
Primeiro porque não existem provas nos autos de que o Município 
desobedeceu a gradação prevista na Lei para inicialmente extinguir os 
cargos de comissão e depois os cargos dos servidores não estável, e segundo 
porque esta análise direta não é cabível no Mandado de Segurança, ante a 
impossibilidade de analisar Lei em tese nesta Ação, conforme já sumulado 
pelo STF (súmula nº 266)
No ensejo, importante salientar, mesmo que para ilustrar, que a Lei 
Complementar Municipal nº 111/2009, que extinguiu os cargos foi aprovado 
pelo quorum legal, não existindo, pois, vício formal, uma vez que mesmo 
considerando a aprovação por 05 (cinco) votos, tem-se a maioria absoluta.
(...)
No tocante a ausência do devido processo legal para as exonerações, é de se 
dizer que a extinção dos cargos é por sim só suficiente para legitimar o ato 
de exoneração."

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

Inicialmente, importante ressaltar a inaplicabilidade no vertente caso do 
disposto na súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor reproduzo: "Não cabe 
mandado de segurança contra lei em tese."

Com efeito, a Lei Complementar Municipal nº 111/2009, caracteriza-se 
como lei de efeitos concretos, o que configura verdadeiro ato administrativo, muito 
embora tenha sido promulgada pela Poder Legislativo do Município de (...).
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Desta feita, a pretensão autoral de declaração incidental de 
inconstitucionalidade, realizada em sede de mandado de segurança, merece ser 
conhecida.

Contudo, inexiste qualquer vício de inconstitucionalidade na lei municipal 
em comento. Vejamos.

Segundo alegam os autores, houve vício formal por não haver sido, a Lei 
Complementar em apreço, aprovada por maioria absoluta, em conformidade com o art. 
69 da Constituição Federal. 

Porém, de acordo com a Ata da Sessão de Abertura da Câmara Municipal 
de (...) no segundo período legislativo do ano de 2009, constante dos autos, foi aprovado 
o Projeto de Lei nº 019/2009, que extinguiu os cargos dos apelantes, com 05 votos 
favoráveis, 02 desfavoráveis e uma abstenção.

Constata-se, portanto, que a Câmara de Vereadores do Município de (...) 
respeitou o quorum de maioria absoluta, atendendo, portanto, ao disposto no art. 50 da 
Lei Orgânica daquele Município e no art. 69 da Constituição Federal.

Art. 50, da Lei Orgânica do Município de (...): "As leis complementares a 
esta Lei Orgânica somente serão aprovadas se obtiverem a maioria absoluta dos votos 
dos membros da Câmara Municipal; observados os demais termos de votação das leis 
ordinárias."

Art. 69, da Constituição Federal de 1988: "As leis complementares serão 
aprovadas por maioria absoluta."

Ademais, a lei Complementar Municipal nº 111/2009 não afronta os arts. 
1º, incisos II e III; art. 3º, incisos I e III, bem como art. 169, todos da Constituição 
Federal.

Saliente-se que embora deva submeter-se aos princípios constitucionais, 
especialmente aos enumerados no art. 37, caput, da CF/1988, o poder de iniciativa de lei 
para criação ou extinção de cargos públicos se encontra no âmbito da discricionariedade 
administrativa, cabendo, na hipótese, ao Chefe do Executivo Municipal o exame da 
necessidade, da conveniência e da oportunidade para determinar o envio de projeto de lei 
para extinção dos cargos em questão, desde que observadas as motivações obrigatórias.

Não há nenhuma inconstitucionalidade material na lei em comento, tendo 
em vista que a extinção dos cargos públicos, assim como a redução do número dos 
cargos comissionados, visaram adequar a despesa total com pessoal do ente político aos 
limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afastam-se, portanto, a existência das inconstitucionalidades alegadas 
pelos autores/apelantes na lei que extinguiu os cargos por eles ocupados.
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DO MÉRITO

Consta dos autos que os apelantes lograram êxito no concurso para 
provimento de cargos públicos do Município de (...) e que foram todos devidamente 
nomeados e empossados nos respectivos cargos.

Contudo, em agosto de 2009 foi determinada a exoneração dos servidores 
listados na Portaria nº 066/2009, sem oportunidade para o exercício do contraditório e 
da ampla defesa, em razão do advento da Lei Municipal nº 111/2009, que  extinguiu os 
cargos por eles ocupados.

Referida Lei Complementar Municipal foi criada em virtude de orientação 
do Tribunal de Contas dos Municípios, que verificou excesso de gastos com pessoal no 
Município de (...).

Deste modo, ultrapassado os limites previstos no art. 20 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal impõe-se que o gestor do município adote medida cabível para 
a diminuição de gastos, em conformidade com o art. 23 da lei supramencionada e art. 
169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 
20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das 
medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado 
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 
169 da Constituição.

Art. 169. A despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites 
estabelecidos em lei complementar.
(...)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 
durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes 
providências: 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança;
II - exoneração dos servidores não estáveis.
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 
suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, 
desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a 
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução 
de pessoal.



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

351

Da análise dos autos (fls. 193/200) depreende-se que todos os apelantes 
eram servidores não estáveis e que ainda lhes foram assegurada a oportunidade de, no 
prazo de dez dias, comprovarem  a condição de servidor efetivo estável.

Registre-se que, especificamente em relação à exoneração de servidores 
do Município de (...) em consequência da Lei Complementar Municipal nº 111/2009, 
este Tribunal de Justiça já se manifestou pela indispensabilidade do prévio processo 
administrativo.

No entanto, inobstante alguns precedentes judiciais desta Corte no sentido 
acima invocado, os quais entendem pela exigibilidade do prévio processo administrativo, 
com observância das garantias do contraditório e ampla defesa, para a exoneração de 
servidor público não-estável, como no caso que ora se examina, parece-me equivocado 
tal posicionamento.

Ao contrário, comungo-me com o entendimento manifestado em outros 
precedentes desta mesma Corte de Justiça, inclusive desta 7ª Câmara Cível, no processo 
nº (...), de relatoria do Des. Francisco Bezerra Cavalcante, cuja ementa ora reproduzo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 
Nº 266 DO STF. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE 
OFENSA À CONSTITUIÇÃO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES. 
ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXCESSO DE DESPESA COM PESSOAL. 
EXTINÇÃO DOS CARGOS. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 22 DO STF. 
DISPENSABILIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. Consta dos autos que os apelantes foram exonerados por consequência de 
Lei Complementar Municipal nº 111/2009, criada em virtude de orientação 
emanada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (fls. 399), que verificou 
excesso de gastos com pessoal que atingia o Município de (...).
2. A Lei Complementar Municipal nº 111/2009 caracteriza-se como lei de 
efeitos concretos, o que configura verdadeiro ato administrativo. Desta 
forma, inaplicável, a súmula nº 266 do STF: "Não cabe mandado de segurança 
contra lei em tese". Precedentes.
3. Conforme se enxerga em cópia da ata da Sessão da Câmara Municipal de 
(...), às fls. 284/292, que informa ser 09 (nove) o número de vereadores do 
Município, houve 6 (seis) votos favoráveis ao projeto da Lei Complementar. 
Evidente, portanto, o atendimento a disposto constitucional que determina 
a aprovação de lei complementar por maioria absoluta.
4. A lei Complementar Municipal nº 111/2009 não afronta os arts. 1º, incisos 
II e III; art. 3º, incisos I e III, bem como art. 169, todos da Constituição 
Federal.
5. Ultrapassado os limites previstos no art. 20, impõe-se que o gestor 
do município adote medida cabível para a diminuição de gastos, em 
conformidade com o art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 169, §§ 
3º e 4º, da Constituição Federal.
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6. Encontrando-se os autores ainda no estágio probatório, não se enquadram 
eles na qualificação de estável preconizada no art. 41, § 3º da Constituição 
Federal. Logo, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade 
no ato praticado pelo Prefeito Municipal que os exonerou em razão da 
extinção dos cargos por eles ocupados. Precedentes.
7. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do 
cargo. Súmula nº 22 do STF.
8. A não oportunização do contraditório e da ampla defesa não tem o 
condão de anular os atos de exoneração, pois tratam-se, tão-somente, de 
atos unilaterais, cujos objetivos eram de sanear as despesas municipais. 
Trata-se, portanto, de situação excepcional, uma vez que o ato coator em 
questão não teve caráter sancionador, mas apenas atendeu aos ditames da 
aludida lei municipal.
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 
(TJ/CE – Apelação nº 0032508-11.2010.8.06.0000 – Relator: Desembargador 
Francisco Bezerra Cavalcante – Órgão Julgador: 7ª Câmara Cível, julgado 
em 06 de novembro de 2012)

No presente caso, não se mostra indispensável a instauração de procedimento 
administrativo, com observância de contraditório e de ampla defesa, tendo em vista que 
o servidor público em estágio probatório não está resguardado contra a extinção do 
cargo público, nos termos da Súmula nº 22 do STF, cujo teor ora reproduzo: "O estágio 
probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo."

Vale dizer, em se tratando de servidor em estágio probatório, outra não 
seria a solução além da exoneração do apelado, pois o direito à disponibilidade, previsto 
pelo art. 41, § 3.°, da CF   "extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, 
até seu adequado aproveitamento em outro cargo"   é conferido apenas aos servidores 
públicos estáveis. Daí porque prescindível a instauração de processo administrativo no 
presente caso. 

No mesmo sentido, vejamos, ainda, as precisas lições de Hely Lopes 
Meirelles:

"Extinguindo-se o cargo em que se encontrava o servidor estável ou 
declarada sua desnecessidade, ficará ele em disponibilidade remunerada 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em 
outro de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava (CF, art. 
41, 3º), diversamente do que ocorre com o vitalício inamovível, que não é 
obrigado a aceitar outro cargo, embora idêntico ao seu que fora extinto. Se 
a extinção do cargo ou a declaração de desnecessidade se der no estágio 
probatório, poderá o estagiário ser exonerado de ofício, uma vez que ainda 
não tem estabilidade e, portanto, não desfruta de prerrogativa constitucional 
da disponibilidade, consoante reiterada jurisprudência, ora cristalizada na 
Súmula 22 do STF, in verbis: 'O estágio probatório não protege o funcionário 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

353

contra a extinção do cargo'" (Direito Administrativo Brasileiro. 26 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001. p. 415-416).

Este também é o entendimento manifestado pela jurisprudência 
deste e de outros Tribunais de Justiça:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADES QUESTIONADAS 
INCIDENTALMENTE. VIA APROPRIADA. INAPLICABILIDADE 
DA SÚMULA Nº 266/STF. QUORUM DE MAIORIA ABSOLUTA 
OBSERVADO PARA APROVAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. 
INEXISTÊNCIA DE DEFEITO FORMAL. NORMA QUE VISA ADEQUAR 
A DESPESA TOTAL COM PESSOAL DO MUNICÍPIO DE POTIRETAMA 
AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 111/2009. INSUBISTÊNCIA. 
EXONERAÇÃO AD NUTUM DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS 
ADMITIDOS POR CONCURSO PÚBLICO EM DECORRÊNCIA DE 
EXTINÇÃO DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 22 DO 
STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA (ART. 5º, LIV 
E LV, DA CF/1988). INOCRRÊNCIA DE FALTA DE MOTIVAÇÃO E DE 
DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se, em sede de mandado 
de segurança, a declaração incidental de inconstitucionalidade de 
quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a questão 
constitucional não seja o objeto do processo, mas apenas um argumento 
de reforço à fundamentação recursal. Inaplicabilidade da Súmula nº 266 do 
STJ. Precedentes do STJ. 2. Improcedência da alegada inconstitucionalidade 
formal, pois a Câmara de Vereadores do Município de (...) respeitou o 
quorum de maioria absoluta para aprovação da lei complementar em apreço. 
3. Não restaram evidenciados os suscitados vícios materiais, porquanto, em 
que pese estar submetido aos princípios constitucionais, especialmente aos 
enumerados no art. 37, caput, da CF/1988, o poder de iniciativa de lei para 
extinção de cargos públicos se encontra no âmbito da discricionariedade 
administrativa, cabendo, na espécie, ao Chefe do Executivo Municipal o 
exame motivado da necessidade, da conveniência e da oportunidade para 
iniciar o processo legislativo neste sentido. Assim, não há falar em qualquer 
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos seus corolários, 
visto que, segundo a documentação coligida aos fólios, o projeto de lei 
objetivou apenas adequar a despesa total com pessoal do Município em 
causa aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Não 
se discute, in casu, a presença dos requisitos legais indispensáveis para a 
permanência no serviço público ou a prática de infração administrativa que 
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ocasione a aplicação de uma punição; porém de ato decorrente do juízo 
de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo Municipal 
no exercício de sua discricionariedade, devidamente fundamentado, 
consistente na extinção dos cargos públicos e de posterior exoneração 
dos servidores em estágio probatório, com o fito de sanear as despesas 
municipais, de modo a cumprir o que dispõe a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Possibilidade. Inaplicável, na hipótese, as Súmulas nºs 20 e 21 do STF, 
mas a de nº 22. Precedentes do TJRS, TJSC e TJSP. 5. Impende destacar, 
ainda, que o art. 3º da Lei Complementar nº 111/2009[6], a despeito de 
expressamente assegurar a garanta constitucional da ampla defesa aos 
servidores não estáveis, simplesmente possibilitou que os exonerados 
comprovassem uma eventual condição de estável, a fim de resguardar os 
direitos previstos no art. 41, §3º, da CF/88, não lhes protegendo, entretanto, 
contra a extinção dos cargos. 6. Ausentes, portanto, os alegados vícios de 
falta de motivação e de desvio de finalidade, haja vista que o Município 
de (...) apenas adotou as medidas necessárias para ajustar a despesa com 
pessoal aos limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), reduzindo o número de cargos 
comissionados e extinguindo os cargos públicos em apreço, nos termos da 
determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - 
TCM. 7. Igualmente, não se constata ocorrência de desvio de finalidade, pois 
carecerem os autos de prova da suposta contratação de temporários para 
substituírem os servidores concursados. 8. Recurso conhecido e desprovido.  
(TJ/CE - Apelação nº 3260426201080600000 - Relator: Desembargador 
FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA - Comarca: Fortaleza - Órgão 
julgador: 1ª Câmara Cível - Data de registro: 23/04/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR 
PÚBLICO DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO EM RAZÃO DA 
EXTINÇÃO DO CARGO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A 
SUA REINTEGRAÇÃO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE, 
NESSE CASO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
SÚMULA N.° 22 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO 
PROVIDA COM A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA EM SEDE 
DE REEXAME NECESSÁRIO PARA SER DENEGADA A ORDEM. (TJPR 
- ACR 840205-3 - Rel.: Desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira - 5ª 
C.Cível – Julgado em 10.07.2012)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CERRO LARGO. EXTINÇÃO 
DE CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. 
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
DEFESA. INOCORRÊNCIA. Vício legislativo: Inocorrência de vício 
no processo legislativo que redundou na lei que extinguiu os cargos dos 
apelantes. Desvio de finalidade: Inocorrência de desvio de finalidade, pois 
não houve o provimento dos cargos por novos servidores, mas a contratação 
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de estagiários. Perseguição política: Prova testemunhal insuficiente para 
demonstrar a efetiva existência de motivos político-partidários para a 
exoneração dos apelantes. Ofensa ao devido processo administrativo: A 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em processo 
administrativo prévio, não tem aplicação ao caso em espécie, uma vez que 
o servidor em estágio probatório não tem proteção contra a extinção do 
cargo. Súmula nº 22 do STF. Precedentes jurisprudenciais. SENTENÇA 
MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. 3ª Câmara Cível. 
Apelação nº 70018468926. Relator Desembargador Paulo de Tarso Vieira 
Sanseverino. Data de Julgamento: 26.04.2007)

Ressalte-se, ainda, que o art. 3º da Lei Complementar nº 111/2009, 
assegurou aos exonerados que comprovassem uma eventual condição de estável, a fim 
de de que os direitos previstos no art. 41, §3º, da CF/88, fossem resguardados.

Por fim, não assiste razão aos recorrentes no tocante aos supostos vícios 
de finalidade e de motivação do ato administrativo atacado, tendo em vista que a Lei 
Complementar Municipal 111/2009, que fundamentou os atos de exoneração, foi editada 
com a finalidade do Município se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme 
orientação do Tribunal de Contas dos Municípios. 

Por outro lado, não há que se falar em desvio de finalidade, tendo em 
vista que inexistem nos autos qualquer prova da suposta contratação de servidores 
terceirizados para substituírem os concursados, como alegado pelos apelantes.

No ponto, merece destaque, ainda, trecho da manifestação ministerial de 
fls. 298/303:

"Os impetrantes afirmaram que a lei que extinguiu cargos públicos, 
exonerando mais de duzentos servidores públicos é inconstitucional, tendo 
em vista a contratação de terceirizados para as funções extintas, o que 
demonstraria o desvio de finalidade do ato administrativo.
No entanto, cumpre observar que, ao nosso ver, não se demonstrou nos 
fólios a prova pré-constituída no petitum mandamental. O Mandado de 
Segurança está inserido no Título II da Constituição Federal, que trata "Dos 
Direitos e Garantias Fundamentais", especificamente no art. 5º, inc. LXIX, 
com a seguinte redação:
(...)
Tendo em vista que as impetrantes não demonstraram cabalmente as 
alegações aduzidas na inicial do Mandamus, não há que se falar em direito 
líquido e certo a ser defendido, considerando que é codictio sine qua non 
para a impetração do referido writ constitucional a presença da prova pré-
constituída, pelo que se vislumbra a inadequação da via processual eleita."

Por todo exposto, conclui-se que razão não assiste aos apelantes, motivo 
pelo qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.
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DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, CONHEÇO do presente 
RECURSO DE APELAÇÃO, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, devendo ser 
mantida a decisão recorrida que denegou a segurança perseguida pelos impetrantes, 
ao reconhecer a legalidade da exoneração dos servidores não estáveis, com base em Lei 
Complementar Municipal que extinguiu os cargos por eles ocupados.

É como voto.

Fortaleza, 09 de julho de 2013.

Desembargador Francisco José Martins Câmara
Relator
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Apelação - Ação de Indenização por Desapropriação
                                                                                                        

Francisco José Martins Câmara

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITU-
CIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. 
PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA. BENFEITORIAS E 
FUNDO DE COMÉRCIO. AÇÃO PROCEDENTE. JUSTA 
INDENIZAÇÃO. ART.5º, XXIV DA CF/88. PEDIDO 
DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. APELAÇÃO 
CONHECIDA, E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA 
MODIFICADA PARCIALMENTE SOMENTE PARA 
CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE 
PROCESSUAL.
1. O debate do presente caso cinge-se à discussão quanto 
ao decisum a quo, no momento em que decidiu julgando 
procedente a Ação de Indenização por Utilidade Pública 
apresentada por (...) EM FACE DE (...), considerando que 
a indenização deva corresponder ao valor real do desfalque 
imposto ao expropriado, fixando por sentença como 
justo o valor da desapropriação a quantia de R$10.558,21, 
correspondente à soma do valor das benfeitorias e do fundo 
de comércio, a qual deve ser corrigida monetariamente a 
partir da data da realização da perícia (2.2.2000).
2. Esta Corte de Justiça já entendeu: "A segunda fase do 
procedimento expropriatório, que, no caso, foi judicial, 
somente admite discussão acerca do valor da chamada justa 
indenização, aludida no art. 5º, XXIV da Constituição Federal, 
sendo certo que esta foi muito bem avaliada, na hipótese, por 
perito oficial. No que diz respeito ao valor, deve prevalecer a 
avaliação do perito oficial, isento do interesse das partes, por 
laudo realizado de maneira regular e criteriosa, contendo 
os elementos imprescindíveis à justa indenização". (TJCE. 
Apelação Cível n. 46198563200080600000. Rel. Des. JOSÉ 
ARÍSIO LOPES DA COSTA, 3ª Câmara de Direito Cível, 
Julgado em 13/10/2008, DJ 20/10/2008)
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3. "É dever do Poder Judiciário assegurar o pleno exercício 
dos direitos dos particulares, inclusive, e, sobretudo, quando 
a agressão parte do próprio Estado. O exercício dos direitos 
dos particulares pressupõe a restituição da posse, o que deve 
ser considerado inclusive por meio das medidas cautelares 
cabíveis. Somente em situações consumadas, em que seja 
impossível restituir ao particular a posse do bem, parece-nos 
possível admitir a perda da propriedade particular e a sua 
transformação em indenização". (FURTADO, Lucas Rocha. 
Curso de Direito Administrativo. 2.ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, p. 798.)
4. Não há como acolher a pretensão do apelante no aspecto 
meritório, referente à possível inadequação do método 
avaliatório, tendo considerado em sede recursal que o valor 
depositado à título de indenização não ressarce o expropriado 
das quantias que despendeu para levantar as construções 
supramencionadas. Reitero, in casu, os mesmos fundamentos 
expendidos em sede do decisum ora recorrido, posto que 
aplicou, indubitavelmente, como certos os valores concluídos 
pela perícia técnica para a justa indenização, incluindo, 
acertadamente a devida correção monetária in espécie.
5. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sentença 
reformada somente para conceder os benefícios da gratuidade 
processual ao apelante, ressaltando que em virtude de ter sido 
condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, deixo de 
exigi-los em decorrência do referido benefício concedido, 
3º,V e 123, da Lei nº 1.060/50, mantendo o restante da decisão 
recorrida nos termos em que foi proferida referente ao justo 
valor da presente desapropriação na quantia de R$10.558,21 
(dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e um 
centavos), correspondente à soma do valor das benfeitorias e 
do fundo de comércio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a TURMA JULGADORA 
DA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
CEARÁ, por unanimidade de votos, em CONHECER da Apelação, para dar-lhe parcial 
provimento, reformando em parte  a sentença recorrida somente para conceder os 
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benefícios da gratuidade processual ao apelante, ressaltando que em virtude de ter sido 
condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, deixo de exigi-los em decorrência 
do referido benefício concedido, 3º,V e 123, da Lei nº 1.060/50, mantendo o restante da 
decisão recorrida nos termos em que foi proferida referente ao justo valor da presente 
desapropriação na quantia de R$10.558,21 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais 
e vinte e um centavos), correspondente à soma do valor das benfeitorias e do fundo de 
comércio.

RELATÓRIO
 

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em face de sentença proferida pelo Juízo 
da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de (...), julgando procedente a Ação de 
Indenização por Utilidade Pública apresentada por (...) em face de (...), considerando que 
a indenização deva corresponder ao valor real do desfalque imposto ao expropriado, na 
esteira de parecer ministerial, fixando por sentença como justo valor da desapropriação 
a quantia de R$10.558,21, correspondente à soma do valor das benfeitorias e do fundo 
de comércio, a qual deve ser corrigida monetariamente a partir da data da realização 
da perícia (2.2.2000). O juízo a quo  declarou incorporado ao patrimônio do Estado 
do Ceará o imóvel descrito e caracterizado na inicial, servindo esta de título hábil à 
transcrição no Registro de Imóveis, deferindo a imissão definitiva do expropriante na 
posse do bem.

Inconformado com o julgado a quo, aduz o apelante, (...), a inadequação 
do método avaliatório, verificando-se ainda, que por tratar-se de estabelecimento 
comercial haveria o Estado necessariamente que depositar o seu valore correspondente 
para que pudesse requerer a imissão na posse. Pugna pela suspensão da execução da 
liminar deferida de imissão de posse até que o expropriante deposite o valor real do bem 
expropriado, incluindo-se o fundo de comércio lá existente, sendo, R$25.000,00 (vinte 
e cinco mil) o equivalente às benfeitorias e R$15.000,00 (quinze mil reais) referente ao 
citado fundo, perfazendo o total de R$40.000,00 (quarenta mil reais). Pugna ademais, 
caso não entenda dessa forma, que seja determinada perícia no local para a avaliação 
do bem em litígio, com a aplicação de juros moratórios a partir da citação e juros 
compensatórios a partir da imissão na posse, ambos calculados sobre o valor efetivo da 
indenização e corrigidos monetariamente.

Ausentes Contrarrazões conforme a certidão de fls. 238 dos autos digitais.
Parecer da Douta PGJ às fls. 248/252, informando que resta ausente o 

interesse público na matéria versada.

Este é o relatório.
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VOTO

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Ressalte-se, inicialmente, que antes de adentrar ao mérito, cumpre-me, em 
juízo de prelibação, verificar se foram preenchidos, no caso em tela, os pressupostos de 
admissibilidade.

A tempestividade do recurso de apelação está presente, uma vez que, as 
partes foram devidamente intimadas,  dos autos, tendo a apelação sido interposta no 
prazo quinzenal, conforme estipula a lei.

Há interesse recursal visto que este recurso é o meio necessário para 
a obtenção da pretensão recursal e a recorrente está em busca de uma situação mais 
favorável que a decorrente da decisão recorrida. 

Ab Initio, concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte apelante, posto 
que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, 
a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas e honorários 
advocatícios sem prejuízo do seu sustento e de sua família, é suficiente para que seja 
pleiteada a assistência Judiciária Gratuita. 

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA 
JUSTIÇA GRATUITA - LEI 1.060/50 - INDEFERIMENTO DO PEDIDO 
COM BASE NA PROVA DOS AUTOS - SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça 
Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação 
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua 
família.
2. Entretanto, tal declaração goza de presunção juris tantum de veracidade, 
podendo ser indeferido se houver elementos de prova em sentido contrário.
3. Hipótese dos autos em que o indeferimento do pedido encontrou amparo 
na prova dos autos, sendo insuscetível de revisão em sede de recurso 
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 802.673/SP, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06.02.2007, DJ 
15.02.2007 p. 227)

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
ACORDO. SEGURADO E TERCEIRO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE 
FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. 
SEGURADORA. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO 
DE CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA.
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1.Estando presentes os requisitos essenciais da sentença, não há nulidade 
se ficaram demonstradas as razões que levaram ao convencimento do 
julgador singular para proferir sua decisão, embora de forma sucinta, porém 
devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.
2.Ainda que celebrado acordo correspondente à franquia do seguro, a 
seguradora tem direito de regresso contra o causador do dano do acidente 
no limite do que efetivamente pagou, (Súmula 188, do STF), o que ocorreu 
na hipótese.
3.É presumida a culpa de quem colide na traseira de outro veículo, sendo tal 
presunção relativa, cedendo lugar quando comprovado em sentido contrário 
ou quando ilidida por outros elementos idôneos de convicção, cabendo ao 
réu tal ônus. No caso, os documentos apresentados pelos promovidos não 
foram suficientes a ponto de comprovar que a culpa teria sido da guiadora 
do veículo segurado.
4.A simples declaração da parte de que não tem condições de arcar com as 
custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento 
e de sua família, é suficiente para a concessão do benefício da Justiça 
Gratuita. Precedentes do STJ.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE. Apelação 
45063663200080600000. Relator Desembargador: ANTONIO ABELARDO 
BENEVIDES MORAES. Julgado em 23 de novembro de 2009.)

 O debate do presente caso cinge-se à discussão quanto ao decisum 
a quo, no momento em que decidiu julgando procedente a Ação de Indenização 
por Utilidade Pública apresentada por (...) EM FACE (...), considerando que a 
indenização deva corresponder ao valor real do desfalque imposto ao expropriado, 
fixando por sentença como justo o valor da desapropriação a quantia de R$10.558,21, 
correspondente à soma do valor das benfeitorias e do fundo de comércio, a qual deve 
ser corrigida monetariamente a partir da data da realização da perícia (2.2.2000).

 In casu, verifica-se elucidativa a sentença a quo, que julgou conforme se 
transcreve adiante, in verbis:

"A presente desapropriação foi ajuizada com fulcro no Decreto Estadual 
nº 24.861/1996, que declarou de interesse social as terras localizadas no 
contorno do Riacho (...), abrangendo as benfeitorias edificadas no imóvel 
situado no Bairro (...), na Rua (...),(...), com área de 39,50m², pertencente 
ao demandado.
Evidenciam-se nos autos que a ação percorreu o trâmite legal pertinente 
à espécie.
Resta a este juízo decidir a aferição dos valores para indenização do 
expropriado.
Com o objetivo de fixar o valor da justa indenização, foi realizada perícia 
técnica, na qual o expert concluiu pelo valor de R$5.138,34 para as 
benfeitorias e R$12.043.98, para o fundo de comércio. 
Em relação ao fundo de comércio,. Como bem realçou o agente ministerial, 
foi adotado o valor de R$500,00 como lucro total do promovido, sem que 
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houvesse prova bastante de que este quantum corresponda à receita do 
expropriado. Mais razoável, conforme alerta o diligente Promotor de 
Justiça, considerá-lo como sendo da ordem de um salário mínimo, na época 
R$ 180,00 de forma que adotando-se a mesma fórmula empregada pelo 
perito, chega-se ao valor de R$5.419,87 referente ao fundo de comércio.
Registre-se não haver fundamento legal para indenização da posse do 
demandado sobre a área, que é pública, pois sua ocupação não lhe confere 
direitos possessórios, mas apenas às benfeitorias e o que dele aufere (fundo 
de comércio).
Diante do exposto, considerando que a indenização deva corresponder 
ao valor real do desfalque imposto ao expropriado, na esteira do parecer 
ministerial, fixo por sentença como justo valor da presente desapropriação, 
a quantia de R$10.558,21, CORRESPONDENTE À SOMA DO VALOR 
DAS BENFEITORIAS E DO FUNDO DE COMÉRCIO, A QUAL DEVE 
DER DEVIDAMENTE CORRIGIDA MONETARIAMENTE. (...)

 Sustenta a apelante em sede recursal, a inadequação do método 
avaliatório, verificando-se ainda, que por tratar-se de estabelecimento comercial, haveria 
o Estado necessariamente que depositar o seu valor correspondente para que pudesse 
requerer a imissão na posse. Pugnou pela suspensão  da execução da liminar deferida 
de imissão de posse até que o expropriante deposite o valor real do bem expropriado, 
incluindo-se o fundo de comércio la existente, sendo R$25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) o equivalente às benfeitorias e R$15.000,00 (quinze mil reais) referente ao citado 
fundo, perfazendo o total de R$40.000,00 (quarenta mil reais). 

 Caso análogo já fora devidamente analisado por esta Corte, tendo 
decidido em conformidade com o decisum ora recorrido, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM LIQUIDAÇÃO 
DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 
IMPROVIDO.
Tratam-se de Apelação e Reexame Necessário contra sentença proferida 
pelo Douto Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de 
indenização por desapropriação indireta ajuizada (...)e (...) em face do 
Estado do Ceará, determinou que o valor da indenização somente seria 
fixado em fase de liquidação de sentença. 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XXIV, dispõe que a lei 
estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou 
utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro, ressalvados os casos previstos no próprio texto constitucional.
O instituto da desapropriação, por certo, constitui o mais agressivo meio 
de que se pode valer o Estado para intervir na propriedade privada. 
Eis, então, o motivo pelo qual deve-se observar, obrigatoriamente, tais 
requisitos constitucionais (procedimento administrativo definido em lei; 
comprovação de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

363

pagamento de indenização prévia, justa e em dinheiro). (1) 
No entanto, a jurisprudência pátria tem conferido, reiteradamente, 
situações em que o Poder Público, sem observar qualquer dos requisitos 
constitucionais acima indicados, põe fim à propriedade privada. Eis a 
chamada Desapropriação Indireta em que a ocupação do imóvel pela 
Administração dá-se sem existência do ato declaratório de utilidade 
pública e, principalmente, sem o pagamento da justa e prévia indenização.
No caso dos autos (fls. 07; 08), os apelados são os legítimos proprietários do 
imóvel situado na zona urbana do Município de (...) com uma área total de 
1.872,11 m² (hum mil, oitocentos e setenta e dois metros e onze centímetros 
quadrados), tendo as seguintes medidas, limites e confrontações: ao Norte, 
100m (cem metros), acompanhando a CE-075 que liga o Município de (...) 
ao de (...); ao Sul, medindo 20m (vinte metros) paralelo à antiga BR-(...)e 
medindo mais 77m (setenta e sete metros) perpendicularmente até formar 
um vértice na CE-(...), próximo à bifurcação da CE-(...) com a antiga BR-
(...); ao Nascente com a citada bifurcação; ao Poente, com uma rua projetada, 
objeto da matrícula nº (...) do Cartório de Registro de Imóvel da Comarca de 
(...). No ano de 1980, todavia, a Secretaria de Segurança Pública do Estado 
do Ceará, sem o devido e prévio ato expropriatório, construiu a Delegacia 
Regional da Polícia Civil de (...) (fls. 23). Resta evidente que o Estado do Ceará, 
por meio de seus agentes públicos, praticou ato administrativo que ocasionou o 
desapossamento e afetação de domínio dos apelados, sem a devida instauração 
de ação de desapropriação direta. Diante, pois, da violação ao direito de 
fruição à propriedade imobiliária, restou aos autores, ora apelados, somente o 
direito subjetivo de reclamar perante o Poder Judiciário a devida indenização, 
uma vez que a construção de uma obra pública - Delegacia Regional da Polícia 
Civil de (...) - tornou impossível o restabelecimento do statu quo ante.  Ocorre 
que os autores (apelados) ao promoverem a ação de indenização ordinária 
em face do Estado do Ceará (apelante), em 30/10/1990, não atribuíram um 
valor certo e determinado para a pretendida indenização decorrente do ato 
de desapropriação indireta. A Petição Inicial apenas faz referência ao valor 
de Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) atribuídos à causa apenas para 
efeitos fiscais.  Também, durante o curso do processo, não foram 
realizadas perícias técnicas capazes de determinar o valor indenizatório. 11. 
Sendo assim, em razão do largo espaço temporal decorrido, o MM juiz a 
quo, no ano de 2001, determinou que a fixação do quantum indenizatório 
por força do ato expropriatório indireto seria devidamente apurado em fase 
de liquidação de sentença; decisão essa, ao meu ver, que encontra-se em 
perfeita consonância com a jurisprudência pátria, senão vejamos: EMENTA: 
APELAÇÃO CÍVEL -DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA -FIXAÇÃO DO 
QUANTUM INDENIZATÓRIO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 
-POSSIBILIDADE -NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA -PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA REJEITADA 
-INDENIZAÇÃO IMPERIOSA -RESSARCIMENTO DO VALOR DA 
ÁREA OCUPADA -RESSARCIMENTO PELA LIMITAÇÃO IMPOSTA 
AO EXERCÍCIO DO PODER DE PROPRIEDADE -VALORAÇÃO 
DAS ÁREAS REMANESCENTES -INCOMPROVADA -JUROS DE 
MORA -DEVIDOS -JUSTA INDENIZAÇÃO -ÍNDICE MONETÁRIO 
A SER APLICADO -IGPM/FGV -EXATO REFLEXO DA VARIAÇÃO 
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MONETÁRIA DO PERÍODO -INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO 
MONETÁRIA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -A PARTIR 
DA DATA EM QUE FORAM FIXADOS -SENTENÇA REFORMADA 
-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não advém da fixação do 
quantum indenizatório em liquidação de sentença, cerceamento de defesa 
a quaisquer das partes. No arbitramento da indenização a ser concedida 
ao expropriado, devem ser levados em consideração, não só o valor da 
área ocupada, mas também todos os danos causados pela ocupação que 
limitaram o exercício do poder de propriedade. Para que a indenização 
seja considerada justa, deve ser composta pelo valor real do bem, das 
benfeitorias, dos juros moratórios, dos juros compensatórios, da correção 
monetária, e das despesas judiciais e civis realizadas pelo expropriado. 
Dever ser aplicado o indexador IGPM/FGV, por refletir este, perfeitamente, 
a variação monetária de determinado período. Por serem os honorários 
advocatícios fixados em sentença, somente a partir desta data, sobre eles 
incidirá a correção monetária. (Processo: AC (...), Relator(a): Des. Rêmolo 
Letteriello, Julgamento: 16/03/2004, Órgão Julgador: 4ª Turma Cível, 
Publicação: 24/03/2004). (grifamos) 12. Não tem razão, pois, o apelante ao 
sustentar que o quantum indenizatório deveria ser o valor atribuído à causa 
na peça vestibular. E do mesmo modo, a possibilidade de apuração do valor 
indenizatório em liquidação de sentença, extirpa pretensão consistente à 
condenação às custas e honorários com base no art. 21, caput, do CPC, e 
mais ainda a pretendida nulidade de todos os atos processuais em função 
da ausência da confecção do laudo pericial. 13. Diante do exposto, conheço 
do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença do juiz a quo, 
esclarecendo, apenas, que a liquidação deverá ser feita por arbitramento. 
(1) FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 2.ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010, p. 796. (TJCE. Apelação Reexame Necessário 
434077200280600000. Relator Desembargador: EMANUEL LEITE 
ALBUQUERQUE. 1ª Câmara Cível. Julgado em 08/06/2012.)

  É deve do Poder Judiciário assegurar o pleno exercício dos direitos 
dos particulares, inclusive, e, sobretudo, quando a agressão parte do próprio Estado. 
O exercício dos direitos dos particulares pressupõe a restituição da posse, o que deve 
ser considerado inclusive por meio das medidas cautelares cabíveis. Somente em 
situações consumadas, em que seja impossível restituir ao particular a posse do bem, 
parece-nos possível admitir a perda da propriedade particular e a sua transformação em 
indenização. (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. 2.ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2010, p. 798.)

 Deste modo, não merece modificação a sentença monocrática, conforme 
as transcrições das ementas já confirmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. A 
segunda fase do procedimento expropriatório, que, no caso, foi judicial, 
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somente admite discussão acerca do valor da chamada justa indenização, 
aludida no art. 5º, XXIV da Constituição Federal, sendo certo que esta foi 
muito bem avaliada, na hipótese, por perito oficial. No que diz respeito 
ao valor, deve prevalecer a avaliação do perito oficial, isento do interesse 
das partes, por laudo realizado de maneira regular e criteriosa, contendo 
os elementos imprescindíveis à justa indenização. (TJCE. Apelação Cível 
n. 46198563200080600000. Rel. Des. JOSÉ ARÍSIO LOPES DA COSTA, 3ª 
Câmara de Direito Cível, Julgado em 13/10/2008, DJ 20/10/2008)
"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR 
UTILIDADE PÚBLICA DE BENFEITORIAS. COHAB. SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DA PARTE JOÃO VANDERLEI DE ALMEIDA.
 A parte não é cônjuge da apelante e nem mesmo companheiro. Ausente 
a necessidade de observância do art. 10, §1º, I, CPC. Exclusão do polo 
passivo. Preliminar acolhida. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. 
O pedido autoral encontra guarida na Constituição e no Decreto-Lei 
nº 3.365/41. Preliminar afastada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
DO ESTADO NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. Não existe a 
hipótese de litisconsórcio ativo necessário, por ofensa ao acesso à Justiça 
e ao princípio da liberdade. Extinção da (...). Responsabilidade do Estado 
pelas obrigações. Necessidade de posição do Estado no polo passivo da 
demanda. Preliminar afastada. MÉRITO. VALOR INDENIZATÓRIO 
PREVISTO EM LAUDO OFICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS 
MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 408 
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 27, 
§1º, DO DL 3.365/41 C/C ART. 20, §4º, CPC. APELOS CONHECIDOS, 
PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO E DAR 
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEMANDADA. SENTENÇA 
PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Preliminar de ilegitimidade passiva da parte (...). O art. 10, §1º, inciso 
I, do CPC, aduz ser necessária a citação, para as ações que versem sobre 
direitos reais imobiliários, do cônjuge, não se aplicando tal regra para 
a hipótese de união estável; o que confere à parte (...) legitimação para a 
demanda, devendo ser excluído do polo passivo o Sr. (...), o qual não é nem 
mesmo o companheiro da apelante. Preliminar de ilegitimidade passiva 
acolhida.
2 - Preliminar de carência da ação aduzida pelo Estado. O pedido autoral é 
juridicamente possível, encontrando guarida no ordenamento jurídico (art. 
5º, inciso XXIV, da CFRB, e art. 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41). Além disso, 
o ato expropriatório foi autorizado à (...) pelo próprio Estado, constando 
este de presunção de legitimidade, ilidível apenas por provas contundentes 
e no bojo de ação própria. Preliminar afastada.
3 - Preliminar de ilegitimidade do Estado do Ceará na relação jurídica 
processual. Malgrado não existir hipótese de litisconsórcio ativo necessário, 
por ser hipótese de ofensa ao acesso à Justiça e ao direito à liberdade, o Estado 
do Ceará deve participar da demanda, ainda que no polo passivo, a fim de se 
subjugar aos efeitos da sentença (art. 47, CPC), ainda mais porque extinta a 
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(...), passando este a ser responsável por suas obrigações. Não merece a sentença 
ser anulada, porque efetivamente citado o Estado no início da demanda, 
não havendo que se falar em qualquer prejuízo, ideia que homenageia o 
princípio da instrumentalidade das formas. Preliminar afastada, reformando-
se o fundamento da sentença, para consignar o Estado no polo passivo da 
demanda, em vez do polo ativo.
4 - Mérito. Quantum indenizatório. O laudo oficial, constante das fls. 
60/71, atendeu ao interesse de ambas as partes, as quais anuíram a sua 
realização, bem como tiveram a oportunidade de apresentar quesitos. A 
perícia observou o tamanho do imóvel aduzido pela apelante, a localidade 
e todas as benfeitorias existentes para chegar ao valor de R$6.462,80 (seis 
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), quantum o 
qual reputa-se idôneo para atender ao disposto no art. 5º, inciso XXIV, da 
Constituição Federal.
5 - Juros compensatórios. A súmula nº 618 do STF deve ser lida em conjunto 
com a súmula nº 408 do STJ, que afirma que "nas ações de desapropriação, 
os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória nº 1.577, de 
11-6-1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13-9-2001 e, a partir de 
então, em 12% ao ano, na forma da súmula n. 618 do Supremo Tribunal 
Federal".
6 - Honorários advocatícios. A verba honorária, fixada em 3% (três por 
cento) incidente sobre o valor da diferença entre o preço depositado em 
juízo devidamente atualizado e o preço fixado como indenização pelo Juízo 
do primeiro grau, merece majoração para 5% (cinco por cento), incidente 
sobre esse mesmo valor, a fim de observar o art. 20, §4º, do Código de 
Processo Civil e o Decreto-Lei nº 3.365/41 (art. 27, §1º). Precedentes do 
STJ.
7 - Apelos conhecidos, a fim de negar provimento ao apelo do Estado do 
Ceará, reformando, no entanto, a fundamentação da sentença, para inclui-
lo no polo passivo da demanda; e de dar parcial provimento ao apelo da 
parte Maria de Jesus de Sousa Brito, reformando a sentença no tocante ao 
valor dos juros moratórios fixados e ao valor da verba honorária. (TJCE. 
Processo nº 411510-03.2000.5ª Câmara Cível. Relator Desembargador: 
CLECIO AGUIAR DE MAGALHÃES. Julgado em 24 de outubro de 2012). 
  

 O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou quanto à temática:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. 
AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
1 "Se o impedimento de construção ou de desmatamento atingir a maior 
parte da propriedade ou a sua totalidade, deixará de ser limitação para 
ser interdição de uso de propriedade e, nesse caso, o Poder Público ficará 
obrigado a indenizar a restrição que aniquilou o direito dominial e suprimiu 
o valor econômico do bem (Hely Lopes Meirelles)" (AC n. 99.018071-9, 
Des. Silveira Lenzi). INEXISTÊNCIA DE EFETIVO APOSSAMENTO 
- CONSULTA DE VIABILIDADE - PROIBIÇÃO DE QUALQUER 
CONSTRUÇÃO - ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DO DIREITO DE 
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PROPRIEDADE 1 A alegação de que não houve o efetivo apossamento 
da propriedade e de que se trata de simples limitação administrativa não 
procede, porquanto, ainda que mascarada sob a alegada mera limitação, 
o certo é que foram impostas severas restrições administrativas sobre o 
direito de propriedade dos autores, o que de fato acabou por aniquilar o 
valor econômico do bem, sendo devido o pagamento de indenização pelo 
Poder Público (REsps ns. 659.220/SP e 439.192/SP).
 2 A limitação que esvazia economicamente o direito de propriedade 
implica a indenização integral do bem e importa a transferência de seu 
domínio ao Poder Público após o pagamento da verba indenizatória. 
INDENIZAÇÃO – VALOR - LAUDO PERICIAL - LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA 1 O quantum devido será apurado em liquidação de sentença 
por meio de perícia judicial, que aferirá o custo do imóvel, considerando os 
valores praticados pelo mercado imobiliário. 2 Tem-se como justo preço, em 
matéria de desapropriação, aquele que, levando em consideração os valores 
praticados pelo mercado imobiliário, topografia do terreno, benfeitorias 
constantes e valor comercial, não foi infirmado convincentemente pelas 
partes. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS MORATÓRIOS. 
6% AO ANO. DECRETO-LEI N. 3.365/41, ART. 15-B 1 A atualização 
monetária, a ser aferida pelo INPC, incidirá desde a data da elaboração 
do cálculo da indenização (Súmulas 67 do STJ e 561 do STF). 2 "À luz do 
Princípio tempus regit actum aplicam-se aos juros moratórios a lei nova às 
desapropriações em curso, tanto mais à luz da novel jurisprudência do STJ 
e do STF que estabelecem a incidência dos juros moratórios em precatório 
complementar somente quando ultrapassado o prazo constitucional, isto é, 
a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento 
deveria ser feito, consoante a MP n.º 2.027-39, de 01.06.2000, haja vista que 
vigente à época do decisum ora atacado, e que modificou o art. 15-B, do 
Decreto-lei n.º 3.365/42, motivo pelo qual se afasta a incidência da Súmula 
n.º 70/STJ: ''Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, 
contam-se desde o trânsito em julgado da sentença''" (STJ. REsp n. 439.192/
SP, MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux).

 Portanto, não há como acolher a pretensão do apelante no aspecto 
meritório, referente à possível inadequação do método avaliatório, tendo considerado em 
sede recursal que o valor depositado à título de indenização não ressarce o expropriado 
das quantias que despendeu para levantar as construções supramencionadas. Reitero, in 
casu, os mesmos fundamentos expendidos em sede do decisum ora recorrido, posto que 
aplicou, indubitavelmente, como certos os valores concluídos pela perícia técnica para a 
justa indenização, incluindo, acertadamente a devida correção monetária in espécie.

 Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, para dar-
lhe parcial provimento, alterando a sentença recorrida somente para conceder os 
benefícios da gratuidade processual ao apelante, ressaltando que em virtude de ter sido 
condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, deixo de exigi-los em decorrência 
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do referido benefício concedido, 3º,V e 123, da Lei nº 1.060/50, mantendo o restante da 
decisão recorrida nos termos em que foi proferida referente ao justo valor da presente 
desapropriação na quantia de R$10.558,21 (dez mil, quinhentos e cinquenta e oito reais 
e vinte e um centavos), correspondente à soma do valor das benfeitorias e do fundo de 
comércio.

É como voto.

Fortaleza, 28 de maio de 2013

Desembargador Francisco José Martins Câmara
Relator
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Ação Penal Pública - Art. 157, § 3º, 
Parte Final, do Código Penal

                                                                                                        

Henrique Jorge Granja de Castro

SENTENÇA

Vistos, etc.

Pela representante do Ministério Público junto a esta 8ª Vara Criminal foi 
oferecida denúncia contra (...), vulgo “(...)”, e (...), como incursos nas sanções do art. 157, 
§ 3º, parte final, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 13 de julho de 2011, por volta de 21:30 horas, 
na Rua (...), em frente ao nº (...), bairro (...), nesta cidade, os acusados abordaram a vítima 
(...), Cabo da Polícia Militar do Estado do Ceará (Programa Ronda do Quarteirão), 
anunciando o assalto, havendo reação do ofendido, que entrou em luta corporal com o 
acusado (...), o qual tomou a arma da vítima e efetuou disparos contra esta, ocasionando-
lhe a morte, roubando-lhe os pertences em seguida.

Revela a peça delatória que a polícia, em meio a investigações preliminares, 
veio a saber que “(...)” seria o autor do crime, obtendo os agentes da lei ainda a pista de que 
uma sacola contendo os pertences da vítima havia sido abandonada nas dependências 
da (...) CONSTRUTORA, próximo à casa de “(...)”. Continuando suas diligências, os 
policiais tiveram a informação através de um vigia e um vendedor ambulante, de que o 
ladrão fugira em direção ao (...) Hotel, bem como sobre seus trajes e sobre a localização 
da residência da ex-companheira do latrocida, chamada (...). Prosseguindo em sua 
delação, o Ministério Público destacou que uma mulher chamada (...), que estava com 
sua amiga Andréa, informou o local onde “(...)” estaria escondido, ocorrendo que, nesse 
ínter im, o acusado (...) foi preso e admitiu sua participação no crime, dando ainda 
conhecimento aos agentes da lei sobre o local em que poderia ser achado o réu “(...)”, que 
foi realmente encontrado e preso em flagrante, levando os policiais ao local em que tinha 
sido jogada a arma, que foi efetivamente achada, reconhecida e apreendida.

Asseverou ainda o órgão ministerial que o réu (...), vulgo “(...)”, após 
consumada a sanha sanguinária, fugiu com os pertences da vítima, vindo depois a 
jogar a arma utilizada no crime no quintal da casa de (...), o qual inclusive veio a ser 
preso. Destacou ainda que o réu (...), interrogado pela autoridade policial, afirmou 
ter sido convidado por “(...)” para assaltar, tendo a vítima sido abordada, ocorrendo 
a reação desta, que se agarrou a “(...)”, que por sua vez tomou-lhe a arma e atirou na 
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vítima, matando-a. Aduziu também o órgão denunciante que o (...), o “(...)”, confessou 
a autoria do bárbaro delito, com detalhes, procurando trazer a culpa somente para si. 
Também conforme a denúncia, submetido o réu (...) a exame de parafina, o resultado foi 
positivo para as duas mãos, reforçando ter sido ele o atirador, sendo apreendidos a arma 
utilizada, uma camisa amarela usada pelo réu “(...)” no momento do crime e que depois 
foi “dispensada”, e pertences da vítima.

Quando do exame da legalidade das prisões em flagrante impostas aos réus, 
houve a conversão destas em prisão preventiva, na forma admitida em lei.

A denúncia foi recebida em 2 de agosto de 2011.
Às fls. 60/61, consta o laudo pericial (Residuográfico) realizado no acusado (...).
Regularmente citados, os réus apresentaram as defesas preliminares de  fls. 

107 e 125, através de defensores públicos.
Consta às fls. 110/112 o Relatório de Local de Crime elaborado pela Divisão 

de Homicídios da Superintendência da Polícia Civil.
As fls. 137/138 encontra-se o Laudo de Exame de Corpo de Delito 

(Cadavérico) realizado na vítima (...).
Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas seis testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público, sendo os réus interrogados em seguida.
Como diligência, o Ministério Público requereu a juntada de certidões de 

antecedentes criminais, nada as defesas dos réus requerendo para os fins do art. 402 do 
Código de Processo Penal.

Apresentando memoriais em substituição aos debates orais, o Ministério 
Público pugnou pela condenação dos acusados nas reprimendas do art. 157, § 3º, do 
Código Penal, com o reconhecimento da menor participação do réu (...) no delito. A 
defesa do réu (...), o “(...)”, em razão de sua confissão, requereu a aplicação de pena 
mínima, com incidência da circunstância atenuante respectiva. Por seu lado, a defesa do 
acusado (...) pleiteou absolvição, diante da inexistência de prova suficiente a ensejar um 
decreto condenatório, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Este é o relatório.
Trata-se de Processo Crime movido pela Justiça Pública contra os réus (...), 

apodado “(...)”, e (...), como incursos nas disposições do art. 157, § 3º, parte final, do 
Código Penal.

A materialidade da infração está perfeitamente demonstrada nos autos, 
notadamente diante dos Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 22, 23 e 24 e Laudo 
de Exame de Corpo de Delito (Cadavérico), além dos demais elementos de prova deste 
processo.

A prova existente no processo se mostra bastante e suficiente para apontar 
a autoria e exigir a responsabilidade criminal dos acusados.
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Veja-se, então, a prova produzida, em resumo:
O Laudo Cadavérico de fls. 137/138 atesta a morte da vítima, em razão de 

“Hipovolemia consequente a ferimentos penetrantes de abdome por projéteis de arma de 
fogo”, sendo certo que a vítima foi atingida por quatro disparos.

O Laudo Residuográfico (Exame de Parafina) de fls. 60/61 detectou a 
presença de nitratos e nitritos nas duas mãos do acusado (...).

O Relatório de Local de Crime de fls. 110/111, elaborado ainda no calor da 
ocorrência (14.07.2011), menciona que “(...)” teria tentado assaltar a vítima com uma 
arma branca.

Os Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 22, 23 e 24 descrevem a 
apreensão da arma utilizada no crime, a camisa utilizada por “(...)” na ocasião e os objetos 
subtraídos e recuperados da vítima, além de projéteis de arma de fogo encontrados no 
local.

A testemunha (...), policial militar, declarou que participou das diligências 
que culminaram com a prisão dos réus, aduzindo que estava de serviço quando tomou 
conhecimento que um policial tinha sido baleado e teria morrido, tendo então recebido 
determinação superior para fazer levantamentos, e nas diligências surgiu o nome de 
“(...)”. Disse que através de uma garota de programa, soube onde “(...)” poderia ser 
encontrado, de modo que, ao amanhecer, e com apoio de outros policiais, fizeram um 
cerco e conseguiram prender “(...)”, que estava próximo a uma praça no local chamado 
“(...)”. Asseverou essa testemunha que achou a camisa que “(...)” utilizou na ação 
criminosa em uma casa onde ele esteve homiziado durante a madrugada. Esclareceu 
que a arma utilizada foi encontrada na casa de um rapaz que também foi preso, tendo 
este rapaz alegado que não sabia que a arma tinha sido deixada ali. Sobre o crime em 
si, a testemunha afirmou que o Cabo (...) estava à paisana na parada de ônibus, com 
uma mochila, indo para o trabalho, quando passaram dois elementos, que anunciaram 
o assalto, momento em que a vítima sacou sua arma, em defesa própria, ocorrendo que 
o “(...)” e seu comparsa foram para cima da vítima, conseguindo dominá-la e tomar a 
arma. Destacou a testemunha então, em suas próprias palavras: “o policial se levantou, 
foi para cima dele. Ele deu o primeiro tiro, o policial caiu, ele deu outro tiro, o policial caiu 
de novo, ele deus mais … foram quatro tiros que ele deu”. Prosseguindo, disse que o “(...)” 
saiu correndo com a arma, segundo lhe informaram taxistas e mototaxistas da área, 
seguindo em direção ao viaduto do Hotel (...), quer dá acesso ao “(...)”, enquanto o outro 
assaltante correu levando a bolsa do policial, a qual foi encontrada próxima às obras do 
(...). Destacou que dentro dessa bolsa estava a farda do policial, não sendo encontradas 
a carteira e as botas da vítima. Disse que foi “(...)” quem deu os tiros na vítima, e que 
chegou a tal acusado através através de taxistas e populares donos de barracas. Quanto 
ao acusado (...), disse a testemunha que foi ele quem disse, ao ser abordado por outros 
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policiais na Favela do (...), que o “(...)” tinha “matado um cara acolá”, mas que ele ((...)) 
não tinha atirado. Asseverou que através da abordagem e consequen tes informações de 
(...) foi que ficou mais ainda confirmada a participação de “(...)”, tendo (...) indicado com 
precisão a casa onde “(...)” poderia ser encontrado e onde foi encontrada a arma. Disse 
que o (...) lhe falou que tinha apenas participado, mas que quem tinha atirado tinha sido 
o “(...)”, e que ele ((...)) tinha ficado apenas com os pertences da vítima. Disse ainda que o 
próprio “(...)” confessou o crime para a testemunha, tendo o crime sido praticado com a 
arma da vítima, que estava com seis cartuchos deflagrados. Afirmou que Andréa, amiga 
de Ângela, foi quem indicou inicialmente a casa onde “(...)” poderia ser encontrado. 
Reconheceu os réus em audiência como os autores do c rime. Disse também que foi 
um vigia da (...) que confirmou com 100% (cem por cento) de certeza que o “(...)” tinha 
praticado o crime, e inclusive o tinha visto correndo (v. CD).

(...), testemunha indicada na denúncia, declarou que faz parte do serviço 
reservado da polícia militar, tendo recebido determinação do Major (...) para diligenciar 
sobre a morte do policial. Disse então que recebeu uma informação na área central de 
que o acusado (...) já estaria preso por uma viatura do pessoal da PMTUR, próximo ao 
Hotel (...) na Av. (...). Disse que (...) afirmou que seu parceiro tinha agarrado o policial, 
tomado a arma e efetuado os disparos, tendo dito isso na presença de todos os policiais 
que ali se encontravam, e que o “(...)” “subiu” com a arma, indo se esconder na favela 
do “(...)”. Declarou a testemunha que saiu em diligência, tomando conhecimento que 
“(...)” esta ria próximo à Marinha, avistando-o numa praça, o qual correu mas parou 
após a testemunha ter efetuado um disparo de advertência. Esclareceu que então “(...)” 
confessou ser autor do latrocínio, que ocorreu após reação da vítima, apontando a 
residência onde tinha sido deixada a arma, a qual realmente foi encontrada enterrada 
num lamaçal de um terreno ao lado da casa. Sobre o réu (...)(...), disse que este tinha 
lhe dito que ele ((...)) estava com “(...)” no momento do roubo, ocasião em que a vítima 
reagiu mas o “(...)” tinha tomado a arma disparado contra o policial. Disse que não 
houve a participação de mais ninguém, só dos acusados. Afirmou também que (...) lhe 
disse que estava junto com o “(...)” na hora do fato, com o mesmo objetivo de roubar o 
policial. Destacou ainda que já conhecia “(...)” por acusação de morte de outro policial, 
em outro latrocínio, e que a ocorrência passada pelo CIOPS foi de que o policial foi 
abordado e, ao tentar reagir, uma pessoa lhe segurou, enquanto a outra tomou a arma e 
disparou contra a vítima (v. CD).

Já a testemunha (...), por sua vez, aduziu que foi informado sobre a 
ocorrência do crime em que um policial tinha sido assassinado por dois elementos, 
tendo recebido ainda a informação de que um desses indivíduos estaria escondido na 
favela do (...). Disse que saiu em diligência objetivando capturar algum dos infratores, 
ocasião em que populares informaram que o indivíduo chamado (...) estava no meio 
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da rua, e então fizeram sua abordagem, tendo o mesmo inicialmente negado que fosse 
o (...), dizendo-se ser irmão deste. Destacou o policial que (...) acabou admitindo sua 
identidade, e com a ajuda dele, conseguiram prender o acusado “(...)”. Sobre o crime, 
essa testemunha apurou que o Cabo (...) estava na parada de ô nibus, quando chegou 
um indivíduo com uma faca assaltando as pessoas, indo abordar o Cabo também, o qual 
puxou uma arma para reagir, “mas o meliante agarrou a arma do policial e entraram em 
luta corporal, e a arma caiu no chão, então o outro elemento disparou”. Disse que quem 
efetuou os disparos foi o “(...)”, e quem se agarrou com o policial foi o (...), e ele mesmo 
((...)) disse isso, tendo afirmado ainda (o (...)) que no meio da luta a arma do policial 
caiu no chão, e então o “(...)” pegou a arma e disparou contra o policial. Asseverou que a 
vítima foi morta com sua própria arma. Destacou a testemunha que prendeu o acusado 
(...), e que com sua prisão foi que se conseguiu prender o segundo elemento e encontrar 
a arma. Disse também que a mochila da vítima foi encontrada por outra viatura poli cial, 
antes da prisão do acusado (...), e que os policiais da noite deram a informação de que 
o crime tinha sido praticado por duas pessoas, e uma delas seria o (...). Informou ainda 
que o réu (...) confessou o crime para a testemunha e descreveu como eles (acusados) 
agiram (v. CD). 

(...) outra testemunha arrolada pelo Ministério Público, policial militar 
lotado no BPTUR, disse que pegou informações de que o crime tinha sido praticado pelo 
(...) e pelo “(...)”, e então foram até a favela do (...), onde tomaram conhecimento que o 
(...) tinha acabado de sair dali. Frisou que abordaram o acusado (...), o qual inicialmente 
negou sua identidade, estando com o rosto arranhado por causa da briga que tivera com 
a vítima. Disse a testemunha que o acusado (...) acabou confessando o crime, dizendo 
que a arma estava com o “(...)” no “(...)”. Segundo essa testemunha, (...) lhe afirmou que 
foi chamado por “(...)” para fazer um roubo, e quando do roubo, o Cabo puxou uma 
arma, eles pularam em cima da arma do Cabo, a arma caiu no chão, e então “(...)” pegou 
a arma e atirou no Cabo. Destacou que quem atirou na vítima foi o “(...)”, segundo o réu 
(...), consistindo a participação deste ((...)) em pular em cima da vítima, brigando com 
a mesma, até que “(...)” pegou a arma que caiu no chão e atirou no Cabo. Disse ainda 
que depois do crime, o (...) foi pra favela do (...) e o “(...)” para o “(...)”. Afirmou que o 
(...) estava drogado mas confessou tudo. Reconheceu os réus em audiência, destacando 
que foi (...) quem confessou para a testemunha como tinha ocorrido o crime. Finalizou 
reiterando que o (...) confessou o crime para a testemunha e para o Soldado (...), “tanto 
que ele informou onde estava a arma e escondido o “(...)”” (v. CD).

Do depoimento prestado pela testemunha (...), extrai-se que este apenas 
destacou o achado da mochila da vítima, nas imediações das obras do (...) (v. CD). Já a 
testemunha (...) também pouco falou de relevo para o processo, admitindo que a arma 
utilizada por “(...)” foi deixada no quintal de sua casa (v. CD).
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Interrogado neste juízo, o acusado (...), conhecido como “(...)”, disse que 
“vinha passando, estava drogado, não tinha nenhuma arma, resolveu praticar assalto, a 
vítima reagiu, agarrou-se com o réu, caíram, a arma começou a disparar, pegou nele” (as 
balas). Disse que quando a vítima perdeu as forças, puxou a arma de sua mão e saiu 
correndo. Afirmou que várias pessoas presenciaram o ocorrido, mas não sabe identificá-
las, e que a vítima era alta e forte. Continuando, o referido réu alegou que correu, pulou 
num quintal e jogou a arma lá, correndo ainda por outros quintais. Declarou que foi 
preso pelo pessoal reservado da PM, quando soube então que a vítima era um policial, 
já por volta de 9:30 horas. Disse não saber por que (...) apontou onde aquel e réu (“(...)”) 
estaria. Informou que já foi acusado por outro crime igual a esse mas foi absolvido. 
Destacou que seu objetivo era roubar algum pertence para arranjar dinheiro e conseguir 
droga, e que confessou na polícia sem apanhar. Continuando em seu interrogatório, disse 
que levou os policiais até o local em que tinha jogado a arma, local em que encontrou o 
Flávio, o qual disse para o aludido réu sair dali, pois poderia prejudicá-lo. Admitiu que 
usa drogas há onze anos (crack, álcool e psicotrópicos), afirmando que “está arrependido, 
não tinha a intenção de tirar a vida de ninguém, não é à toa que estava desarmado”. 
Negou que tenha levado a mochila da vítima. Após instado pela diligente Promotora 
de Justiça, admitiu que na hora do assalto estava com uma faca, e diante da reação da 
vítima, soltou a faca no chão e pegou na arma (revólver) (v. CD).

O acusado (...) (...), usuário de drogas, interrogado em juízo, negou a prática 
do ato denunciado, dizendo que estava em casa, de onde saiu por volta de 5:00 horas para 
comprar merenda, quando foi abordado por policiais, sendo então acusado da morte de 
um policial. Alegou não ter nenhum conhecimento com “(...)”, mas que a população do 
bairro já estava culpando o réu e “(...)” pelo ocorrido, e por isso indicou aos policiais 
onde o “(...)” poderia ser encontrado. Atribuiu o crime aos indivíduos conhecidos como 
“(...)” e “(...)”. Disse não saber por que está sendo apontado como participante do roubo, 
e ainda que o “(...)” tinha lhe dito que iria assumir o caso sozinho. Afirmou que o (...) 
jogou a mochila da vítima no “(...)”, segundo lhe informou o (...)”. Disse ainda que foi 
visitado na cadeia pelo (...), o qual questionava a razão de o réu (...)(...) se encontrar 
preso. Afirmou também que foi obrigado a assinar um papel na delegacia, tendo sido 
ameaçado, inclusive pelo “(...)” (v. CD).

Passemos à análise da prova colhida:
Primeiramente, em relação ao réu (...), dúvida não há quanto à sua culpa 

no roubo seguido de morte praticado contra a infeliz vítima José Aristeu (...) de Sousa. 
Trata-se de réu confesso, que admitiu inclusive ter efetuado os disparos contra a vítima. 
Pesa ainda em seu desfavor a conclusão da perícia realizada em suas mãos (Exame 
Residuográfico), que detectou em ambas a presença de nitratos e nitritos (fls. 60/61). A 
intenção desse acusado era praticar roubo contra a vítima, e na ocasião estava armado 
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com uma faca, segundo ele mesmo admitiu ao final de seu interrogatório, embora 
estivesse negando até então o uso prévio de arma quando do assalto. “(...)” confirmou 
que, após atirar na vítima, fugiu levando a arma do policial (latrocínio já caracterizado), 
embora tenha alegado que não levou os demais pertences deste. Declarou que seu 
objetivo era “roubar algum pertence para arranjar dinheiro e conseguir droga”, e que 
“na hora do assalto estava com uma faca para abordar, e na hora que puxou (a faca) para 
assaltar, a vítima puxou a arma (revólver) e então soltou a faca (o acusado “(...)”) no chão 
e pegou na arma (revólver do policial) (v. CD). O resto já se sabe. Contudo, sua confissão 
não é perfeita, posto que procurou tal réu atribuir-se como único culpado pela morte 
da  vítima, sendo que a prova constante nos autos aponta a autoria também para o outro 
denunciado. É o que restará demonstrado, por certo.

Com efeito, a negativa de participação ensaiada pelo acusado (...)  não se 
sustenta de forma alguma, notadamente porque, segundo o velho ditado, “mentira tem 
perna curta”, sendo difícil segurar uma versão que não encontra apoio em qualquer 
das outras provas produzidas. Ora,  por qual razão o acusado (...), de regular instrução 
escolar – 8ª série - confessou perante a autoridade policial que tinha sido convidado 
por “(...)” para fazer assaltos, tendo avistado a vítima e então, após reação desta, “(...)” 
ter atirado contra a mesma e comodamente vem em juízo dizer que nem conhecia o 
outro denunciado? E ainda querer atribuir a autoria a dois indivíduos não identificados? 
Esquece o acusado (...)(...) que ele foi o primeiro dos assaltantes a ser abordado pela 
polícia, e inclusive foi quem indicou onde “(...)” poderia ser localizado, como de fato 
o foi, e até provocou a ira deste através de desentendimentos ainda na delegacia, tudo 
conforme os depoimentos das testemunhas policiais que depuseram neste juízo, sob o 
compromisso de dizer a verdade. Esquece o acusado (...) (...), de forte compleição física, 
que confessou participação no latrocínio perante as testemunhas (...), na medida em 
que admitiu estar junto ao acusado “(...)” durante o assalto à vítima e ter se agarrado a 
esta após sua reação, que culminou com  a queda do revólver, o qual foi pego e utilizad 
o pelo esquálido “(...)”. Olvida também o réu (...)(...) que o mesmo ao ser abordado por 
policiais, estava com o rosto arranhado por causa da briga que tivera com a vítima, 
segundo relato da testemunha (...).

Pela prova produzida, tem-se que no dia 13 de julho de 2011, por volta de 
21:30 horas, a vítima (...) estava em uma parada de ônibus na Rua (...), área central desta 
cidade, quando foi abordada pelos acusados (...)(...) e (...), vulgo “(...)”, os quais, mediante 
uso de uma faca que não restou apreendida, subtraíram-lhe a mochila e revólver, tendo 
antes havido reação da vítima que lutou com o acusado (...) (...), vindo a arma a ser pega 
pelo réu (...), que efetuou vários disparos contra a vítima, matando-a. Após diligências, 
a polícia conseguiu prender o acusado (...) (...), que admitiu sua participação no delito 
e ainda apontou o rumo para captura do segundo denunciado, que veio a ser preso 
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também e confessou ter atirado contra a vítima. A mochila da vítima foi encontrada 
próxima às obras do (...), não importando qual dos acusados a subtraiu, sendo certo, pela 
prova produzida, que agiam em unidade de desígnios.

Em suas alegações derradeiras, o Ministério Público opinou pelo 
reconhecimento de menor participação do réu (...) (...) no latrocínio praticado contra o 
policial militar (...). Contudo, algumas considerações precisam ser feitas para se chegar à 
real conduta do aludido acusado. No azo, é de se esclarecer que o Código Penal distingue 
duas espécies de concurso: coautoria e participação. Assim, são coautores os agentes que 
executam o comportamento que a lei define como crime. Celso Delmanto ensina que, 
“embora a conduta deles não precise ser idêntica, ambos cooperam no cometimento do 
crime, interagindo durante a sua execução”, (CÓDIGO PENAL COMENTADO, 8ª ed., 
2010, Edit. Saraiva, p. 195). Por outro lado, o partícipe é quem, mesmo não pr aticando a 
conduta que a lei define como crime, contribui, de qualquer modo, para a sua realização. 
Na coautoria, é necessário que o coautor detenha certo domínio funcional do fato, vale 
dizer, autor é quem tem o controle final do fato, domina finalisticamente o decurso do 
crime e decide sobre sua prática, interrupção e circunstâncias. Damásio E. De Jesus 
explica que a teoria do domínio do fato “se assenta em princípios relacionados à conduta 
e não ao resultado” (CÓDIGO PENAL ANOTADO, 18ª ed., 2007, Edit. Saraiva, p. 138). 
No caso dos autos, restou evidentemente demonstrado que a intenção dos acusados era a 
subtração patrimonial, tendo se verificado a morte da vítima durante seu iter criminis. O 
acusado (...) (...), embora não tenha efetuado os disparos que ceifaram a vida da inditosa 
vítima, anuiu à intenção criminosa, atuando de forma a assegurar o pleno êxito do 
roubo, na medida que, em concurso com outra pessoa e utiliza ção inicial de uma faca, 
engendraram e executaram a subtração patrimonial, tendo referido acusado, para tanto, 
homem forte que é, agarrado-se à vítima, momento em que o outro réu apoderou-se 
do revólver do policial e efetuou os disparos que lhe provocaram a morte. Pelo exposto, 
não há como deixar de concluir que o agente que se associa a comparsa para a prática 
de roubo, ciente de que este está armado, assume o risco inerente ao resultado como 
coautor, posto que, a vontade é dirigida aos riscos inerentes, e a conduta é orientada na 
direção do resultado. Se este é letal, não pode ser considerado acontecimento puramente 
casual.

 De há muito o Supremo Tribunal Federal preconizava que "A associação 
para prática de crime em que a violência contra 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 de 
outro." (STF - RE - Rel. Min. Djaci Falcão - RT 633/380).

É também posição majoritária no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Ceará, tendo como exemplos os julgados ora transcritos:
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“APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR 
IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTEXTO PROBATÓRIO 
CONTRÁRIO À PRETENSÃO DO APELANTE. PLEITO DE MODIFICAÇÃO 
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE. RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA 
EM PARTE. 1. Não há como acolher a pretensão da defesa, em desclassificar o 
crime para roubo majorado, vez que restou mais do que provado que a intenção 
do agente, juntamente com seu comparsa, era a subtração patrimonial, tendo 
sobrevindo, durante o iter criminis, a morte da vítima Evaldo Mendes (...). 
2. Se o agente, embora não tenha feito o disparo de arma de fogo que levou 
a vítima ao óbito, aderiu ao intento criminoso, desenvolvendo atividades que 
possibilitassem o seu êxito, não lhe pode ser atribuída participação de menor 
importância, como ocorreu na hipótese, devendo, portanto, ser mantido o 
édito condenatório proferido em primeiro grau. 3. O cumprimento de pena 
em regime integralmente fechado, para os condenados por crimes hediondos, 
já foi declarado inconstitucional pelo STF, e o dispositivo que o previa foi 
posteriormente alterado pela Lei nº 11.464/07, devendo, assim, o apelante 
cumprir a pena em regime inicialmente fechado. 4. Recurso conhecido e 
parcialmente provido” (Ap. Crime   1103690200680600000, rel. Des. Paulo 
Camelo Timbó, Registro em 14.09.2011).
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. 
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DELAÇÃO 
PREMIADA ALEGADA POR UM DOS RÉUS E MENOR PARTICIPAÇÃO 
NO LATROCÍNIO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS 
E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se pode falar em 
absolvição quando as provas carreadas aos autos ensejam certeza da 
autoria e materialidade do crime de roubo e latrocínio, porquant o o decreto 
condenatório é medida que se impõe. 2. Impossível se falar em desclassificação 
do delito de latrocínio para roubo majorado, vez que a intenção dos agentes 
era praticar crime contra o patrimônio e, com isso, vieram a atingir a vítima, 
configurando o crime de roubo seguido de morte, ou seja, latrocínio. 3. 
Arguida por um dos agentes o benefício da delação premiada, o qual não 
foi concedido por requisitar condições determinadas, porém, inexistentes no 
caso em questão. 4. Restando comprovado que o agente contribuiu ativamente 
para a realização dos crimes, em unidade de desígnios e mediante divisão 
de tarefas, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da 
empreitada criminosa, possuindo pleno dom ínio dos fatos, não pode a sua 
conduta ser classificada como de menor importância. 5. Recursos conhecidos 
e não providos” (Ap. Crime 2930864200880600000, rel. Des. Paulo Camelo 
Timbó, Registro em 31.03.2011).
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No Tribunal de Justiça de São Paulo, a orientação também não discrepa. 
Confira-se:

"Quem se associa a outrem para a prática de assalto sabendo que o comparsa 
está armado assume o risco de responder como coautor de latrocínio se da 
violência à vítima resultar morte, sendo irrelevante a circunstância de não ter 
sido o autor do disparo fatal. Ao lado da do comparsa, a vontade do coautor, 
em tal hipótese, é dirigida, finalisticamente, com todos os riscos inerentes, ao 
resultado e orientada sua conduta em tal direção, devendo-se concluir que o 
resultado letal não foi acontecimento puramente casual, não o favorecendo 
o beneficio da participação de menor importância" (TJSP - AC - Rel. Jarbas 
Mazzoni - RT 634/265).

O roubo é crime que tem como objeto jurídico o patrimônio, a integridade 
física e a liberdade do indivíduo, tendo como elemento subjetivo do tipo o dolo. É, no 
dizer de Nélson Hungria, um “furto qualificado pelo emprego de violência, física ou 
moral, contra a pessoa, ou de qualquer outro meio para reduzi-la à incapacidade de 
resistência” (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, 2ª ed., Edit. Forense, 1958, Vol. 
VII, p. 54). É delito material (descrevendo a conduta e o resultado, exigindo a sua 
produção), instantâneo (consumando-se no momento em que o objeto material sai 
da esfera de disponibilidade da vítima, ingressando na do sujeito [roubo próprio] ou 
com a ofensa pessoal ao ofendido [roubo impróprio]), complexo ( integrando-se de 
outros fatos que também constituem delitos, como o furto,  a lesão corporal, a ameaça 
e o constrangimento ilegal), de forma livre (admitindo qualquer meio de execução), de 
dano (exigindo a efetiva lesão do bem jurídico) e plurissubsistente (não se perfazendo 
com ato único, exigindo que o sujeito empregue violência em sentido amplo e subtraia o 
objeto material). O roubo seguido de morte é o denominado latrocínio, crime complexo, 
composto de dois elementos distintos, um na condição de crime-meio e outro como 
crime-fim. O homicídio e o furto perdem sua individualidade própria para compor uma 
nova figura, autônoma. O delito de latrocínio passou a receber tratamento de crime 
hediondo através da Lei nº 8.072/1990, com redação dada pela Lei nº 8.930/1994.

A conduta assumida pelos acusados encontra sanção nas disposições do 
art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal, posto que praticada a subtração de coisas 
alheias móveis mediante violência contra a vítima, perpetrada através de disparos de 
revólver, resultando na morte desta, devendo, por isso, receberem a necessária e justa 
reprimenda como forma de punição.

Nestas condições, diante dos elementos constantes nos autos, julgo 
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para o fim de condenar os 
acusados (...),vulgo “(...)”, e (...) (...), pela efetiva prática do crime previsto no art. 157, 
§ 3º, parte final, do Código Penal, passando a dosar a pena a ser aplicada, em estrita 
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observância ao disposto no art. 68 do mesmo Código, conforme necessário e suficiente 
para reprovação e prevenção do crime.

I) Quanto ao acusado (...):
Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, 

verifico que o réu agiu com alto grau de reprovabilidade em sua conduta, com acentuada 
culpabilidade em consequência, haja vista ter sido o autor de convite ao outro réu para 
praticar roubos, além de, durante a ação delituosa, ter efetuado excessiva e desnecessária 
quantidade de disparos contra a vítima (quatro), que sem dúvida levaram-lhe a 
irreversível caminho para a morte. É indivíduo frio que já foi acusado da morte de outro 
policial em outro processo, e que revelou, no caso destes autos, que “seu objetivo era 
roubar algum pertence para arranjar dinheiro e conseguir droga”, mesmo que para tanto 
tenha que dizimar vidas de trabalhadores inocentes; o réu se revela possuidor de bons 
antecedentes, nos termos da Constituição Federal e Súmula 444 do Superior Tribunal de 
Justiça, embora responda a outros processos criminais nesta Comarca; apresenta conduta 
social totalmente desajustada, sendo pessoa dada ao uso de drogas pesadas há onze anos 
(crack, álcool, psicotrópicos), que não procura qualquer tratamento, não tendo trabalho 
fixo nem residência certa, atuando apenas em “bicos”, segundo o próprio acusado diz, 
e tendo regular instrução escolar (8ª série); não há dados suficientes para valoração 
da personalidade do agente, mas denota ser pessoa violenta e perigosa, sem apego ao 
patrimônio e à vida alheios; o motivo do delito se constituiu no desejo de obtenção de 
lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com 
a objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram 
relatadas nos autos, e desfavorecem o acusado, na medida em que o crime foi praticado 
com o concurso de duas pessoas, a impossibilitar mais ainda qualquer eventual reação 
da vítima, durante a noite, e ainda em momento de desatenção da vítima, que esperava 
tranquilamente por transporte para seu trabalho; as consequências do crime foram 
graves, já que, além de ter perdido a vida, a vítima, com seu brutal extermínio, deixou a 
família no desamparo, em dor permanente que provavelmente nunca será esquecida, sem 
olvidar na falta que a vítima fará nos quadros da polícia militar do Ceará, onde há muito 
tempo vinha dando sua contribuição para a segurança da sociedade; o comportamento 
da vítima em nada influenciou na prática do delito, pelo contrário, estava apenas à espera 
de transporte em uma parada de ônibus, sem nada fazer que pudesse provocar a atitude 
dos acusados, e a reação da vítima, embora possa ter lhe custado a vida, nada mais foi d 
o que exercício de sua legítima defesa. Não existem elementos para se aferir a situação 
econômica deste réu, mas é evidentemente pessoa pobre.

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que 
estabeleço a pena-base privativa de liberdade para o acusado em VINTE E QUATRO 
ANOS DE RECLUSÃO, na forma ditada pelo art. 68 do Código Penal.
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Reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão (art. 65, 
III, alínea “d”, do Código Penal), atenuando a pena em um ano, passando a dosá-la em 
VINTE E TRÊS ANOS DE RECLUSÃO. Não há circunstâncias agravantes.

Não há causas de aumento ou diminuição de penas a serem reconhecidas, 
pelo que fica o réu (...) definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de VINTE 
E TRÊS ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime fechado em estabelecimento 
penitenciário adequado.

Condeno ainda o réu (...) ao pagamento de MULTA equivalente a 90-dias 
multa, à razão de 1/30 de um salário mínimo para cada dia-multa, a ser recolhida ao 
Fundo competente e no prazo da lei.

II) Em relação ao réu (...) (...):
Atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu 

com culpabilidade que não excedeu aos limites do tipo, a ponto de merecer qualquer 
exasperação de pena por essa circunstância. Não foi este réu quem atirou contra a 
vítima, embora tenha, segundo a prova produzida, segurado esta, enquanto o outro 
acusado efetuava os disparos que levaram a vítima à morte; o réu se revela possuidor de 
bons antecedentes, segundo a certidão de antecedentes criminais respectiva; apresenta 
conduta social um tanto desajustada, posto ser dado ao uso de drogas e que tem poucas 
experiências de trabalho como pedreiro e com limpeza; não foram coletados dados 
suficientes para valoração da personalidade do agente, mas não denota ser pessoa violenta 
ou perigosa, tendo sido influenciado por “(...)”, já “profissional” no meio criminoso; o 
motivo do delito se constituiu no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela 
própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a objetividade jurídica dos crimes 
contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, e desfavorecem 
o acusado, na medida em que o crime foi praticado com o concurso de duas pessoas, a 
impossibilitar mais ainda qualquer eventual reação da vítima, durante a noite, e ainda 
em momento de desatenção da vítima, que esperava tranquilamente por transporte 
para seu trabalho. Embora esse acusado não tenha atirado, sua contribuição no crime 
concorreu para que o resultado morte da vítima fosse alcançado, vale dizer, era previsível 
para o agente que um assalto praticado com emprego de arma pudesse levar a vít ima à 
morte, e o réu não tem como se livrar disso; as consequências do crime foram graves, já 
que, além de ter perdido a vida, a vítima, com seu brutal extermínio, deixou a família no 
desamparo, em dor permanente que provavelmente nunca será esquecida, sem olvidar 
na falta que a vítima fará nos quadros da polícia militar do Ceará, onde há muito tempo 
vinha dando sua contribuição para a segurança da sociedade; o comportamento da 
vítima em nada influenciou na prática do delito, pelo contrário, estava apenas à espera 
de transporte em uma parada de ônibus, sem nada fazer que pudesse provocar a atitude 
dos acusados, e a reação da vítima, embora possa ter lhe custado a vida, nada mais foi 
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do que exercício de sua legítima defesa. Não existem elementos para se aferir a situação 
econômica deste réu, mas é evidentemente pessoa de poucos recursos financeiros.

Desta forma, estabeleço a pena-base privativa de liberdade para o acusado 
(...) (...) em VINTE E UM ANOS DE RECLUSÃO, na forma ditada pelo art. 68 do 
Código Penal. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento 
ou diminuição de pena   a serem reconhecidas, pelo que fica o réu definitivamente 
condenado naquele patamar, devendo a pena ser cumprida em regime fechado na forma 
da legislação de execução penal.

Condeno ainda o réu (...) (...) ao pagamento de MULTA equivalente a 75-
dias multa, à razão de 1/30 de um salário mínimo para cada dia-multa, a ser recolhida 
ao Fundo competente e no prazo da lei.

Deixo de fixar valor mínimo como reparação dos danos causados pela 
infração em razão de não ter havido requerimento expresso nesse sentido.

Nos termos do art. 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, 
mantenho a prisão preventiva dos réus, negando-lhes em consequência o direito de 
apelar em liberdade, posto entender, in casu, que persistem os elementos suficientes a 
ensejarem a segregação provisória, já reconhecidos em decisão anterior, sendo certo que, 
em situações dessa natureza, a ordem pública precisa ser garantida, com a retirada do 
seio da sociedade de indivíduos perigosos e afeitos à delinquência, e, ressalte-se, agora 
condenados. Verifico, também, que a imposição das medidas cautelares previstas no art. 
319 do Código de Processo Penal se revelam inadequadas ou insuficientes, até porque 
o processo chegou ao seu final, com a edição de decreto condenatório, a exigir, mais do 
que nunca, o asseguramento da aplicação da lei penal. 

Comunique-se, se possível, aos familiares da vítima.
P.R.I.
Transitada em julgado esta, inscrevam-se os nomes dos réus no livro Rol 

dos Culpados, fazendo-se a devida comunicação à Justiça Eleitoral para os fins insertos 
no art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expedientes necessários para cumprimento da decisão, inclusive Guias de 
Recolhimento.

Fortaleza, 09 de janeiro de 2012.

Henrique Jorge Granja de Castro
                Juiz de Direito
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Mandado de Segurança
                                                                                                        

Henrique Jorge Granja de Castro

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por (...), qualificado na 
inicial, contra ato assacado de ilegal e abusivo praticado pelo (...).

Aduz o impetrante que é militar da ativa da Polícia Militar deste Estado, 
e está sendo acusado de haver praticado atos contrários aos deveres policiais militares 
estaduais, previstos nos incisos VIII, XV e XVIII da Lei n° 13.407/2003, em Conselho de 
Disciplina instaurado para tanto.

Entretanto, relata o requerente, o referido Conselho está a ferir direito 
líquido e certo ao ultrapassar o prazo legal para conclusão do procedimento, a ponto 
de poder ser o impetrante excluído da corporação, afirmando que somente pode ser 
apenado na esfera administrativa se o for também na criminal, com o trânsito em 
julgado de sentença condenatória.

Diz que o Conselho de Disciplina não tem competência para apurar 
crimes, de modo a não se ter como dissociar a conduta criminosa da transgressão 
disciplinar, devendo a autoridade coatora mandar sustar o andamento do procedimento 
administrativo até a decisão final do Poder Judiciário.

Requereu ao final a concessão de medida liminar, para o fim de sobrestar o 
andamento do Conselho de Disciplina a que está submetido, até que a Justiça Criminal 
se manifeste com a prolação de decisão irrecorrível, pugnando, alternativamente, pela 
anulação do feito diante da extrapolação do prazo para conclusão do procedimento 
administrativo, pleiteando ainda, no mérito, o deferimento definitivo da segurança.

Permitiu-se ao impetrante a juntada dos documentos de fls. 27/66.
Houve ainda a retificação de fls. 79.
Foi concedida medida liminar para o fim de sobrestar o procedimento 

disciplinar até solução judicial final (fls. 80/82).
A autoridade impetrada prestou as informações constantes às fls. 84/97, 

alegando a independência entre as instâncias administrativa e penal, destacando ainda 
a ausência de nulidade do procedimento por mero transcurso de prazo, requerendo, ao 
final, a revogação da medida liminar e o julgamento improcedente do mandamus.
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Às fls. 113 consta despacho de manutenção da medida liminar concedida.
O Ministério Público exarou o arrazoado de fls. 118/121, para alegar a 

desnecessidade de manifestação meritória diante da ausência de interesse público.
Este é o relatório.
Duas são as questões principais suscitadas pelo impetrante na exordial: a 

extrapolação de prazo para conclusão do Procedimento Administrativo Disciplinar e a 
dependência ou não da instância administrativa em relação a decisão do juízo criminal.

Inicialmente, é preciso dizer que a inobservância dos prazos legais, por si 
só, sem a demonstração de prejuízo, não se mostra suficiente para invalidar o processo 
administrativo, como pretende o impetrante, muito embora se admita que a celeridade 
processual esteja guindada a preceito constitucional atualmente. É que os prazos fixados 
pela lei não são intangíveis e fatais como os prazos processuais em geral, sendo que 
no processo administrativo, sem a característica formalista do processo civil, deve 
haver uma maior flexibilidade para a prática dos atos necessários ao julgamento da 
questão, de tal sorte que tais prazos são impróprios, estabelecidos como parâmetros 
para a Administração no tocante à apuração da responsabilidade do servidor, como um 
mínimo a ser preservado ao administrado investigado, para consecução da ampla defesa 
e do contraditório (grifou-se).

A eventual inobservância desses prazos, pois, não implicará na nulidade do 
procedimento. O próprio Código Disciplinar da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros 
do Estado do Ceará, ao estabelecer regras para o processo administrativo, indica:

“Art. 71 - ...........................................................................
§ 2° - A inobservância dos prazos previstos para o processo regular não 
acarreta a nulidade do processo, porém os membros do Conselho ou da 
Comissão poderão responder pelo retardamento injustificado do processo”.

Além disso, se o ato atingiu sua finalidade, não se deve declarar-lhe a 
nulidade em razão de formalidades não essenciais, se inocorrente, como afirmado, 
qualquer prejuízo.

A respeito, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no RMS 6757/
PR, rel. Min. Anselmo Santiago, DJ 12.4.1999:

“RMS - ADMINISTRATIVO - FALTA FUNCIONAL - PROCESSUAL 
DISCIPLINAR - NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO - EXTRAPOLAÇÃO DO 
PRAZO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS - LEGITIMIDADE 
DOS ATOS PRATICADOS PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA 
SUBSTITUTO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIDADE PROCESSUAL - 
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
1. Não há falar em nulidade de processo disciplinar por vício na escolha 
do secretário da comissão de inquérito, na medida em que o Estatuto dos 
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Funcionários Públicos Civis do Estado estabelece apenas que "a comissão será 
secretariada por um funcionário efetivo", nada impedindo que o secretário 
seja um dos membros da própria comissão de inquérito.
2. A extrapolação do prazo para a conclusão do processo administrativo não 
gera qualquer conseqüência para a validade do mesmo, podendo importar, 
porém, em responsabilidade administrativa para os membros da comissão.
3. Nos termos do art. 47, III, da Lei Estadual nº 8485/87, o Diretor-Geral da 
Secretaria de Estado da Fazenda é o substituto legal e natural do respectivo 
Secretário de Estado, razão pela qual,
no impedimento ou ausência do titular, revelam-se totalmente legítimos os 
atos que praticou no processo administrativo, os quais não causaram qualquer 
prejuízo aos recorrentes.
4. Inexiste ofensa ao princípio da unidade processual, se a exclusão de servidor 
do procedimento disciplinar ocorreu por força de decisão judicial que assim o 
determinou.
5. Recurso improvido” (grifou-se).

Assim, a segurança não há de ser concedida por conta desse aspecto.
Quanto à segunda insurgência do impetrante, melhor razão não lhe assiste.
Realmente, não há direito líquido e certo a ser amparado por via 

mandamental.
É que as instâncias administrativa, civil e criminal são independentes, 

conforme orientação majoritária da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais pátrios, 
de modo que a Administração pode impor punição disciplinar ao servidor faltoso ainda 
que inexistente anterior julgamento no juízo criminal, mesmo que a conduta imputada 
configure crime em tese.

Isso se deve porque a sanção administrativa é aplicada para salvaguardar 
interesses exclusivamente funcionais da Administração, enquanto a sanção criminal 
refere-se à proteção da coletividade, distinguindo-se as finalidades. Ora, a prática de 
determinada infração pode repercutir nas esferas administrativa, civil e penal, de forma 
independente.

Tanto assim é que o processo administrativo instaurado pelo Conselho 
de Disciplina, na forma ditada pelo art. 88 da Lei n° 13.407/2003, tem a finalidade de 
apurar a ocorrência ou não de transgressões disciplinares cometidas pelo impetrante 
e a sua capacidade moral para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar do 
Ceará, não objetivando sancionar penalmente ou apurar qualquer responsabilidade 
criminal. É a manifestação do poder disciplinar exercido pela Administração, “para 
apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas 
à disciplina administrativa” (Maria Sylvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo, 18ª 
Ed., São Paulo, Edit. Atlas, 2005, p.91), sendo o poder disciplinar u ma decorrência da 
hierarquia. Por outro lado, é sabido que “a sentença criminal somente afastará a punição 
administrativa se reconhecer a não ocorrência do fato ou a negativa de autoria. Desse 
modo, sendo regular o procedimento administrativo que culminou com a aplicação da 
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penalidade de demissão ao servidor, não enseja a sua anulação a pendência de julgamento 
da ação penal instaurada para a apuração do mesmo fato”, conforme anotou a Ministra 
Laurita Vaz, no julgamento do MS 9318, em 22.11.2006, com a ementa seguinte:

“ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA 
TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME DE CONCUSSÃO. INDEPEN-
DÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.SENTENÇA 
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 
PRECEDENTES.
1. Tendo em vista a independência das instâncias administrativa e penal, a 
sentença criminal somente afastará a punição administrativa se reconhecer a 
não-ocorrência do fato ou a negativa de autoria.
2. Desse modo, sendo regular o procedimento administrativo que  culminou 
com a aplicação da penalidade de demissão ao servidor, não enseja a sua 
anulação a pendência de julgamento da ação penal instaurada para a 
apuração do mesmo fato.
3. Segurança denegada” (grifou-se).

No mesmo sentido, a decisão abaixo transcrita:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PENA 
DE EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a 
Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a 
existência ou a autoria do crime.
2. Somente se declara nulidade de processo administrativo quando for evidente 
o prejuízo à defesa. Precedentes do STJ.
3. Hipótese em que o recorrente não demonstrou de que modo o seu direito de 
ampla defesa teria sido cerceado. 
4. Recurso ordinário improvido” (grifou-se) (RMS 21.246/PI, rel. Min. 
Arnaldo Esteves Lima, DJ 01.10.2007).

Outro não é o entendimento do renomado Hely Lopes Meirelles, ao 
dissertar sobre o tema:

"A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou 
criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga 
a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, nem mesmo 
em face da presunção constitucional de não culpabilidade. Apurada a falta 
funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou 
meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa 
correspondente.
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A punição interna, autônoma que é, pode ser aplicada ao servidor antes do 
julgamento judicial do mesmo fato. E assim é porque, como já vimos, o ilícito 
administrativo independe do ilícito penal. A absolvição criminal só afastará 
o ato punitivo se ficar provada, na ação penal, a inexistência do fato ou que 
o acusado não foi seu autor." (Hely Lopes Meirelles. Direito Administrativo 
Brasileiro. 30ª Ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2005, p. 481).

No Pretório Excelso, a posição dominante também se orienta na 
independência das instâncias, conforme se depreende das decisões transcritas:

“Mandado de Segurança. Polícia Federal. Demissão. 2. Ato do Exmº Sr. 
Presidente da República, consubstanciado em decreto publicado no D.O. de 
22.03.94, pelo qual o impetrante, de acordo com os arts. 387, item I, 364, 
itens VIII, XXIX, XLVIII e LXII, e 383, item X, do Decreto nº 59.310, de 
1966, foi demitido do cargo de Agente de Polícia Federal. 3. Alegação de 
cerceamento de defesa e ausência de provas concretas. Inexistência de culpa 
formalizada e sentença com trânsito em julgado. 4. Informações solicitadas. 
Pronunciamentos da Advocacia-Geral da União e do Ministério da Justiça. 
5. Liminar indeferida. 6. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela 
denegação da ordem, ressalvando o uso das vias ordinárias para a apreciação 
do pedido. 7. Ato d e demissão expedido por autoridade competente, após 
processo administrativo em que não restou demonstrada a ocorrência de 
qualquer vício. Inexistência de direito certo e líquido do impetrante a retornar 
ao cargo. A instância disciplinar não está sujeita à prévia conclusão do processo 
criminal instaurado contra o requerente. 8. Mandado de segurança indeferido” 
(grifou-se) (MS 22059 / SP,  Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 05.05.2000).
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: 
DEMISSÃO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO E ILÍCITO PENAL. INSTÂNCIA 
ADMINISTRATIVA: AUTONOMIA. PRESCRIÇÃO: Lei 8.112/90, art. 142. I. 
- Ilícito administrativo que constitui, também, ilícito penal: o ato de demissão, 
após procedimento administrativo regular, não depende da conclusão da 
ação penal instaurada contra o servidor por crime contra a administração 
pública, tendo em vista a autonomia das instâncias. II. - Precedente do STF: 
MS 23.401-DF, Velloso, Plenário. III. - Na hipótese de a infração disciplinar 
constituir também crime, os prazos de prescrição previstos na lei penal têm 
aplicação: Lei 8.112/90, art. 142, § 2º. Inocorrência de prescrição, no caso. IV. 
- Alegação de flagrante prepara do: alegação impertinente no procedimento 
administrativo. V. - Mandado de segurança indeferido” (grifou-se) (MS 23242 
/ SP, Rel. Min. Carlos Veloso, DJ 17.05.2002).

Assim, tem-se a incomunicabilidade de instâncias como regra, sendo 
exceções algumas situações ocorrentes em decisão proferida no juízo criminal, segundo 
se depreende dos termos do art. 935 do Código Civil, ao preconizar que não se pode 
mais questionar sobre o fato ou quem seja o seu autor quando estas questões se acharem 
decididas no juízo criminal. Logo, compreende-se que tais situações se referem à 
inexistência do fato ou comprovação de que o acusado não foi o seu autor. Portanto, nem 
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toda decisão absolutória do juízo criminal impedirá a apuração em outras instâncias, 
notadamente a administrativa. A própria Lei n° 13.407/2003 estabelece que o Conselho 
de Disciplina possa ser instaurado independentemente da existência ou da instauração 
de inquérito policial comum ou militar, de processo penal ou de sentença criminal 
transitada em julgado (art. 90), bem como distingue a responsabilidade administrativa 
das demais, inclusive quando provenientes de um mesmo fato.

O efeito lógico dessa independência é a possibilidade de a Administração 
apurar o fato e punir o servidor sem necessidade de prévio julgamento de ação penal 
acaso existente, ou mesmo de esperar o trânsito em julgado dessa decisão, ainda que o fato 
objeto do processo criminal possa ser idêntico àquele. A condenação na instância penal 
não interfere na condenação na esfera administrativa, em razão dos objetivos distintos 
das respectivas condenações, havendo como exceção à regra da incomunicabilidade 
das instâncias, a absolvição na instância penal, por inexistência do fato ou negativa de 
autoria, o que não restou demonst rado nos autos, daí inexistir o direito líquido e certo 
reclamado pelo impetrante, sendo, pois, o ato atacado revestido de absoluta legalidade.

Nestas condições, denego a segurança requerida, cassando, via de 
conseqüência, a liminar anteriormente concedida.

Oficie-se comunicando o teor desta decisão à autoridade impetrada.
P.R.I.

       Fortaleza, 29 de abril de 2008.
 
   Henrique Jorge Granja de Castro
                    Juiz de Direito 
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Ação Anulatória de Pacto de Compra 
e Venda de Imóvel Residencial por Dolo 

e por Simulação de Pacto Comissório
                                                                                                        

Hyldon Masters Cavalcante Costa

SENTENÇA

Vistos etc.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação anulatória interposta por (...) contra a empresa 
(...), visando a anulação do pacto de compra e venda de imóvel residencial por dolo e 
por simulação de pacto comissório.

Aduzem os autores que foram proprietários de uma empresa que vendia 
bicicletas, motos e respectivas peças, de nome (...), sendo que esses produtos eram 
adquiridos da empresa (...), com sede em (...), a qual recebia cheques de terceiros quando 
do repasse (venda) de produtos, desde que a compradora, no caso, a (...), endossasse os 
títulos respectivos. Além do endosso, foi exigido a hipoteca de um imóvel para garantia 
do pagamento dos cheques, garantia essa que, segundo eles, foi efetivada (fls. 16).

Defendem que, diante dos vários cheques sem provisão de fundos que a sua 
empresa (...) repassou à (...), fizeram um acordo para fins de negociação dos referidos 
títulos,consistente no pagamento da quantia de R$ 180.000,00, sendo R$ 90.000,00 em 
mercadorias, a serem devolvidas pela (...) à (...). A outra parte da dívida seria paga em 
45 parcelas de R$ 2.000,00. Em virtude do cumprimento da primeira parte do acordo, 
foi liberada a hipoteca antes referida. Diante disso, os requerentes narraram que ficaram 
em péssimas condições financeiras, motivo pelo qual, tiveram que vender o imóvel antes 
hipotecado (fls. 16, verso).

Disseram que, para a garantia do pagamento da outra parte do acordo (45 
parcelas de R$ 2.000,00), a (...) exigiu como garantia a hipoteca do imóvel de moradia 
dos autores. No entanto, segundo eles, essa empresa exigiu que a citada hipoteca fosse 
realizada em favor da empresa (...), requerida na presente ação, haja vista que a (...) estava 
sendo fiscalizada em virtude de fraudes e sonegação fiscal, situação que, de acordo com 
os requerentes, poderia trazer eventuais complicações de ordem burocrática e judicial.



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

390

Sustentaram ainda que, quando da ida ao cartório para registrar a hipoteca, 
o representante da (...) exigiu que a Escritura Pública se fizesse sob a forma de compra e 
venda, sendo por ele dito que tal forma seria apenas uma garantia para aquela empresa, 
tendo os requerentes considerados que não haveria o perigo da perda de seu imóvel, 
tendo assinado a escritura pública, segundo eles, mediante indução em erro por parte da 
promovida, que teria agido de má-fé.

De acordo com o que narrado na peça vestibular, afirmam os autores que 
a promovida é uma empresa “laranja” da (...) e que a casa de morada dos promoventes 
encontra-se indevidamente registrada em nome da promovida.

Defenderam, por fim, que o ato intencionado pelo promovido seria de uma 
ou de outra forma contrária ao ordenamento jurídico por tratar-se de pacto comissório. 
Afirmam que a ré pretendeu que os promoventes cedessem àquela a propriedade de seu 
imóvel, caso a dívida contraída não fosse adimplida, o que, na sua ótica, é juridicamente 
inaceitável.

Ao final requereram a anulação da compra e venda realizada sob a forma 
de dolo ou por simulação de um pacto comissório, fazendo voltar ao seu patrimônio o 
imóvel suso mencionado, e ainda condenação de sucumbência no percentual de 15%.

Com a inicial, os autores juntaram os documentos de fls. 11/130.
Em sua contestação (fls. 136/157), o promovido sustentou que são 

manifestamente improcedentes os pedidos constantes na exordial, tendo rebatido a tese 
dos autores, além de apresentarem as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da 
petição inicial por ausência de descrição do iter doloris e por inexistência de direito real 
anterior para caracterizar o pacto comissório, e não decorrência lógica da narrativa.

Requestou pela improcedência do pedido autoral com a condenação nos 
ônus sucumbenciais.

Juntou documentos de fls. 158/165.
Réplica à contestação às fls. 167/171.
A conciliação restou infrutífera conforme termo de audiência de fls. 177.
Citada por edital, a empresa (...) não compareceu, sendo-lhe nomeado 

curador especial (fls. 243 e 258, verso). A contestação respectiva foi apresentada sob a 
forma de negativa geral (fls. 259/261), tendo a (...) le comparecido aos autos conforme 
procuração de fls. 273.

Audiência de instrução às fls. 282/287, oportunidade em que fora ouvida 
uma testemunha, bem como tomado o depoimento pessoal dos autores.

Memoriais de ambas as partes às fls. 297/317.
É o relatório.
Passo a decidir.
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FUNDAMENTAÇÃO

Os demandantes pretendem, por meio desta ação, a anulação de compra e 
venda de imóvel, firmada com a requerida (...), alegando em suma a existência de dolo 
por parte desta e pacto comissório. Analiso inicialmente as preliminares arguidas pela 
ré.

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO 
INICIAL

A presente ação foi interposta contra (...), tendo os autores se reportado, 
em diversas ocasiões na petição inicial, acerca da empresa (...).

De notar que os requerentes pedem um provimento jurisdicional frente 
à (...), argumentando que a venda do imóvel de sua propriedade deve ser anulada face 
a ocorrência de dolo, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva por parte da 
requerida, pois é contra ela que se volta o pedido, o qual, se procedente, certamente 
afetará sua esfera jurídica. 

Quanto à alegada inépcia da inicial por não decorrer a conclusão lógica dos 
fatos narrados, entendo que também não deve prosperar tal assertiva, pois, embora os 
autores tenham narrado o fato envolvendo a empresa (...), concluem dizendo que esta é 
do mesmo proprietário da empresa ré, na tentativa de comprovar que foram dolosamente 
induzidos a assinarem uma compra e venda, da qual não sabiam, em benefício desta 
última, que, segundo noticiam, é uma empresa “laranja” daquela outra. Nesse sentido, 
não há que se falar em decorrência ilógica da conclusão, já que os fatos encontram-se 
perfeitamente concatenados, embora a questão da prova seja tormentosa.

Com isso, rejeito as preliminares arguidas pela requerida.

DO MÉRITO

Alegam os autores que a nulidade da compra e venda de imóvel que antes 
lhe pertencia existe por terem sido vítimas de dolo por parte da empresa promovida, 
inclusive da empresa (...), a qual foi devidamente citada e passou a integrar o pólo 
passivo da demanda.

Adianto que não foi possível constatar a ocorrência de defeito na formação 
da vontade dos requerentes, os quais não lograram demonstrar a ocorrência de dolo, 
limitando-se a juntar inutilmente apenas vários documentos ligados às negociações com 
a empresa (...), a qual não consta como compradora do imóvel descrito na matrícula de 
fls. 130. Tais documentos nada provam nem possuem o menor valor jurídico em relação 
à compra e venda descrita no referido documento cartorial.
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Destarte, o registro imobiliário constitui prova plena da propriedade, 
somente podendo ser ilidida por cabal comprovação de vícios em sua formação, inclusive 
os de consentimento.

A fim de resguardar seu pretenso direito, cabia aos requerentes demonstrar 
que a empresa ré (...), compradora do imóvel descrito na matrícula de fls. 130, agira 
com dolo, o que não restou comprovado. Não há qualquer dado nos autos que leve 
este julgador a concluir pela existência desse vício de vontade, previsto no art. 145, do 
Código Civil. 

Nem mesmo se aceitasse a tese dos promoventes, de que as empresas (...)e 
(...) são do mesmo proprietário, ainda sim tal fato seria irrelevante, tendo em vista que 
a prova do dolo continuaria ausente e, sem ela, não é possível a anulação do negócio 
jurídico objeto desta ação.

Há que se considerar ainda que não se mostra condizente com os documentos 
públicos, lavrados por Tabelião, consistentes na escritura pública e matrícula contendo o 
registro imobiliário, o fato narrado pelos autores de que o imóvel vendido ao réu se trata 
de uma casa cujo valor é maior que R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Demonstrando 
situação diametralmente diferente, tais documentos comprovam que o valor da compra 
e venda foi de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e que o imóvel se trata, na realidade, de um 
terreno (fls. 161/163).

Não há como aceitar ainda que os requerentes, que são comerciantes 
presumidamente experientes, tenham se deixado levar eventualmente pela proposta de 
um representante da empresa ré, no sentido de que a lavratura de uma escritura de compra 
e venda e o respectivo registro imobiliário sirvam tão somente como forma de garantia 
de uma suposta dívida, quando na realidade sabem, ou deveriam saber, como homens de 
diligência média que são, que tais atos imobiliários transmitem a propriedade de forma 
plena, sendo que a compra e venda não é logicamente um direito real de garantia, mas, 
devidamente registrada em cartório, transmite a propriedade de forma plena.

A propósito, o jurista Carlos Roberto Gonçalves ensina que dolo é “o 
induzimento malicioso de alguém à prática de um ato que lhe é prejudicial, mas proveitoso 
ao autor do dolo ou a terceiro”.

Não existe nos autos nenhum documento que prove que o representante da 
empresa ré agira com dolo na realização do negócio jurídico de compra e venda, sendo 
que tal ato fora devidamente firmado em cartório, inclusive com escritura pública, que 
é, nos termos do art. 215, do Código Civil, documento dotado de fé pública, fazendo 
prova plena, somente podendo ser ilidida, conforme visto alhures, mediante prova cabal 
em contrário, situação esta não comprovada pelos requerentes. Aliás, os vícios não se 
presumem, cabendo a quem alega a prova de sua ocorrência.
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E, ainda que se provasse a ocorrência de erro, já que os requerentes alegam 
que não ocorrera a compra e venda e que foram levados por dolo a assinarem a escritura 
respectiva, provavelmente estar-se-ia diante de uma compra e venda forjada. Nesse 
caso, segundo a dicção do art. 97, do Código Civil de 1916, se as partes desse negócio 
participaram, qualquer delas não poderia alegar a ocorrência de vício.

Até mesmo as palavras da testemunha (...) (fls. 283), ouvida apenas como 
informante, são inúteis para a prova da tese dos promoventes, no sentido da ocorrência 
de dolo quando da venda de seu imóvel à requerida. Aliás, o doutrinador Sílvio de Salvo 
Venosa ilustra com precisão a escritura pública e sua natureza:

“Escritura Pública, exigida pela lei para certos negócios, é ato em que as 
partes comparecem perante oficial público, na presença de testemunhas, 
para fazer declaração de vontade. Uma vez assinado o ato pelo oficial público, 
pela parte ou partes declarantes e pelas testemunhas, o oficial encerrará o 
instrumento, dando por fé pública daquele ato ali ocorrido. Presume-se que 
o conteúdo desse ato seja verdadeiro, até prova em contrário.” (In Direito 
Civil, 3ª edição, Atlas, vol. I, pág. 546)

Com isso, entendo que não assiste razão aos autores, estando este magistrado 
convicto de que não restou evidenciado que a empresa ré tenha agido com dolo quando 
da realização do negócio por eles entabulado, consistente na compra e venda de um 
terreno descrito às fls. 130.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e Territórios:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRATAÇÃO DE NOVA 
APÓLICE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.  
1.Incumbe a parte autora o ônus da prova dos fatos 
constitutivos do seu direito (Art. 333, I, CPC). 
2.Deixando a parte autora de apresentar prova cabal de que 
a vontade manifestada por ocasião da celebração de nova 
apólice de seguro restou viciada por dolo da seguradora, resta 
inviabilizado o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico. 
3.Apelação Cível conhecida e não provida. (20080111238710APC, Relator 
NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 24/11/2010, DJ 
03/12/2010)

Em julgamento recente, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará 
já enfrentou matéria idêntica, inclusive com ênfase a negócio jurídico realizado em 
cartório, inexistindo também a prova do dolo, in verbis:
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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE 
ANULAÇÃO DE CONTRATO. TESE DE QUE O PROMOVIDO TERIA 
AGIDO COM DOLO A FIM DE ENGANAR OS AUTORES SOBRE OS 
VALORES REAIS DA EMPRESA. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR DA 
AÇÃO. CPC, ART. 333, I. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO 
DE CONSENTIMENTO ALEGADO NA INICIAL. CC/1916, ART. 147, II 
(CC/2002, ART. 171, II). SENTENÇA CONFIRMADA. 1.De acordo com os 
preceitos do art. 147, do Código Civil de 1916 (art. 171, CC/2002) reputa-
se anulável o ato jurídico oriundo de erro, dolo, coação, simulação ou 
fraude. 2.Por se tratar de exceção no ordenamento jurídico pátrio, para que 
seja reconhecido qualquer dos vícios de consentimento acima elencados, 
mostra-se necessário que seja ele cabalmente demonstrado nos autos, 
mormente quando se trata de negócio jurídico registrado em Cartório, ante 
a presunção juris tantum de validade de que são dotados estes atos jurídicos. 
3.De acordo com os preceitos do art. 333, I, do Estatuto Processual Civil, 
cabe ao autor da ação o ônus de prova de fato constitutivo de seu direito. 
4.Na hipótese, não tendo o promovente da ação se desincumbido de 
provar a veracidade dos fatos alegados na inicial, ou seja, o dolo da parte 
ré na realização do negócio jurídico, alegadamente realizado com dolo, 
o resultado da demanda não poderia ser outro senão a improcedência 
da ação. Precedentes. 5.Apelação Cível conhecida e improvida. (TJ/CE, 
Apelação Cível nº 581999-73.2000.8.06.0001/1, Relatora Desembargadora 
Sérgia Maria Mendonça Miranda, DJ 05.04.2010)

No que tange ao pacto comissório, também alegado pelos autores, vê-
se que não ocorrera na negociação supra referida. É que, de acordo com o art. 1.428, 
do Código Civil, “é nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrético ou 
hipotecário a ficar com o objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento”. 
Nesse caso, é mister que haja logicamente, para a ocorrência desse pacto, uma garantia 
real pignoratícia, anticrética ou hipotecária, que não existiu no caso sob exame, em que 
houve uma compra e venda simples, sem nenhuma restrição quanto à existência de 
quaisquer dessas garantias, conforme registro de fls. 130.

Não há que se falar, portanto, em pacto comissório no negócio entabulado 
pelas partes.

De todas essas constatações apura-se, em estrita conformação com os 
elementos de convicção que ilustram os autos, que não há comprovação da ocorrência 
de vício de consentimento na formação do negócio jurídico de compra e venda, firmado 
pelas partes, nem mesmo pacto comissório.

De acordo com o regramento que está ínsito no artigo 333, inciso 
I, do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova quanto aos fatos 
constitutivos de seu direito, e, na espécie em apreço, o acatamento da tese deste último, 
quanto à ocorrência de vício na formação do negócio concernente à compra e venda do 
imóvel descrito às fls. 130, dependia da comprovação da existência de dolo por parte 
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da promovida, situação constitutiva da pretensão autoral, o que, entretanto, não restara 
evidenciado ante a falta de prova da ocorrência daquele vício de vontade, além da não 
configuração do pacto comissório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 269, I, segunda parte, do Código de 
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, rejeitando integralmente os pedidos 
encartados na exordial.

Custas pelos requerentes.
Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento 

dos honorários advocatícios, os quais de logo fixo em 15% sobre o valor da causa (artigo 
20, § 3º, letra c, do CPC e Lei 1.060/50).

As custas e os honorários advocatícios de sucumbência somente poderão 
ser cobrados dentro do prazo prescricional de cinco anos, a contar do trânsito em 
julgado desta decisão. A condenação restará suspensa, portanto, por esse período, desde 
que perdure a situação de pobreza dos vencidos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Demais expedientes de praxe.

     Sobral-CE, 15 de dezembro de 2010.

Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz de Direito Substituto
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Mandado de Segurança - Isenção do Imposto 
Sobre a Propriedade de Veículo Automotor – 
IPVA - Pessoa Portadora de Deficiência Física

                                                                                                        

Hyldon Masters Cavalcante Costa

SENTENÇA

Vistos etc.

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de mandado de segurança, interposto por (...), 
contra ato supostamente ilegal e abusivo dos Auditores (...), que teriam negado-lhe 
o direito de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, 
enquanto pessoa portadora de deficiência física.

Alega o impetrante que fora submetido a perícia médica do DETRAN-CE, 
onde ficou constatado pelo laudo nº (...) que ele é incapaz de dirigir veículo comum, 
sendo apto apenas para guiar carro que possui câmbio automático e direção hidráulica.

Aduz que é direito líquido e certo seu, enquanto na condição de pessoa 
portadora de deficiência, nos termos do art. 4º, VI, da Lei Estadual nº 12.023/92, de 
obter isenção tributária relativa ao IPVA.

Argumenta ainda que o ato dos impetrados fora ilegal e abusivo, tendo 
em vista que lhe negaram esse direito, ao argumento de que o veículo com câmbio 
automático e direção hidráulica não constitui adaptação para deficiente físico, impondo, 
na sua ótica, uma interpretação restritiva da Lei Estadual nº 12.023/92.

Ao final requereu o deferimento de medida liminar ordenando às 
autoridades coatoras a liberação imediata da isenção do IPVA.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/17.
O pedido de liminar fora deferido conforme decisão interlocutória de fls. 

18/22.
O Estado do Ceará, por sua Procuradoria, comunicou a interposição do 

recurso de agravo de instrumento, não tendo chagado aos autos qualquer notícia acerca 
da concessão de liminar.

Regularmente notificada, a autoridade dita coatora apresentou as 
informações, alegando a inexistência de norma constitucional asseguradora do direito 
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de isenção tributária em favor de deficientes físicos, acrescentando que as isenções 
devem atender ao princípio da legalidade estrita e à discricionariedade, defendendo ser 
vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público manifestou 
desinteresse na lide.

É o relatório.
Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que o presente writ preenche os requisitos 
encartados no art. 5º, LXIX, da Carta Magna, dentre os quais, a defesa de direito líquido e 
certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, que no caso dos autos, é o direito 
do impetrante de ter isenção tributária deferida, devidamente previsto na legislação 
estadual.

Outro requisito do mandamus é a ocorrência de ilegalidade ou abuso de 
poder por parte de autoridade pública, situação também presente nos autos, pelo que se 
vislumbra que ao impetrante assiste razão.

Destarte, convém lembrar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no 
mérito ou discricionariedade administrativos, em virtude do princípio da separação de 
poderes, insculpido no art. 2º, da Constituição da República. 

Todavia, embora independentes entre si, devem os Poderes pautar-se pela 
harmonia, na clássica alusão ao sistema dos freios e contrapesos, ou check and balances, 
oriundo da doutrina inglesa, devendo o Poder Judiciário afastar todos os atos ilegais 
porventura praticados pelos membros dos outros poderes.

Isso quer dizer que, mesmo no caso de ato discricionário, praticado por 
membro de Poder, uma vez que tal ato não se encontre revestido de legalidade, por 
não estar devidamente fundamentado, v.g., deve o Poder Judiciário declarar a respectiva 
nulidade, o que revela a aplicação do sistema de freios e contrapesos, presente no 
princípio da separação de poderes, supra mencionado. Tal sistema evita práticas ilegais 
e arbitrárias por parte de todos os Poderes da República, já que todos fiscalizam uns aos 
outros.

Na visão do constitucionalista, mestre e doutor Walter Agra, as funções 
estatais devem realmente ser repartidas a fim de se evitar o absolutismo, de modo que os 
Poderes se fiscalizem entre si. Diz o constitucionalista pernambucano, in verbis:

“A concentração de poder tende ao arbítrio; com a sua repartição, em que 
um poder limita o outro, a fiscalização do cumprimento dos parâmetros 
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legais pode ser realizada, evitando a quebra dos princípios democráticos. 
(...)
Os poderes componentes da federação são independentes – um não 
necessita do outro para o seu funcionamento – e são harmônicos – o 
funcionamento de um deles não obstacula o exercício da função dos outros. 
Isso significa que eles podem trabalhar de forma autônoma, mas não de 
forma isolada, obviamente porque a seara fática onde eles têm de incidir é a 
mesma. Arrefecendo um o arbítrio do outro, quem ganha é a cidadania, 
que tem os seus direitos preservados.” (AGRA, Walter de Moura, in Curso 
de Direito Constitucional, 3ª edição, Forense, 2007, págs. 108/109) – grifos 
não originais.

Com isso, no caso em comento não há que se falar em intromissão do 
Poder Judiciário na seara administrativa, pois, mesmo o ato discricionário deve também 
ser motivado, pautado, pois, dentro dos parâmetros legais. Uma vez emitido ato 
administrativo sem motivação ou desprovido de legalidade, o Poder Judiciário deve 
atuar para anulá-lo. É o entendimento do administrativista Hely Lopes Meirelles, verbis:

"Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, 
XXXV), conjugado com o da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), 
a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei a dispensar 
ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação 
vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar 
o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o quê o 
ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência da motivação" 
(MEIRELLES, Hely Lopes, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., São 
Paulo: Malheiros, 2003, pág. 149)

Nesse diapasão, vê-se facilmente que o ato administrativo ora impugnado 
(negativa de concessão de isenção tributária a deficiente físico), não obedeceu à 
legalidade.

O impetrante demonstrou que ele, na condição de pessoa portadora de 
deficiência física, possui direito de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículo 
Automotor – IPVA, nos termos do art. 4º, VI, da lei Estadual nº 12.023/92.

Vaticina o citado dispositivo:

 “Art. 4º. São isentas do pagamento do imposto:
(...)
VI – Os veículos adaptados especialmente para paraplégicos, enquanto 
forem de sua propriedade.”

Refuto inexoravelmente toda interpretação literal de lei, pois que, em um 
Estado Democrático de Direito, qualquer dispositivo legal deve ser interpretado à luz da 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

400

Constituição Federal, na qual se encontra ínsito o princípio da isonomia, que, por sua 
vez, induz o tratamento igual para os iguais e o tratamento desigual para os desiguais, 
cabendo à legislação infra constitucional disciplinar os casos de conferir direitos em 
observância a esse princípio.  

É o caso dos autos, em que a Lei Estadual supra especificada conferiu 
corretamente tratamento desigual para pessoas em situação desigual, como, v. g., a de 
um deficiente físico, o qual, por sua condição desvantajosa ante a deficiência, é conferido 
a ele uma isenção tributária caso queira adquirir um veículo automotor. 

O benefício deve, pois, à luz do princípio da isonomia, ser estendido aos 
deficientes físicos, não só aos paraplégicos porque a mens legis é, antes de tudo, assegurar 
também o princípio da dignidade da pessoa humana a quem a vida, por seus infortúnios, 
não contemplou com o dom da saúde plena.

Vê-se que, conforme alegado pelo impetrante, o veículo condizente com a 
deficiência dele possui câmbio automático e direção hidráulica já de fábrica, sendo uma 
adaptação inerente a esse veículo.

Destarte, o objetivo da lei que criou a postulada isenção foi excepcionar 
o tratamento dado aos deficientes físicos, reduzindo-lhes os ônus fiscais na aquisição 
de veículo automotor, como forma de compensação dos encargos com as adaptações 
necessárias ao seu manuseio pelo proprietário. 

Todavia, se o câmbio automático e a direção hidráulica já vem instalados no 
veículo pela própria fábrica, o fato virá refletido no preço do automóvel, não podendo ser 
o deficiente penalizado por preferir adquirir o veículo já adaptado ao invés de adquirir 
um veículo comum, sem adaptações - e mandar adaptá-lo.

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará possui precedentes sobre o tema 
idêntico ao dos autos, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - 
DEFICIENTE FÍSICO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM 
CÂMBIO AUTOMÁTICO - EXIGÊNCIA DO DETRAN - PAGAMENTO 
DO IPVA - INEXIGIBILIDADE - LAUDO MÉDICO COMPROVANDO 
A DEFICIÊNCIA - EXEGESE DO ART. 4º, VI, DA LEI ESTADUAL Nº 
12.023/92 - RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS. Comprovado nos 
autos que o impetrante é deficiente físico, deve ser isento do recolhimento 
do IPVA, consoante dispõe o art. 4º, inciso VI, da Lei Estadual nº 12.023/92. 
O escopo da lei é de compensar parcialmente o deficiente físico do dispêndio 
extra com a aquisição de veículo dotado de equipamento especial que lhe 
permita dirigi-lo. E, se já existe no mercado veículo produzido em série com 
câmbio automático, desnecessária se torna a adaptação. (TJ/CE, Apelação 
Cível nº 28850-57.2002.8.06.0000/0, Relator Desembargador Lincoln 
Tavares Dantas, DJ 10.08.2007)
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CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA A FIM 
DE ASSEGURAR A DEFICIENTE FÍSICO ISENÇÃO DO IPVA. 
INCAPACIDADE PARA DIRIGIR VEÍCULOS COMUNS. DEFICIÊNCIA 
ORIUNDA DE SEQUELA IRREVERSÍVEL DE POLIOMIELITE QUE 
ACOMETEU O IMPETRANTE AOS QUATRO MESES DE IDADE. 
LIMITAÇÃO RECONHECIDA POR JUNTA MÉDICA DO DETRAN. 
EXEGESE DO ART. 4º, VI DA LEI ESTADUAL Nº 12.023/92 QUE 
ASSEGURE O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA AO 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. DIREITO AO TRANSPORTE 
COMO ELEMENTO ESSENCIAL À QUALIDADE DE VIDA. ACERTO 
DA SENTENÇA DE PISO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E 
IMPROVIDA. (TJ/CE, Remessa ex officio nº 95638-11.2006.8.06.0001/1, 
Relator Desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, DJ 27.07.2011)

Ademais, consta nos autos laudo médico emitido pelo DETRAN 
demonstrando a incapacidade do impetrante em dirigir veículos comuns, haja vista ser 
portador de deficiência, resultante de sequela de poliomielite-monoplégia branquial 
esquerda – CID 10 G83.2 (fls. 8/9).

Verifica-se, pois, que as autoridades coatoras incorreram em cometimento de 
ilegalidade, conforme indeferimento de isenção do IPVA de fls. 13/14, situação contrária 
aos ditames constitucionais e jurisprudenciais que regem a matéria, configurando em 
verdadeira intransigência dos impetrados para com a situação do impetrante.

Destarte, o ato dos impetrados é ilegal e abusivo, tendo ferido direito 
líquido e certo do impetrante, e refoge aos princípios da isonomia e da dignidade da 
pessoa humana, os quais devem nortear as condutas dos agentes públicos, evitando, 
dessa forma, que os cidadãos sejam conduzidos ao arbítrio daqueles que detem a parcela 
do poder estatal.

DISPOSITIVO

Isto posto, ante os fundamentos fáticos e jurídicos acima explicitados, com 
amparo no art. 5º, XXXV e LXIX, da Carta Magna, e ainda com arrimo no art. 269, I, 
primeira parte, do Código de Processo Civil, CONCEDO a segurança para ordenar 
às autoridades coatoras a liberação imediata da isenção do IPVA – Imposto sobre a 
Propriedade de Veículo Automotor - a partir do ano de 2011, inclusive, concernente 
ao veículo (...), de Chassi nº (...), de propriedade do impetrante, sob pena de multa no 
valor de R$ 1.000,00 por cada dia que aquelas descumprirem o comando desta decisão.

Face à sucumbência, condeno o (...) ao pagamento das custas processuais. 
Sem honorários advocatícios, segundo o entendimento pacificado pela Súmula nº 512, 
do Supremo Tribunal Federal.
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Comunique-se o teor desta sentença ao Desembargador Relator do 
agravo de instrumento nº (...), enviando-lhe cópia desta.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Ceará, a teor do art. 475, I, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos. Expedientes de praxe.

  17 de agosto de 2011.

Hyldon Masters Cavalcante Costa
Juiz Substituto
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Ação Civil Pública - Sentença que Determina 
Interdição de Celas de Delegacia e Outras Medidas

                                                                                                        

Inácio de Alencar Cortez Neto

APELAÇÃO
               

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. SENTENÇA QUE DETERMINA INTERDIÇÃO 
DE CELAS DE DELEGACIA E OUTRAS MEDIDAS. 
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO 
DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE 
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA ASSEGURAR 
DIREITOS FUNDAMENTAIS. INAPLICABILIDADE DA 
RESERVA DO POSSÍVEL EM FACE DO DESCUMPRIMENTO 
DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 
I. No recurso em exame, o apelante aduz que, por realizar 
seus serviços através de políticas públicas, agindo dentro da 
“reserva do possível”, não poderia o Judiciário exigir do Estado, 
ante sua carência financeira, esforços extremos na reforma de 
equipamentos públicos, sob pena de violação ao princípio da 
separação de poderes.
II. Não se pode olvidar que, dentre as funções institucionais 
do Poder Judiciário, não se inclui a atribuição de formular 
e de implementar políticas públicas, mas é cediço que tais 
incumbências, em situações excepcionais, poderão ser atribuídas 
ao referido Poder, desde que os órgãos estatais competentes, por 
sua conduta omissiva, vierem a comprometer a eficácia dos 
direitos fundamentais esculpidos em nossa Constituição Federal. 
III. Assim, nessa esteira de raciocínio, chega-se a conclusão de 
que a cláusula da “reserva do possível” não pode ser invocada, 
pelo ente estatal, com o fito de exonerar-se do cumprimento de 
suas obrigações constitucionais, uma vez que somente após o 
atendimento ao “mínimo existencial” é que o Poder Público terá 
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ampla discricionariedade para executar outros serviços.
IV. O Estado do Ceará, ora apelante, está deixando de assegurar 
o “mínimo existencial” à parcela de sua população carcerária, 
pois é evidente, no caso em tela, o desrespeito ao princípio 
da dignidade da pessoa humana, além do arrepio a direitos 
fundamentais como o da saúde e segurança, pois, conforme 
prova robusta nos autos, as celas da Delegacia Regional de 
Polícia Civil da Comarca de (...), tanto no aspecto físico 
quanto sanitário, encontram-se em condições deploráveis, 
representando um ambiente irradiador de doenças e causador 
de diversos constrangimentos aos presos.
 V. É necessário observar, ainda, que o lastimável estado das celas 
da referida Delegacia coloca em risco até a segurança e saúde 
da comunidade local, uma vez que, além da fugas constantes, 
tem-se observado a  proliferação de doenças durante as visitas 
de familiares e amigos dos detentos.
VI. Assim, verificando-se que as normas programáticas 
mínimas de nossa Lei Maior não estão sendo implementadas 
em razão da ausência de políticas públicas do Poder Executivo, 
é perfeitamente possível que o Judiciário seja o instrumento 
para o resgate dos direitos fundamentais não respeitados.
VII. Recurso conhecido, mas apelo improvido. Decisão mantida. 
Precedentes do STF e desta Corte de Justiça.

ACORDA a 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade 
de votos, conhecer do presente recurso de apelação, mas para lhe negar provimento, 
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Fortaleza, 27 de  fevereiro 2013

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado do Ceará com o fito 
de reformar a sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério 
Público Estadual (nº. (...)), na qual o douto Juiz da 1ª Vara da Comarca de (...) julgou 
procedente o pleito do Parquet. 

O Ministério Público Estadual, em sua peça exordial acostada às fls. 02/17, 
informa que a segurança da Delegacia Regional de Policial Civil de (...), em virtude 
da precária estrutura física do prédio e suas instalações, está sendo deficientemente 
executada, propiciando, inclusive, constantes fugas de detentos. 
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Aduz, ainda, que as péssimas condições sanitárias das celas da Delegacia 
em comento representam afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez 
que a situação gera sérios riscos à saúde pública.

Por tais razões, o Parquet requer que a presente ação seja julgada procedente, 
de modo que seja determinado que o ente recorrido efetue obras de recuperação dos 
xadrezes da Delegacia Regional de Polícia Civil de (...), além de atender às exigências 
sanitárias comprovadas pelo órgão competente.

O Estado do Ceará, em contestação apresentada às fls. 228/235, requer a 
extinção do feito sem julgamento de mérito, alegando a ausência de interesse processual, 
bem como a impossibilidade jurídica do pedido do Ministério Público.

Em sentença proferida às fls. 314/335, o MM Juiz a quo julgou procedente 
a presente ação civil pública, determinando, dentre outras medidas, a interdição total 
das celas da Delegacia Regional de Policia Civil da Comarca de (...), até que seja feita a 
reforma estrutural necessária. 

Irresignado com o aludido decisum, o (...) interpôs, às fls. 350/362, a 
presente Apelação, reforçando a sua tese de impossibilidade jurídica do pedido, alega, 
em síntese, que o provimento concedido na sentença guerreada viola o princípio da 
separação dos poderes, haja vista a exclusividade do Poder Público em ditar normas de 
políticas públicas.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, apresentou contrarrazões às 
fls. 365/369, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação e que, por 
conseguinte, seja mantida inalterada a sentença de 1º grau.

É o relatório. 
Ao revisor.

VOTO

Impondo-se um juízo antecedente de admissibilidade recursal, conheço da 
presente apelação, eis que própria, interposta tempestivamente, encontrando-se, pois, 
presentes os chamados requisitos intrínsecos e extrínsecos ao transpasse para o juízo de 
mérito.

No recurso em apreço, o (...), ora apelante, sustenta que não cabe ao Poder 
Judiciário obrigar o Poder Executivo a executar os serviços pleiteados, sob pena de 
violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, o recorrente aduz que, por realizar seus serviços através de 
políticas públicas, agindo dentro da “reserva do possível”, não poderia o Judiciário exigir 
do Estado, ante sua carência financeira, esforços extremos na reforma de equipamentos 
públicos.
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Todavia, a prefalada diretriz da “reserva do possível” precisa ser analisada 
em conjunto e sopesamento com o “mínimo existencial”, de modo que, para o deslinde 
da causa, faz-se necessário algumas considerações iniciais.

Em primeiro lugar, não se pode olvidar que, dentre as funções institucionais 
do Poder Judiciário, não se inclui a atribuição de formular e de implementar políticas 
públicas. 

No entanto, as sobreditas incumbências, em situações excepcionais, 
poderão ser atribuídas ao referido Poder, desde que os órgãos estatais competentes, 
por sua conduta omissiva, vierem a comprometer a eficácia dos direitos fundamentais 
esculpidos em nossa Constituição Federal.

Assim, nessa esteira de raciocínio, chega-se a conclusão de que a cláusula 
da “reserva do possível” não pode ser invocada, pelo ente estatal, com o fito de exonerar-
se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, uma vez que somente após o 
atendimento ao “mínimo existencial” é que o Poder Público terá ampla discricionariedade 
para executar outros serviços.

E esse “mínimo existencial”, segundo as lições de nossa farta doutrina, 
representa um universo de prestações materiais que assegurem a cada indivíduo uma 
vida com padrões qualitativos mínimos, possibilitando, portanto, a efetivação do 
princípio da dignidade da pessoa humana e dos demais direitos fundamentais que deste 
decorrem.

A Professora Ana Paula de Barcellos, ao discorrer sobre o tema, preceitua 
que:

 
"A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, 
pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, 
cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, 
que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais 
mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa 
dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente 
os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é 
que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em 
que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se vê, 
associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de 
conviver produtivamente com a reserva do possível." (A Eficácia Jurídica dos 
Princípios Constitucionais, p. 245-246, 2002, Renovar)

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 45 MC/DF, 
assegurou a integridade e intangibilidade do “mínimo existencial”, em decisão de 
relatoria do eminente Min. Celso de Melo, cuja ementa segue abaixo:

“ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO 
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CONTROLE E DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM 
TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO 
CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. 
DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 
ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE 
DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, 
ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE 
DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO 
DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". NECESSIDADE DE 
PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE 
E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR 
DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". VIABILIDADE INSTRUMENTAL 
DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).” (STF, Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 45 MC/DF, Rel. Min. Celso de 
Melo, julgado em 29/04/2004)

Empós tais elucidações introdutórias, podemos observar que o Estado do 
Ceará, sob o pretexto de escassez de recursos financeiros, está deixando de assegurar 
o “mínimo existencial” à parcela de sua população carcerária, pois é evidente, no caso 
em tela, o desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, além do arrepio a 
direitos fundamentais como o da saúde e de segurança.

Isso porque, conforme prova robusta nos autos, as celas da Delegacia 
Regional de Polícia Civil, tanto no aspecto físico quanto sanitário, estão em péssimas 
condições, representando um ambiente irradiador de doenças e causador de diversos 
constrangimentos aos presos.

O relatório da inspeção realizada pela Secretaria Municipal da Saúde, 
devidamente acostado aos autos, aponta deficiências nas celas, nos banheiros, no 
bebedouros, na área coletiva e na cozinha, informando, inclusive, que o ambiente não 
atende ao disposto na legislação sanitária vigente no país.

Dessarte, nota-se que a situação representa verdadeira afronta a fundamento 
basilar do Estado Democrático de Direito, o qual encontra-se elencado no art. 1º, inciso 
III, da Constituição Federal, veja-se:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
(...)
III - a dignidade da pessoa humana;” 

Acerca do princípio da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet, 
com maestria, explana que (grifamos):
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“temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos” (Dignidade da Pessoa Humana e Direitos 
Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2007)

Além da não observância do prefalado princípio constitucional e dos 
direitos fundamentais que dele decorrem, as dependências da Delegacia em comento 
também não atendem a exigência mínima prevista no art. 88, parágrafo único, alínea a, 
da Lei de Execução Penal, veja-se:

“Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório.  
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana.”

Destarte, diante da condição vexatória a que estão submetidos os detentos, 
não pode o Poder Judiciário ficar inerte, devendo, na verdade, agir no sentido de 
assegurar os direitos fundamentais que estão sendo gravemente desrespeitados no caso 
em tela.

É necessário observar, ainda, que o lastimável estado das celas da Delegacia 
Regional coloca em risco até a segurança e saúde da comunidade local, uma vez que, 
além da fugas constantes, tem-se observado a proliferação de doenças durante as visitas 
de familiares e amigos dos detentos.

Deste modo, torna-se patente, também, o descumprimento a outro direito 
constitucional basilar, a saber, direito à saúde, o qual encontra previsão no art. 196, in 
verbis:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.”

Assim, verificando-se que as normas programáticas mínimas de nossa Lei 
Maior não estão sendo implementadas em razão da ausência de políticas públicas do 
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Poder Executivo, é perfeitamente possível que o Judiciário seja o instrumento para o 
resgate dos direitos fundamentais não respeitados.

Nesse pesar é que este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido, conforme 
pode ser observado nos julgados abaixo, pela impossibilidade de sustentação da cláusula 
da “reserva do possível” sem que o “mínimo existencial” tenha sido observado, senão 
vejamos (grifo nosso):

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO 
FUNDAMENTAL À SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 
ALTO CUSTO. PACIENTE DESPROVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS. 
NECESSIDADE CONFIGURADA. DEVER CONSTITUCIONAL DO 
ESTADO. LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO PARA DAR 
CONCRETUDE AOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
POSITIVADOS NA CARTA MAGNA. NÃO OPONIBILIDADE DA 
RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. SEGURANÇA 
CONCEDIDA. 1. A fundamentalidade dos direitos sociais reclama uma 
atuação positiva do Estado, em especial na tutela do direito à saúde, que se 
qualifica como indissociável do próprio direito à vida, amplamente tutelado 
pela nossa Carta Magna de 1988. 2. Assegurar a dignidade da pessoa humana, 
por meio de uma adequada prestação dos serviços públicos essenciais, 
a exemplo do serviço de saúde, constitui objetivo expresso da República 
Federativa do Brasil, razão pela qual não pode tal específico serviço estar 
condicionado à mera conveniência do administrador público. 3. A escusa 
do Poder Público em dar máxima efetividade às normas constitucionais 
atributivas de direitos fundamentais não pode ser assistida passivamente 
pelo Poder Judiciário, devendo este, ao ser provocado, exercer sua parcela 
do poder soberano para dar consequência à vontade constitucional. 4. Não 
é de negar que, para o Administrador Público, a reserva do possível 
tem utilidade na gestão dos escassos recursos públicos, entretanto, não 
pode tal argumento ser utilizado como óbice à efetivação das garantias 
constitucionalmente previstas, quando em causa a tutela do mínimo 
existencial. 5. A opção da administração pública pelo non facere, deixando 
de adotar as medidas necessárias à concretização dos direitos fundamentais 
e abstendo-se de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, 
viola o texto constitucional, que garante a saúde como direito de todos e dever 
do estado. 6. A vinculação das políticas públicas à concretização deste direto 
de extrema essencialidade, que não se satisfaz com sua mera proclamação no 
plano abstrato, não prescinde da alocação e da efetiva aplicação de suficientes 
recursos públicos. 7. A fundamentalidade do direito à vida põe o Poder 
Judiciário na nobre e irrecusável missão de suprir a omissão estatal, sempre 
que a inatividade governamental revelar conduta violadora da efetividade de 
direito prestacional explicitamente assegurado pela Constituição da República. 
8. Segurança concedida.” (TJ/CE, MS 187775520048060000, Rel. Des. José 
Mário dos Martins Coelho, Tribunal Pleno, j. em 27/06/2011)

“DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE 
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PASSIVA E DE NULIDADE DE DECISÃO PRETENSAMENTE EXTRA 
PETITA REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE QUE O FORNECIMENTO DE 
LEITO DE UTI TRARIA PREJUÍZO À ORDEM ECONÔMICA. NÃO 
ACOLHIMENTO. "RESERVA DO POSSÍVEL" DICOTOMIZANDO-
SE COM O "MÍNIMO EXISTENCIAL". HARMONIZAÇÃO. 
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É perfeitamente possível a 
responsabilização do Estado do Ceará no processo que visa o fornecimento de 
leitos de UTI na rede pública de saúde. Configura-se um dever constitucional 
estabelecido a todos os entes federativos. Precedentes. 2. As ações que envolvem 
direito à saúde contra o Estado englobam em seu pedido todas as formas de 
materialização desse direito, não se caracterizando malferimento ao princípio 
da correlação no caso em análise. 3. Não se aplica a figura doutrinária 
da "reserva do possível", tendo em vista que, na espécie, prepondera o 
"mínimo existencial", em consonância com o direito à saúde e à vida, 
garantias constitucionalmente asseguradas. 4. Recurso conhecido e 
improvido.” (TJ/CE, Ag de I 1030407200980600000, Rel. Des. Maria Nailde 
Pinheiro Nogueira, 2ª Câmara Cível, j. em 21/09/2011)

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência de nossa Corte Suprema 
admite, em casos excepcionais, a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa 
sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes, conforme 
exposto no julgado abaixo (grifamos):

“Agravo Regimental no Agravo de Instrumento, Constitucional. Ação 
Civil Pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. 
Possibilidade. Violação ao princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 
Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode 
determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias 
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que 
isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo 
Regimental não provido.” (STF, 708667 SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, j. em 28/02/2012)

Corroborando com todo o exposto até aqui, faz-se necessário demonstrar 
que, em casos semelhantes, a jurisprudência pátria tem assegurado a possibilidade de 
interdição de cadeias públicas em virtude da ausência de condições mínimas para seu 
funcionamento, senão vejamos (grifo nosso):

“CONSTITUCIONAL. MANDADO SEGURANÇA. CADEIA PÚBLICA. 
AUSÊNCIA CONDIÇÕES MÍNIMAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
DIGNIDADE PESSOA HUMANA. INTERDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
INOCORRÊNCIA. Restando demonstrado, inequivocamente, que a 
cadeia pública não reúne as condições mínimas necessárias ao seu regular 
funcionamento, representando não só um desrespeito ao princípio da 
dignidade da pessoa humana bem como um perigo para toda a coletividade, 
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que se vê amedrontada com a possibilidade de novas fugas, irretocável 
a atitude da autoridade coatora de decretar a sua interdição. Conforme 
precedentes do Supremo Tribunal Federal, a atribuição de tal incumbência 
ao Poder Judiciário, ainda que em hipóteses excepcionais, não configura 
qualquer desrespeito ao princípio da separação dos poderes, se e quando os 
órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos 
que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a 
eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de 
estatura constitucional. (ADPF 45)” (TJ/MG, MS 479367-8, Rel. Des. Maria 
Elza, 5ª Câmara Cível, j. em 30/04/2009)

Desta feita, à guisa conclusiva, percebe-se que razão assiste ao magistrado de 
1º piso quando este assevera que não se pode consentir que o Estado, sob o fundamento 
do princípio da reserva do possível, permaneça indolente ante a gravidade da situação.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação, mas 
para negar-lhe provimento, mantendo-se, assim, inalterado o decisum a quo, devendo as 
celas da Delegacia Regional de Polícia Civil da Comarca (...) permanecerem interditadas 
até que todas as determinações feitas em sentença sejam cumpridas.

É como voto.

Fortaleza, 28 de janeiro de 2013.

Des. Inacio de Alencar Cortez Neto
Relator





413

Apelação em Ação de Improbidade Administrativa
                                                                                                        

Inácio de Alencar Cortez Neto

APELAÇÃO
  

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 
APELAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO 
INC. IX, ART. 37, DA CF. NÃO PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO 
GENÉRICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I – Cuida-se de Ação de improbidade administrativa 
ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do ora 
apelante, pelo fato deste, enquanto gestor público 
municipal de (...), ter cometido ato de improbidade 
administrativa, conforme preceitua o art. 11, caput 
e inciso V, da Lei n° 8.429/92, porquanto contratou 
servidores sem a realização de concurso público, em 
desrespeito ao que prevê a Constituição Federal.
II – A Lei nº 015/2001, que conforme alega o apelante 
autoriza a contratação de servidores sem concurso público, 
apenas dispõe de forma genérica acerca da temporária 
e de excepcional interesse público, sem especificar quais 
os cargos que iriam suprir esta necessidade temporária 
e muito menos o que ocasionou o excepcional interesse 
público.
III – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
adotava a tese de que não seria relevante saber se o gestor 
público agiu com dolo ou culpa, ou se houve prejuízo 
material ao erário ou enriquecimento ilícito para se 
configurar o ato de improbidade administrativa. Todavia, 
no julgamento do recurso especial 765.212, cujo relator 
foi o ministro Herman Benjamin, a Turma considerou 
que, para efeito do artigo 11 da lei de improbidade 
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administrativa, há sim a necessidade de estar configurado 
na conduta do agente pelo menos o dolo genérico, ou 
seja, a vontade manifesta de praticar ato contrário aos 
princípios da administração.
IV – No presente caso, não se pode falar em ausência de 
dolo ou má-fé do recorrente na sua conduta, eis que não 
se pode cogitar que um Prefeito Municipal, já em terceiro 
mandato, desconhecesse as exigências constitucionais 
para a contratação temporária de servidores públicos, 
prevista no inc. IX, do art. 37 da Constituição Federal 
e que tenha agido de boa-fé e sem dolo ao contratar 
inúmeros servidores públicos sem concurso público e sem 
cumprir tais requisitos exigidos, quais sejam, necessidade 
temporária de interesse público, previsão de tempo 
determinado e interesse público excepcional.
V – Apelo improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acorda a Turma, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação, mas 
para lhe negar provimento, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por (...) em face da sentença de 
fls. 322/332, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial da 
Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público estadual, suspendendo os direitos 
políticos do ora apelante pelo prazo de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, condenando-o no 
pagamento de multa civil 25 (vinte e cinco) vezes o valor da última remuneração mensal 
e integral (subsídios) percebida enquanto Prefeito Municipal de (...) e proibi-lo de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos, conforme preceituam os artigos 11, caput e 
inciso V, 12, inciso III, e 21, inciso I, todos da Lei n° 8.429/92, e do artigo 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil.

O Ministério Público ajuizou a Ação de Improbidade Administrativa 
em desfavor do Sr. (...), ora recorrente, por ter este cometido ato de improbidade 
administrativa na medida em que, como Prefeito de (...), contratou funcionários de 
forma irregular, uma vez que tal contratação ocorreu sem a realização de concurso 
público.

Após notificado da aludida ação, o recorrente manifestou-se à fls.174/179 
pedindo pela rejeição da inicial, sob o argumento de que inexiste ato de improbidade 
administrativa a ser averiguado.
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O douto juiz a quo, em decisão de fls. 187/189, recebeu a petição inicial.
O (...) apresentou contestação(fls. 203/212) requerendo que ação fosse 

julgada improcedente, argumentando acerca da inexistência de ato de improbidade 
administrativa, diante da existência da Lei Municipal nº 015/2001, que autorizou a 
contratação temporária, assim como da medida liminar concedida na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade  n° 2001.00.876-5.

Em impugnação a tal contestação (fls. 213/216), o Ministério Público 
pugna pela procedência da ação e pelo julgamento antecipado da lide, por entender 
desnecessárias maiores diligências probatórias.

O ora apelante apresentou Agravo de Instrumento às fls. 252/258, alegando 
cerceamento de defesa em face de decisão interlocutória proferida às fls. 219, em que o 
magistrado a quo anunciou o julgamento antecipado da lide.  

Em decisão de fls. 272/276, a Desembargadora relatora do aludido Agravo 
de Instrumento achou por bem convertê-lo em retido, determinando a remessa dos 
autos ao MM. Juiz da Comarca de (...).

Conforme se  observa no despacho de fls. 287, o douto Juiz de (...) exerceu 
juízo de retratação, no tocante à necessidade de dilação probatória, determinando a 
intimação do réu para especificar as provas que pretendia produzir.

Às fls. 298/308 constam os depoimentos das testemunhas arroladas pelo 
requerente, (...),  sendo estes alguns dos servidores supostamente contratados de forma 
irregular.

Memorais apresentados pelo Ministério Público às fls. 311/319.
A Sentença consta às fls. 322/332, tendo sido decidido conforme dito acima. 
Irresignado contra o mencionado decisum, (...) a apelação de fls. 335/354, 

argumentando, mais uma vez, acerca da evidente falta de justa causa para sua 
condenação, eis que inexistente qualquer ato de improbidade administrativa. Alega 
que as contratações foram realizadas por conta da necessidade da municipalidade, sob 
pena de paralisação dos serviços públicos, já que os funcionários foram afastados pela 
liminar proferida em sede de ADIN nº. 2001.00.876-5. Afirma, ainda, que foi editada a 
Lei nº 015/2011, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária e de excepcional interesse público, argumentando que esta tem 
amparo no inc. IX, do art. 37, da Constituição Federal.

Alega, também, em sua peça recursal, a ausência de elementos suficientes 
para a imputação da conduta ilícita, posto que não ficou comprovada a existência de 
dolo ou má-fé.

Pede, por fim, a reforma da decisão recorrida para absolvê-lo das acusações 
impostas, ante a inexistência de ato de improbidade administrativa. E, acaso mantido o 
entendimento da prática de ato administrativo, que sejam modulados os efeitos da pena 
prevista no art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa.
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O Ministério Público apresentou suas contrarrazões às fls. 382/389, 
afirmando que não merecem prosperar as razões recursais, devendo ser mantida a 
sentença apelada integralmente.

 A Procuradoria Geral de Justiça, em manifestação às fls. 413/416, optou por 
não se manifestar quanto ao mérito da questão, por entender que, quando o Ministério 
Público atua como parte na instância a quo, torna-se desnecessária a intervenção deste 
órgão como custos legis, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Impondo-se um juízo antecedente de admissibilidade recursal, conheço 
do presente recurso, eis que próprio, interposto tempestivamente, encontrando-se, pois, 
presentes os chamados requisitos intrínsecos e extrínsecos ao transpasse para o juízo de 
mérito. 

Cuida-se de Ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério 
Público estadual em desfavor do ora apelante, pelo fato deste, enquanto gestor público 
municipal de (...), ter cometido ato de improbidade administrativa, conforme preceitua 
o art. 11, caput e inciso V, da Lei n° 8.429/92, porquanto contratou servidores sem a 
realização de concurso público, em desrespeito ao que prevê a Constituição Federal.

De fato, a referida contratação dos servidores do Município de (...) sem 
concurso público é fato incontroverso, eis que as provas dos autos confirmam e o próprio 
apelante afirma que houve sim a contratação, apesar de seus motivos que a seguir serão 
demonstrados.

O apelante afirma que com a contratação dos servidores sem concurso 
público não praticou nenhum ato de improbidade, uma vez que tanto a Constituição 
Federal como a Lei Municipal nº 15/2001 autorizam a contratação temporária de 
servidores públicos. Afirma ainda que não praticou ato de improbidade, posto que 
apenas cumpriu decisão judicial nos autos da ação indireta de inconstitucionalidade e 
que não há nenhum indício da presença do elemento desse ato.

Inicialmente, cumpre asseverar que a contratação mediante concurso 
público há de ser sempre a regra, em observância aos princípios da moralidade 
administrativa e da impessoalidade, excetuadas as hipóteses de nomeação para cargos 
em comissão, os quais, por definição, são de livre nomeação e exoneração, assim como 
os casos daqueles servidores que exercerão funções, porém, não como integrantes de um 
quadro permanente, paralelo ao dos cargos públicos, mas em caráter transitório, para 
atendimento de necessidades excepcionais.

É bem verdade que o inciso IX do artigo 37 da CF/88 possibilita a contratação 
temporária de servidores para atender a necessidade de excepcional interesse público, 
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razão pela qual eventuais exceções à regra da obrigatoriedade do concurso público 
precisam ser bem justificadas.

O cerne da presente lide está em verificar se as contratações que 
fundamentaram o ajuizamento da Ação Civil Pública podem ser consideradas como 
necessárias ao atendimento de excepcional interesse público, conforme o preceito 
constitucional, ou se burlaram a regra da Lei Maior.

Dispõe o artigo 37, IX, da Magna Carta que “A lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público”. 

Ressalta-se que, apesar da lei constante do dispositivo supratranscrito 
referir-se à da entidade contratante, federal, estadual ou municipal, consoante as regras 
de competência federativa, considera-se importante que as diretrizes traçadas pela Lei 
Federal n° 8.745/93 sejam seguidas pelas leis estaduais e municipais, a exemplo do elenco 
de casos de necessidades temporárias e da exigência de processo seletivo simplificado, 
sem que isso implique ofensa ao princípio da autonomia dos entes federados.

 A Lei nº 8.745/93, apesar de não apresentar o conceito de necessidade 
temporária e de excepcional interesse público, exemplifica em seu artigo 2º, situações, 
em consonância com o mandamento constitucional, que podem ser consideradas aptas 
a ensejar a contratação de pessoal por tempo determinado.

In casu, cumpre transcrever a Lei Municipal nº 15/2001, que, conforme o 
apelante, autorizou a contratação temporária dos servidores, senão vejamos:

“Art. 1º - Para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse 
público, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado efetuar 
contratações de pessoal por tempo determinado, na quantidade necessária 
ao atendimento das finalidades da administração pública municipal.

Art. 2º - Considera-se, para fins desta lei, necessidade temporária, e de 
excepcional interesse público, a contratação de pessoas com o objetivo de 
suprir as carências deixadas no serviço público municipal, em função da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo nº. 2001.00876-5 em trâmite 
no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que suspendeu os efeitos das Leis 
Municipais nº 015/97 e 20/97.

Art. 3º - A contratação a que se refere esta lei, terá como prazo máximo 
a data da decisão definitiva da Ação Direta de Inconstitucionalidade - 
Processo N° 2001.00.876-5, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado 
do Ceará, que suspendeu os efeitos das Leis Municipais nº 015/97 e 20/97.”

Conforme se depreende, a aludida lei foi regulamentada de forma genérica, 
sem estabelecer quais as funções temporárias seriam necessárias ao Município de (...) e 
o excepcional interesse público do caso, em discordância com a aludida lei federal e com 
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a Constituição Federal. Ademais, burlou a exigência constitucional relativa ao tempo da 
contração temporária, eis que condicionou a uma decisão definitiva da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, que, por ser uma ação complexa, não se pode saber ao certo o 
prazo de sua duração.

Além disso, analisando os depoimentos colacionados às fls. 300/308 
destes autos, vê-se que os contratos temporários foram realizados para os cargos de 
vigia, zelador, professora, serviços gerais, ou seja, cargos de caráter permanente e não 
temporário.

Ora, apenas foi juntado aos atos a cópia da decisão do Tribunal de Justiça 
do Ceará que suspendeu os efeitos das Leis Municipais n° 015/97 e n° 20/97, sem 
nenhuma comprovação da real necessidade de se contratar servidores sem a realização 
de concurso público.

Consoante já foi dito alhures, na mencionada Lei nº 015/2001 apenas foi 
afirmado de forma genérica acerca da necessidade temporária e de excepcional interesse 
público, sem especificar quais os cargos que iriam suprir esta necessidade temporária e 
muito menos o que ocasionou o excepcional interesse público.

Vale registrar que o Supremo tribunal Federal, ao tratar dos requisitos da 
contratação temporária no serviço público, no informativo de nº 630, afirmou que:

“(...) Registrou-se que o STF assentara entendimento segundo o qual, na 
hipótese de contratação temporária, para que esta seja legítima, devem ser 
preenchidos os seguintes requisitos: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo 
determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d) interesse 
público excepcional. 

Assim, não verificando in casu a especial necessidade da aludida função a 
ser desempenhada, tampouco necessidade de excepcional interesse público e o prazo 
determinado, a contratação sem concurso não se justifica e caracteriza improbidade 
administrativa.

Coadunando com o entendimento supra, destaca-se a seguinte decisão:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
- CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO- Contratação de 
profissional da área administrativa sem prévio concurso público- 
Necessidade e urgência não evidenciadas -Ausência de motivação do 
ato administrativo -Aplicação da Lei nº 8.745/93 - A dispensa indevida 
de concurso público caracteriza, por si só,a presença de má-fé - Ato de 
improbidade configurado - Inobservância dos princípios da Administração 
Pública (Art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92)- Dano material - Não Ocorrência 
-Ausência de comprovação da não prestação de serviços à Municipalidade 
- Dano moral - Não ocorrência - Contratação não foi de molde a submeter 
a desprestígio a Prefeitura Municipal -Art. 12 da Lei nº 8.429/92 - Sanções 
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que não são aplicadas necessariamente de forma cumulativa -Aplicabilidade 
que deve se embasar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
- Decisão reformada . Recurso do réu Luís Henrique Villa parcialmente 
provido - Recurso do Ministério Público improvido”.                   (TJSP – 
Apelação 994050984590 SP , Relator: Cristina Cotrofe, Data de Julgamento: 
13/10/2010, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2010

Insta asseverar que, entre as alegações trazidas pelo apelante, destaca-se a 
de que inexistem elementos suficientes para a imputação da conduta ilícita, uma vez que 
não ficou comprovada a existência de dolo ou  má-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotava a tese de que não 
seria relevante saber se o gestor público agiu com dolo ou culpa, ou se houve prejuízo 
material ao erário ou enriquecimento ilícito para se configurar o ato de improbidade 
administrativa, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM 
CONCURSO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO A 
PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO.
1. A ofensa a princípios administrativos, nos termos do art. 11 da Lei nº 
8.429/92, em princípio, não exige dolo na conduta do agente nem prova 
da lesão ao erário público. Basta a simples ilicitude ou imoralidade 
administrativa para restar configurado o ato de improbidade. Demonstrada 
a lesão, o inciso III do art. 12 da Lei nº 8.429/92, independentemente da 
presença de dolo, autoriza seja o agente público condenado a ressarcir o 
erário.
2. Ao contratar e manter servidora sem concurso público na Administração, 
a conduta do recorrente amolda-se ao disposto no caput do art. 11 da Lei 
nº 8.429/92, ainda que o serviço público tenha sido devidamente prestado, 
tendo em vista a ofensa direta à exigência constitucional nesse sentido. 
O acórdão recorrido ressalta que a admissão da servidora "não teve por 
objetivo atender a situação excepcional e temporária, pois a contratou para 
desempenhar cargo permanente na administração municipal, tanto que, 
além de não haver qualquer ato a indicar a ocorrência de alguma situação 
excepcional que exigisse a necessidade de contratação temporária, a função 
que passou a desempenhar e o tempo que prestou serviços ao Município 
demonstram claramente a ofensa à legislação federal".
3. Desse modo, é razoável a sua condenação na pena de suspensão dos 
direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos e o pagamento de multa civil 
no valor equivalente a duas remunerações percebidas como Prefeito do 
Município - punições previstas no patamar mínimo do artigo 12, III, da 
LIA.
5. Recurso especial não provido".
(REsp 1005801/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 27/04/2011, DJe 12/05/2011)
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Todavia, no julgamento do recurso especial 765.212, cujo relator foi o 
ministro Herman Benjamin, a Turma considerou que, para efeito do artigo 11 da lei de 
improbidade administrativa, há sim a necessidade de estar configurado na conduta do 
agente pelo menos o dolo genérico, ou seja, a vontade manifesta de praticar ato contrário 
aos princípios da administração.

Inclusive, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, 
em 09/10/2011, decidiu que:

“(…) o elemento subjetivo necessário para caracterizar a improbidade 
é o dolo genérico, ou seja, vontade de realizar ato que atente contra os 
princípios da Administração Pública. Assim, não é necessária a presença de 
dolo específico, com a comprovação da intenção do agente (Resp. 951.389)”

Seguindo este o entendimento, é assim que este colendo Superior Tribunal 
de Justiça vem decidindo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM 
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO 
(DOLO OU CULPA GRAVE) NA CONDUTA DO DEMANDADO.
1. É firme a jurisprudência do STJ, inclusive de sua Corte Especial, no sentido 
de que "Não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A 
improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo 
da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera 
indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do 
agente seja dolosa, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 
11º da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do artigo 10" 
(AIA 30/AM, Corte Especial, DJe de 27/09/2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 975.540/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CONTRATAÇÃO SEM A 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - 
CONFIGURAÇÃO DO DOLO GENÉRICO - PRESCINDIBILIDADE DE 
DANO AO ERÁRIO - PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. A caracterização do ato de improbidade por ofensa a princípios da 
administração pública exige a demonstração do dolo lato sensu ou genérico. 
Precedente da Primeira Seção.
2.  No caso, o aresto embargado condenou os recorrentes à pena de proibição 
de contratar com o Poder Público pelo prazo de três anos por terem mantido 
em vigor diversos contratos de funcionários terceirizados que prestavam 
serviços à instituição bancária estadual sem concurso público.
3. O voto condutor do aresto embargado considerou existente o ato de 
improbidade mesmo sem estar configurado o dolo genérico do agente.
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Assim, deve ser afastada a penalidade aplicada aos embargantes, já que não 
configurado o ato de improbidade.
4. Embargos de divergência providos”. 
(EREsp 772.241/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, 
julgado em 25/05/2011, DJe 06/09/2011)

Analisando o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, 
observa-se que, de fato, para a configuração do ato de improbidade administrativa, 
exige-se demonstração do dolo lato sensu ou genérico, ou seja, vontade de realizar ato 
contrário aos preceitos constitucionais e legais.

 No presente caso, não se pode falar em ausência de dolo ou má-fé do 
recorrente na sua conduta, eis que não se pode cogitar que um Prefeito Municipal, já em 
seu terceiro mandato, desconhecesse as exigências constitucionais para a contratação 
temporária de servidores públicos, prevista no inc. IX, do art. 37 da Constituição Federal, 
bem como que tenha agido de boa-fé e sem dolo ao contratar inúmeros servidores 
públicos sem concurso público e sem cumprir tais requisitos exigidos, quais sejam, 
necessidade temporária de interesse público, previsão de tempo determinado e interesse 
público excepcional.

Agiu, pois, o ora apelante em total desrespeito aos princípios da moralidade, 
legalidade, impessoalidade e, consequentemente, em consonância com o art. 11, inc. V, 
da Lei 8.429/92, que dispõe:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, 
e notadamente: 
(…) 
V - frustrar a licitude de concurso público;”

A tese do requerente não merece prosperar, uma vez que, de acordo com o 
conjunto probatório trazidos aos autos, patente é a presença do dolo genérico, requisito 
este, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, necessário à comprovação 
da improbidade.

No que se refere à pena imposta ao apelante, cumpre ressaltar que o art. 12 
da Lei de improbidade administrativa estatui, no seu inciso III, que:

“III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 
anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração 
percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”
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O douto Juiz a quo, de forma razoável, aplicou a pena da seguinte forma:

“Ante todo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados 
na inicial pelo Ministério Público, para suspender os direitos políticos do 
requerido Luiz Alves de Freitas pelo prazo de 03 (três) anos e 06 (seis) 
meses, para condená-lo no pagamento de multa civil de 25 (vinte e cinco) 
vezes o valor da última remuneração mensal e integral (subsídios) percebida 
enquanto Prefeito Municipal de (...) e para        proibi-lo de contratar com 
o o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos dos 
artigos 11, caput e inciso V, 12, inciso III, e 21, inciso I, todos da Lei n° 
8.429/92, e do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Entendo razoável e proporcional o dispositivo da sentença guerreada, 
motivo pelo qual a mantenho, sem qualquer modificação. 

Diante do exposto e em consonância com a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, conheço da apelação ora interposta, porém, para lhe negar 
provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada.

04 de março de 2013.

Inacio de Alencar Cortez Neto
Relator
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Ação Penal Pública - Art. 14, “caput”, da 
Lei nº 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento

                                                                                                        

Ireylande Prudente Saraiva

SENTENÇA

RELATÓRIO

A representante do Ministério Público, lastreada no inquérito policial 
incluso, ofereceu denúncia em face de (...), devidamente qualificado nos autos, como 
incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Depreende-se da denúncia de fls. 02/05, que no dia 21 de outubro de 2010, 
por volta das 00h30min., no bairro (...), nesta Urbe, quando Policiais Militares realizavam 
rondas ostensivas naquele local, avistaram um veículo conduzido pelo denunciado (...), 
o qual estaria acompanhado de sua namorada e em atitude suspeita. Ao abordarem 
referido veículo, os Policiais perceberam que o acusado tentou esconder um objeto 
embaixo do tapete. Foi, então, constatado pelos Policiais Militares que referido objeto 
tratava-se de um revólver Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos. 
Diante das evidências e não sendo apresentado naquele momento o registro da arma 
nem o porte legal, foi dada voz de prisão ao delatado, o qual foi conduzido ao 7º Distrito 
Policial para as providências cabíveis.  

A denúncia foi recebida em data de 25 de novembro de 2010, através do 
despacho de fl. 37, a qual veio acompanhada do inquérito policial de fls. 07/33.

Citado aos 29 de março de 2011, o acusado foi intimado para apresentar 
sua defesa preambular no prazo legal.

No despacho de fls. 41 e verso, foi concedida a Liberdade Provisória de (...), 
encontrando-se seu alvará de soltura anexado à fl. 42.

A Defesa preliminar de (...) encontra-se anexada às fls. 44/46, ocasião em 
que o Defensor argumentou que os fatos não ocorreram como narrados na denúncia de 
fls. 02/05, devendo ser considerada inepta. Esclareceu que o inquérito policial era peça 
desprovida dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Enfatizou, 
ainda, que havia dúvidas quanto à autoria delitiva, já que o veículo era ocupado por 
duas pessoas. Requereu fosse oficiado à perícia técnica objetivando  a resposta aos 
quesitos apresentados pelo Ministério Público, bem como aqueles indicados na Defesa 
do acusado. Pugnou, ao final, pela absolvição sumária de seu defendente, protestando 
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive, oitiva de 
peritos.
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Às fls. 47/49, verifica-se despacho datado de 31 de agosto de 2011, no qual 
este Magistrado ratificou o recebimento da denúncia efetuado à fl. 37, determinando a 
designação de data para a realização de audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução levada a efeito no dia 14 de maio de 2012, 
foram ouvidas as testemunhas de acusação (...) e (...), além do acusado (...), cujos 
depoimentos foram gravados por meio audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, do 
CPP, os quais encontram-se arquivados no HD inserido no gabinete (CPU) sob tombo 
nº 102506 e cópia em mídia (CD) de nº 6111PH282LH06294D0, anexada aos presentes 
autos. Naquela ocasião, foi determinada a renovação de ofício ao Setor de Segurança, 
solicitando a arma no prazo de 15 (quinze) dias, objetivando a sua remessa à Perícia 
Forense do Ceará - PEFOCE.

Observa-se do expediente de fls. 65/67, o Laudo relativo à perícia efetuada 
na arma e munições apreendidas.

No despacho de fl. 70, datado de 21 de janeiro do ano em curso, a Magistrada 
em respondência por esta 18ª Vara Criminal determinou o prosseguimento do feito, com 
a consequente intimação das partes para oferecimento das alegações finais, na forma do 
art. 403, § 3º, do Código de Processo Penal. 

Em suas alegações finais de fls. 71/74, o ilustre Representante do Ministério 
Público requereu a condenação do acusado (...) nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 
10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), por entender provadas autoria e materialidade 
do delito.

Nos memoriais finais de Defesa de fls. 75/83, o diligente Defensor do réu 
esclareceu que o veículo em que (...) trafegava não era de sua propriedade, pois apenas 
pediu emprestado para deixar sua namorada em casa, não sabendo, portanto, que havia 
uma arma no interior do veículo. Acrescentou que seu defendente sabia da intensa 
fiscalização da Polícia naquela área e jamais, de sã consciência, iria portar uma arma de 
fogo sem as cautelas da lei. Enfatizou que não havia no presente caso, prova consistente 
para incriminar o acusado, alegando não haver nos autos o desejo em causar qualquer 
mal injusto, a caracterizar uma conduta reprimível por parte de seu defendente. Pugnou, 
ao final, pela improcedência da denúncia, requerendo a absolvição de seu constituinte, 
ante a atipicidade do crime, citando, ademais, o princípio do in dubio pro reo ao caso sob 
análise. 

É, pois, em síntese, o relatório.

Passo a decidir.
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FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Cuida-se de ação penal instaurada para a apuração de crime de porte ilegal 
de arma de fogo de uso permitido, praticado pelo acusado (...), nos termos do art. 14, 
caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o acusado (...), quando 
de seu interrogatório na Delegacia, reservou-se no direito de permanecer calado, assim 
se manifestando:

“Que sua prisão já é do conhecimento de seu pai, o qual compareceu 
nesta Delegacia Distrital; Que interrogado pela autoridade policial, 
reservou-se ao direito de prestar seu interrogatório apenas em Juízo, 
bem como afirmou que não irá assinar seu auto de prisão em flagrante 
e demais peças, razão pela qual foram nomeadas duas testemunhas 
instrumentárias, a saber: (...), que assinam abaixo.” (sic) (Inq. Pol., fls. 
16/17 – grifou-se).

No interrogatório judicial, na mídia (CD) de nº (...), (...) negou os fatos, 
assim narrando o ocorrido:

“Não soube dizer de quem era a arma. Informou que o veículo, pegou 
apenas emprestado de uma amiga para deixar sua namorada em casa, 
no (...). Salientou que estavam em uma casa de praia no Icaraí, em um 
aniversário e sua amiga emprestou o carro. Relatou que no trajeto foram 
abordados por policiais militares. Que deram uma busca no veículo e 
encontraram a arma no painel. Relatou que não viu a arma no interior 
do veículo, mas mostraram-lhe sendo um revólver de calibre 38, 
acreditando que estava municiado. Esclareceu que não foi encontrada 
a licença da arma. Garantiu não possuir porte de arma. Frisou que os 
policiais não perguntaram de quem era o veículo. Asseverou que estava 
com os documentos do veículo. Destacou que chamaram a proprietária 
do carro na delegacia. Externou que não procurou saber da proprietária 
do veículo, a respeito da arma apreendida. Que sua amiga não o 
procurou para saber o porquê da sua prisão. Aduziu que era mecânico, 
sendo solteiro, morando com seus pais na Avenida Leste Oeste. Que não 
possuía inimigos. Assegurou que sua namorada morava em uma área 
perigosa. Ressaltou que não possuía antecedentes criminais. Finalizou 
dizendo que acreditava que a arma era nova, de cor preta.” (sic) (Termo 
de Audiência de fls. 58/58-v – grifei).

Ora, o réu tem o mais lídimo direito de defender-se, inclusive mentindo e 
ocultando fatos e dados. A própria lei não lhe impõe falar a verdade, tanto assim, como 
é cediço, não está o acionado ou simplesmente indiciado sujeito ao perjúrio ou ao falso 
testemunho. Mesmo porque, quem é acusado, testemunha não é.
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Vale aqui mencionar o magistério do mestre MAGALHÃES NORONHA, 
já que se encaixa como luva neste caso específico. 

“É o interrogatório meio de prova, como se disse, mas também é de defesa 
e, consequentemente, o acusado pode mentir, pois não é obrigado a depor 
contra si (RT 494/314).”

Odioso, aliás, seria, se a lei impusesse a quem está sendo acusado depor 
contra ele próprio. Sequer sob o aspecto ético se justifica a obrigação de auto-acusar-se. 
Entre o instituto natural de defesa e o dever moral de falar a verdade, o primeiro há de 
prevalecer em tema de âmbito penal.

Assim, quem, acusado de um crime mente para defender-se, não comete 
crime de falsidade ideológica, sendo inteiramente aplicável, em nosso direito, o sábio 
preceito: Nemo tenetur se detegere, ou seja de que ninguém é obrigado a acusar-se.

A verdade é que o acusado (...) praticou o delito que lhe fora imputado, não 
militando em seu favor qualquer excludente de criminalidade a eximi-lo de culpa.

Assim, a prova produzida está a indicar a sua participação no evento, 
conforme adiante se vê.

A testemunha de acusação, PM (...), quando de suas declarações em Juízo, 
na mídia (CD) acima indicada, assim relatou os fatos:

“Que lembrava dos fatos descritos na denúncia. Informou que reconhecia 
o acusado presente na audiência. Frisou que o veículo encontrava-se 
em atitude suspeita. Assim, resolveram abordar o veículo, tendo sido 
localizada uma arma dentro do porta luvas. Salientou que tratava-se 
de um revólver novo, calibre 38, municiado, apto a efetuar disparos. 
Asseverou que o acusado não apresentou o porte nem o registro da arma. 
Relatou que na ocasião não foi notado nenhum sintoma de embriaguez. 
Destacou que aquela área era bem problemática, e qualquer carro 
que por ali passasse, seria suspeito. Assegurou que não houve reação 
à prisão. Naquela oportunidade, o acusado não informou que tinha 
arma. Afirmou o denunciado que nem sabia que a arma encontrava-se 
no veículo. Explicou que (...) não possuía antecedentes criminais. Que o 
acusado se fazia acompanhar de sua namorada. Finalizou dizendo que 
chegou a manusear a arma, estando em bom estado de conservação.” 
(sic) (Termo de Audiência de fls. 58/58-v – grifei).

Por sua vez, a testemunha de acusação PM (...), quando de suas declarações 
em Juízo, na mídia acima identificada, assim descreveu a ocorrência:

“Que estava presente quando da realização do flagrante do acusado. 
Frisou que reconhecia o acusado presente na audiência. Asseverou que 
estava acompanhado do colega (...) e resolveram abordar o veículo do 
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acusado. Na ocasião, seu outro colega encontrou por dentro do painel, 
um revólver calibre 38, municiado. Salientou que o réu não apresentou o 
porte nem o registro da referida arma. Que não houve reação por parte 
de (...) . O denunciado alegou que a arma não lhe pertencia. Explicou 
que a atitude suspeita deu-se porque o local era uma 'boca-de-fumo' e os 
carros que por ali transitavam eram suspeitos até em conduzir drogas. 
Esclareceu que não havia sintomas de embriaguez. Não lembrou se o 
veículo pertencia ao acusado. Destacou que não conhecia do acusado, 
o qual não possuía antecedentes criminais. Externou que o acusado 
nada falou sobre os motivos pelos quais usava a arma. Lembrou-se que 
o acusado encontrava-se acompanhado de uma moça. Finalizou dizendo 
que manuseou a arma, sendo esta nova, em bom estado de conservação, 
não informando o acusado a origem da mesma.” (sic) (Termo de 
Audiência de fls. 58/58-v – grifei).

Por seu tumo, a testemunha de acusação PM (...) , na Delegacia, assim 
narrou a ocorrência:

“Que na data de hoje por volta de 00H:30min. Encontrava-se de serviço 
na RP (...) na companhia do CB PM (...), SD PM (...) e SD PM (...) 
realizando rondas ostensivas o bairro Pirambu quando ao passarem 
pela Rua Santa Inês, se depararam com um veículo de marca (...), cor 
azul e placas (...)trafegando em atitude suspeita e de pronto resolveram 
realizar a abordagem; Que na ocasião, encontravam-se 02 (duas) pessoas 
no interior do carro, sendo um homem e uma mulher; Que o condutor 
do veículo, ao avistar a presença dos policiais militares tentou esconder 
um objeto embaixo do 'tapete' do carro; Que durante a abordagem foi 
encontrado embaixo do referido 'tapete' 01 (um) revólver marca Taurus, 
calibre 38, capacidade para 06 (seis) tiros, numeração (...), municiado 
com 06 (seis) cartuchos intactos; Que perguntado o indivíduo, 
identificado posteriormente como (...), informou não possuir porte e 
registro da referida arma, motivo pelo qual o CB PM (...) lhe deu voz de 
prisão e o conduziu até esta Distrital onde foi apresentado à autoridade 
policial que determinou a lavratura deste procedimento.” (sic) (Inq. Pol.  
de fls. 12/13 – grifei).

Ao contrário do que algumas vezes se tem proclamado, o testemunho 
prestado por agente do aparato policial é de suma importância para o julgamento do 
processo, e a presunção, embora relativa, é de que o relato por ele apresentado corresponde 
à verdade dos fatos, até porque as declarações prestadas por agentes públicos gozam de 
fé pública.

Nesse sentido,

“Testemunho Policial: A tese da insuficiência testemunhal quando emane 
de agentes de Polícia consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor 
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dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde 
que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada 
se lhes oponha de valia – há nenhuma razão, de ordem alguma, para que 
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere 
a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a 
própria prisão” (TJSP, Ap. 109.490-3, 4ª CCrim, j. 13-4-1992, rel. Des. Ary 
Belfort, RJTJESP 136/477).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente 
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de 
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo 
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da 
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não 
terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar 
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando 
se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas 
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros 
elementos probatórios idôneos” (STF, HC 74.608-0/SP, 1ª T., rel. Min. 
Celso de Mello, DJU de 11-4-1997, p. 12189).

No mesmo sentido: TJMG, Ap. 1.0702.03.083172-2/001, 1ª Câm., j. 15-
3-2005, rela. Desa. Márcia Milanez, DOMG de 18-3-2004, RT 836/603; 
TJRJ, ApCrim 3.204/2006, 3ª CCrim, j. 24-10-2006, rel. Des. Marco Aurélio 
Bellizze; TJRJ, ApCrim 3.845/2006, 8ª CCrim, j. 24-8-2006, rela. Desa. 
Maria Raimunda T. Azevedo; TJRJ, ApCrim 4.954/2006, 8ª CCrim, j. 26-
10-2006, rela. Desa. Maria Raimunda T. Azevedo.

Em nosso  ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convenci-
mento, não estando o julgador adstrito a preconceitos legais na aferição das provas. É na 
livre apreciação destas, afirma-o a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, 
que o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção.

O processo penal de hoje tende para o princípio da verdade real. Só 
esta lhe interessa. Tudo o que nele se faz tem a alta finalidade de obter, através dele, a 
representação mais fiel e mais segura da verdade objetiva.

Sobre a prova testemunhal, lembrava o eminente Des. Cavalcanti de 
Gusmão, no julgamento do AC nº 61.158, pela 2ª CC – TJRJ:

“Defeitos terá sempre, pois é produto da imperfeita observação humana da 
realidade circunjacente” (Ap. Nº 109.161).

Mittermayer, referindo-se à conformidade dos depoimentos, afirma que 
ela “pode ser decisiva aos olhos do juiz” desde que, entre outras condições, “não seja 
possível admitir o conluio entre estas para conservarem uma linguagem uniforme” (In 
Tratado da Prova em Matéria Criminal, trad. A. Soares, Rio, 1909).
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Assim é que, examinando-se detidamente os depoimentos das testemunhas 
arroladas pela acusação, não se vislumbra a existência, entre elas, de quaisquer 
contradições relevantes, entendidas como tais aquelas que podem comprometer a 
indispensável certeza quanto à configuração do delito descrito na peça preambular.

Por tudo isso, entendo que a prova testemunhal merece crédito.

A defesa não produziu prova oral.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tem previsão legal no 
art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), senão vejamos:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, 
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, 
manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso 
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando 
a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.” (grifei).

Objetividade jurídica: a incolumidade pública.

Classificação: trata-se de crime comum, de mera conduta, de ação múltipla, 
unissubjetivo e de perigo abstrato. Todavia, diante da possibilidade de ocorrer perigo 
concreto, o delito será formal.

Norma penal em branco em sentido estrito: contida na expressão “em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar”, que denota a necessidade de 
complementação do que vem a ser arma de fogo de uso permitido.

Objeto material: arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido.
Sujeito ativo: qualquer pessoa.
Sujeito passivo: a coletividade.
As armas de fogo, mencionadas no dispositivo comentado, referem-se 

àquelas de uso permitido.
Consumação: o agente consuma o delito no momento em que adquire, 

guarda, empresta etc., a arma de fogo, acessório ou munição.
Tentativa: inadmissível na maioria das condutas. Admitida, em tese, nas 

condutas de fornecer, receber, emprestar e ceder. Isso ocorre porque, na verdade, o início 
de um ato executório de uma determinada conduta já configura a consumação de outra.
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No caso dos presentes autos, convém ressaltar que o acusado foi preso em 
flagrante delito no dia 21 de outubro de 2010 e o Laudo Pericial foi realizado em 23 
de julho de 2012. Todavia, a morosidade do Estado em elaborar o Laudo Pericial não 
compromete sua lisura quanto à eficiência na aferição da lesividade da arma de fogo. 
Ademais, sua finalidade diz respeito à proteção do bem jurídico a ser resguardado pelo 
tipo penal sob exame, no caso, a incolumidade pública.

Nesse sentido,  

“Porte Ilegal de Munição e Ausência de Laudo Pericial. A Turma deferiu 
habeas corpus em que se discutia se o crime de porte ilegal de munição 
(Lei 10.826/2003, art. 14) imporia, ou não, a realização de perícia — 
atestando-se a potencialidade lesiva das munições — para a configuração 
do delito. Asseverou-se que, no caso, a questão envolveria a problemática 
da aplicação da lei no tempo, perquirindo-se qual norma estaria em vigor 
na data da prática criminosa. Salientou-se que, na época do crime, o art. 
25 da Lei 10.826/2003 determinava a realização de perícia em armas de 
fogo, acessórios ou munições apreendidos (“Armas de fogo, acessórios 
ou munições apreendidos serão, após elaboração do laudo pericial e sua 
juntada aos autos, encaminhados pelo juiz competente, quando não mais 
interessarem à persecução penal, ao Comando do Exército, para destruição, 
no prazo máximo de 48 horas.”), sendo tal dispositivo alterado pela Lei 
11.706/2008, a qual estabeleceu que a perícia ficaria restrita às armas de 
fogo. Aduziu-se não ter cabimento tomar preceitos legais como inócuos, 
mormente quando disserem respeito a certo tipo. No ponto, consignou-
se haver, no artigo aludido, a exigência de elaboração do laudo pericial 
e a juntada do processo, sendo única a sua razão de ser: comprovar a 
potencialidade quer do revólver, quer do acessório ou da munição 
apreendidos. Frisou-se, assim, que, ante o fato de a formalidade estar 
ligada ao próprio tipo penal, não caberia a inversão do ônus da prova 
para se atribuir ao acusado a comprovação da falta de potencialidade 
quer da arma, do acessório ou da munição. Ordem concedida para 
restabelecer o entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina que implicara a absolvição do paciente.” (HC 
97209/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 16.3.2010). (HC-97209). (grifei).

Segundo o Laudo Pericial de fls. 65/67, a arma estava municiada com seis 
cartuchos íntegros, tendo o exame esclarecido sua eficiência, senão vejamos:

DO MATERIAL EXAMINADO

REVÓLVER TAURUS, CALIBRE .38 Nº 409096: Trata-se de uma arma de 
fogo, classificada como revólver, marca Taurus de fabricação nacional, de 
calibre nominal .38, numeração de série Nº 409096, acabamento oxidado 
em bom estado de conservação (aspecto externo), cano raiado apresentando 
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orientação dextrógira medindo 75,73 mm de comprimento desde a porção 
contato com o tambor até a extremidade livre, carregamento do tambor 
com 06 (seis) câmaras de jogo lateral esquerdo, mecanismo de disparo 
central, percussão direta, ação simples e dupla, alça e massa de mira fixa 
integrada ao cano, coronha adornada por placas de material emborrachado 
de tonalidade preta.

DOS CARTUCHOS: Trata-se de 06 (seis) cartuchos  confeccionados em 
metal amarelo, corpo cilíndrico, base com aro, dotados de projéteis chumbo 
do tipo ogival, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos) de 
fabricação nacional, de calibre nominal .38 SPL, os quais estavam íntegros.
OBS: Os cartuchos íntegros foram testados e utilizados nos exames de 
eficiência da arma.

DOS EXAMES:

DA EFICIÊNCIA DA ARMA: Com a arma em questão foram efetuados 
disparos em direção horizontal, verificando o examinador, que citada arma, 
na época dos exames, encontrava-se em condições de efetuar disparos, 
podendo ser utilizada com eficiência e até mesmo ofender a integridade 
física de alguém.

RECENTICIDADE DE DISPAROS: Considerando-se o resultado do 
encontro dos Peritos Oficiais especialistas em Balística Forense, reunidos 
no período de 26 a 29 de setembro de 2000, na cidade (...), capital do Estado 
da (...), durante as atividades do II Seminário Nacional de Balística Forense, 
após diversas reuniões para exposições e debates sobre as atividades afeitas 
ao seu mister pericial, embasado unicamente nos fundamentos técnicos 
aplicáveis à Criminalística e considerando que os chamados exames de 
recenticidade de tiro não se revestem de idoneidade, por não definirem data 
e nem período provável do tiro de arma de fogo, deixa o perito subscritor de 
concluir quanto a recenticidade de disparos.

CONCLUSÃO PERICIAL:

Ante ao exposto o técnico conclui que a arma examinada está apta a efetuar 
disparos, podendo ser utilizada com eficiência e até mesmo ofender a 
integridade física de alguém.”

O crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, se consuma com a mera 
posse de arma de fogo, em desacordo com as normas regulamentares (TJMG, Ap. 
1.0024.04.259100-8/001, 3ª Ccrim, j. 6-12-2005, rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel).

Ainda,

“O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, consumando-
se pela objetividade do ato em si de alguém levar consigo arma de 
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fogo, desautorizadamente e em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. Donde a irrelevância de estar municiada a arma, ou não, pois o 
crime de perigo abstrato é assim designado por prescindir da demonstração 
de ofensividade real (STF, RHC 91.553-1/DF, 1ª T., j. 23-6-2009, rel. Min. 
Carlos Britto, DJe n. 157 de 21-8-2009, RT 890/513). (grifei).

RENATO MARCÃO, in Estatuto do Desarmamento, 4ª ed., Ed. Saraiva, SP, 
2012, págs. 81/82, sobre o tema 'arma desmuniciada', esclarece o seguinte:

“Arma desmuniciada. Para a configuração do crime previsto no art. 14, da 
Lei nº 10.826/2003, é irrelevante o fato de a arma encontrar-se desmuniciada.

A objetividade jurídica da norma penal transcende a mera proteção da 
incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade individual 
e do corpo social como um todo, asseguradas ambas pelo incremento dos 
níveis de segurança coletiva que a Lei propicia. Mostra-se irrelevante, no 
caso, cogitar-se da eficácia da arma para a configuração do tipo penal em 
comento, isto é, se ela está ou não municiada ou se a munição está ou não 
ao alcance das mãos, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para 
cuja caracterização desimporta o resultado concreto da ação (STF, RHC 
90.197/DF, 1ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9-6-2009, Informativo 
do STF, n. 550).”
É entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça que, para a 
configuração do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, basta que 
o agente porte arma de fogo sem autorização ou em desacordo com a 
determinação legal, o que torna irrelevante o fato de a arma encontrar-se 
desmuniciada. Precedentes do STJ e STF (STJ, HC 61.761/DF, 6ª T., j. 21-
8-2007, rel. Convocado Min. Carlos Fernando Mathias, DJU de 17-9-2007, 
RT 867/559).”

Por outro lado, o STJ adotou posicionamento firme afirmando que a 
condenação pode basear-se em outros elementos de prova, face à ausência de laudo 
pericial, senão vejamos:

“A nulidade do auto pericial de constatação de eficácia da arma não 
descaracteriza o crime previsto no art. 10, da Lei nº 9.437/97, se evidenciado 
que a condenação se deu em virtude da existência de um conjunto probatório 
que permitiu ao julgador formar convicção no sentido da existência 
do crime imputado ao réu, assim como da autoria do fato. Precedente. 
Irresignação que merece ser provida, para que se restabeleça a sentença de 
primeiro grau. Recurso especial conhecido e provido. (RESP 571123/RS: 
Fonte DJ DATA: 22/03/2004; Pg. 00356; Relator Min. GILSON DIPP; Data 
da Decisão 17/02/2004; Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA).”

No mesmo sentido,
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“PENAL. PROCESSO PENAL. ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL. 
PERÍCIA. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. Segundo precedentes 
'comprovada a posse de arma de fogo não registrada, que em momento 
algum teve negada sua potencialidade ofensiva, a ausência do exame pericial 
não descaracteriza a conduta típica'. (REsp nº 285.451/SC, Ministro Edson 
Vidigal, DJ de 09/04/2001. Recurso conhecido e provido.
(RESP 302357/SP; RECURSO ESPECIAL 2001/0010429-0 Fonte DJ DATA: 
04/11/2002 PG: 00227 Relator Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106) 
Data da Decisão 01/10/2002 Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA).”

“PROCESSUAL PENAL. AÇÃO. TRANCAMENTO. PORTE ILEGAL 
DE ARMA. ART. 10 DA LEI Nº 9.437/97. CRIME EM TESE. PERÍCIA 
DE FUNCIONALIDADE. DISPENSABILIDADE.
1 – Atestada a existência do crime do art. 10 da Lei nº 6.437/97, pelo menos 
em tese, o trancamento da ação penal apresenta-se descabido, notadamente 
se tem como fundamento a falta de perícia, atestando a funcionalidade da 
arma de fogo, dado totalmente dispensável, ante a constatação de ser o delito 
de mera conduta. 2 – Ordem denegada. (HC 18957/PE); HABEAS CORPUS 
2001/0137401-6; Fonte DJ DATA: 18/02/2002, p. 517; RMP VOL. 17, p. 408; 
RSTJ VOL. 156, p. 546, Relator Min. FERNANDO GONÇALVES; Data da 
Decisão 11/12/2001 Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA.”
 

Tradicionalmente, os crimes de perigo podem ser classificados em perigo 
concreto e perigo presumido. No sistema legal brasileiro é nítida a opção do legislador 
em tipificar condutas de perigo. Não se trata de proteger bens pessoais, mas a coletividade 
como um todo. Por isso pode-se afirmar que o objeto de tutela é a incolumidade pública. 
São bens jurídicos transindividuais. É o que se observa na Lei de Tóxicos, no Código de 
Trânsito Brasileiro, na Lei de Armas etc. 

Não há nenhuma vedação de ordem constitucional para a construção de 
tipos penais de perigo presumido. 

Nesse passo, pode-se afirmar que os crimes tipificados na Lei nº 10.826/2003 
constituem todos crimes de perigo presumido, na medida em que não tutelam a vida, a 
integridade física, nem o patrimônio, mas tão só a incolumidade pública ou a segurança 
coletiva. Haverá crime toda vez que o agente desenvolver as condutas previstas, que 
presumem a exposição do bem ao perigo. 

O Estatuto do Desarmamento tem por objetivo 'desarmar a população civil' 
e dificultar ou restringir a circulação de armas de fogo. Portanto, a conduta que violar 
este objetivo, coloca em perigo o fundamento da existência da norma penal.

Tratando-se o delito de porte ilegal de arma de fogo de crime de mera 
conduta, bem como arma desmuniciada e ausência de exame pericial, o eminente 
Desembargador Haroldo de Oliveira Máximo, membro efetivo da 1ª Câmara Criminal 
do TJCE, assim tem decidido:
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“Processo Nº 0097701-04.2009.8.06.0001
Apelação Crime – 1ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza
Apelante: David Lameu de Sousa Neto
Apelado: A Justiça Pública
Relator: Des. HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL 
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE 
– APREENSÃO DE PISTOLA 765, CALIBRE 32, NUMERAÇÃO 
RASPADA, MUNICIADA COM 05 (CINCO) CARTUCHOS – DELITO 
DE MERA CONDUTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELAÇÃO 
– CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1. A autoria e materialidade estão devidamente provadas na instrução 
processual. O acusado, preso em flagrante delito, confessou a posse da arma.
2. O delito de porte de arma de fogo é crime de mera conduta, bastando 
para sua tipificação apenas que o agente porte a arma, sem a devida licença 
da autoridade competente e em desacordo com a disposição legal ou 
regulamentar.
3. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra 
claramente a prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
4. Recurso conhecido e improvido.”

Prosseguindo em seu julgamento, o Desembargador Haroldo Correia de 
Oliveira Máximo esclareceu com muita propriedade a questão, senão vejamos:

“Irresignado o recorrente, através de defensor público, apelou contra o 
decisum. Pleiteou a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória, 
destacando a ausência de exame pericial e aplicação do princípio do in 
dubio pro reo. 

O desmuniciamento da arma não exime a caracterização do delito, 
irrelevante a comprovação desta estar ou não municiada, vez que a ausência dos projéteis, 
não descarta a responsabilidade do recorrente. O porte de arma de fogo é crime de perigo 
abstrato e de mera conduta, bastando que o agente porte a arma, poucou importando o 
resultado.”

Finalizou o Eminente Desembargador: “Quanto ao argumento de que 
a arma não havia sido periciada, razão também não lhe socorre, pois portar arma de 
fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a conduta ilícita, pouco 
importando o resultado. Tal questionamento não merece prosperar, posto que inexistem 
razões jurídicas que fundamentem a absolvição pretendida.” (sic) (Rec. Ap. acima cit.).

Verifica-se dos autos, que o Laudo foi elaborado pela PEFOCE - Perícia 
Forense do Ceará, Órgão oficial, cujo resultado repousa às fls. 65/67, não havendo 
dúvidas quanto à sua conclusão.
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Desse modo, a oitiva dos peritos subscritores do laudo nada acrescentaria ao 
quadro fático probatório existente nos autos, não restando evidenciada sua necessidade. 
Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CRIMINAL. RESP. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. 
OITIVA DOS PERITOS E EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE 
DIREITO ALÉM DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. 
POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA POR 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA 
PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. 
POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA 
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. INOCORRÊNCIA. RECURSO 
DESPROVIDO.
I – As provas produzidas têm a finalidade de convencer o juízo da causa, 
que tem o poder de discernir quais diligências serão relevantes para o 
deslinde da causa, diante do princípio do livre convencimento motivado.
II – Não constitui ilegalidade o indeferimento do pedido de oitiva 
e acareação dos peritos oficiais e particular, se não evidenciada a 
necessidade da diligência requerida, ainda mais em se tratando de feito 
em que a polícia especializada realizou perícia técnica no local dos fatos, 
logo após o acidente, a qual foi corroborada pelas demais provas dos 
autos.
III – Do mesmo modo, o indeferimento do pedido de exame médico no 
condutor do ônibus envolvido no acidente não viola a Lei Processual Penal, 
se a desnecessidade da medida restou devidamente fundamentada. [...].
IX – Recurso desprovido. (REsp 628.730/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, 
QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 333).”

O indiciamento de alguém em inquérito policial não constitui 
constrangimento ilegal, pois deve, a autoridade policial, no cumprimento do dever, 
tomar as providências adequadas à atividade investigatória que todo o caso requer. 
Trata-se de procedimento de cunho meramente informativo, sem o efeito de levar 
um juízo de culpa, sendo que eventual abalo moral provocado no indiciado deve ser 
examinado dentro de uma escala de valores em que prevalece o interesse público de 
ver apurada a possível ocorrência de uma infração penal. Nesse sentido: TACRSP: RT 
562/331; TACRSP: RT 603/365.

O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que por se 
tratar de peça meramente informativa da denúncia ou da queixa, eventual irregularidade 
no inquérito policial não contamina o processo nem enseja a sua anulação. Nesse sentido: 
STF: RT 762/546; STF: RT 756/500; STF: RT 578/448 e STF: JSTF 211/310.
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Por sua vez, MIRABETE, in Código de Processo Penal Interpretado, 10ª 
Ed., Atlas, SP, 2003, ps. 86/87, leciona o seguinte:

"[...] Não é o inquérito 'processo', mas procedimento administrativo-
informativo destinado a fornecer ao órgão da acusação o mínimo de 
elementos necessários à propositura da ação penal. A investigação realizada 
pela autoridade policial não se confunde com a instrução criminal, 
distinguindo o Código o 'inquérito policial' (arts. 4 a 23), da 'instrução 
criminal' (arts. 394 a 405). Por essa razão, regra geral, não se aplica ao 
inquérito policial os princípios processuais, nem mesmo o do contraditório. 
A Constituição Federal vigente refere-se ao 'processo judicial' ao assegurar 
aos 'acusados' (que só existem neste) o contraditório e a ampla defesa (art. 
5º, LV)." (grifei).

Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido:

"STF: A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de 
investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela 
jurisprudência dos tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado 
que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da 
persecução penal em juízo" (RT 689/439). No mesmo sentido, STF: RT 
577/453, HC 55.447, DJU de 16-9-77, p. 6.281. (grifei).

Convém, ainda, tecermos algumas considerações sobre a inobservância de 
elementos/condições que poderiam inviabilizar a regular tramitação da presente ação 
penal, quais sejam:

Condições de Propositura da Ação.

Rejeição por inépcia. Denúncia manifestamente inepta é aquela que não 
atende o mínimo do disposto no art. 41 deste Código. Numa denúncia inepta a narrativa 
dos fatos é confusa, os tipos penais são de difícil identificação e às vezes é enxertada 
com fatos e pessoas estranhos ao caderno e, por vezes, a inclusão de supostos coautores 
e partícipes sem a demonstração do nexo causal e que não foram alvo de investigação.

Rejeição pela falta de pressuposto processual. Ocorre quando a denúncia 
ou a queixa é endereçada a juiz incompetente para decidir a demanda, juiz impedido ou 
suspeito (art. 252 e 254) e pela existência de coisa julgada ou litispendência.

As condições gerais para o exercício da ação penal constituem um 
conjunto complexo no qual estão contidas diversas causas que autorizam a rejeição 
da denúncia, e que se confundem umas com as outras. São elas: possibilidade jurídica 
do pedido, interesse de agir e legitimação para agir. Nesse contexto estão embutidas as 
condições de procedibilidade, condição objetiva de punibilidade, e a justa causa.
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Impossibilidade Jurídica do Pedido. Ocorre a rejeição da denúncia pela 
impossibilidade jurídica do pedido quando o fato for atípico ou sendo típico, ilícito 
e culpável, a sanção pretendida pela acusação não é prevista em lei. Isto é, o pedido 
só é possível quando a pretensão do Ministério Público for, em tese, admissível no 
ordenamento jurídico.

Interesse de Agir. Faltará o interesse de agir sempre que a ação penal se 
mostrar desnecessária, de modo que o funcionamento da Máquina Estatal com os seus 
altíssimos custos para tal fim, resulte somente em custos, sem qualquer benefício.

Legitimação para Agir. A legitimidade da parte é uma das condições da 
ação. Exemplos: denúncia oferecida pelo promotor em crime de ação privada exclusiva. 
Não tem o MP legitimação para agir. O ofendido que oferece queixa-crime em ação 
pública, não se tratando da hipótese prevista no art. 29 do CPP, também não tem 
legitimação para agir.

Depreende-se dos autos que, em nenhum momento deixaram de ser 
analisados os elementos/condições essenciais para a propositura da ação penal, 
não havendo a incidência de quaisquer nulidades processuais, motivadas por sua 
inobservância.

Em tudo por tudo, entendo que não merecem prosperar as teses arguidas 
pela ilustrada Defesa do acusado (...).

Assim, a autoria restou comprovada através da prova testemunhal coligida 
aos autos, bem como da documentação que instruiu o Inquérito Policial de fls. 07/33.

A materialidade, por sua vez, restou sobejamente evidenciada através do 
Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 21 e Laudo Pericial de fls. 65/67, o qual atestou 
a potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas.

A ação penal está provada.
A prova colhida induz a esse convencimento.

DISPOSITIVO

Ex positis, considerando o que consta dos presentes autos e fundamentos 
jurídicos aplicados à espécie, julgo procedente o pedido formulado na denúncia de fls. 
02/05, para condenar, como de fato condeno o acusado (...), nas sanções do art. 14, 
caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Observando-se as diretrizes do art. 59, do Código Penal Pátrio e, atento 
à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 
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motivos, às circunstâncias e consequências do crime parcialmente desfavoráveis ao réu 
(...), fixo a pena-base no seu mínimo legal previsto, correspondente a 2 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Observa-se da folha penal do denunciado (...), que o mesmo responde tão-
somente por esta ação penal, sendo, portanto, tecnicamente primário.

Assim, torno definitiva a pena imposta ao réu em 2 (dois) anos de reclusão 
e 10 (dez) dias-multa, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição de pena. 

Em obediência ao preceito legal descrito no art. 33, § 2º, “c”, do Estatuto 
Repressivo Pátrio, determino o cumprimento inicial da pena em regime aberto.

Considerando a situação econômica do réu, fixo, desde logo, o valor do dia 
multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em consonância com o art. 
49, § 1º, do CPB, valor a ser apurado em sede de execução.

Em obediência ao art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa 
de liberdade por uma restritiva de direito e multa, quais sejam, prestação de serviço 
à comunidade, consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, pelo 
interregno de tempo da pena privativa de liberdade imposta ao mesmo, e prestação 
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, cuja destinação e modalidade serão 
definidas no Juízo das Penas Alternativas desta Comarca.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender, 
momentaneamente, inexistentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 387, 
parágrafo único).

Não ficou comprovado o quantum a ser reparado em prol da vítima, no 
caso o Estado.

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos 
políticos do sentenciado, enquanto estiver cumprindo a pena imposta.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do apenado (...) 
no Livro Rol dos Culpados, encaminhando-se, para os devidos fins, a competente Guia 
de Execução de Sentença.

Sem custas.

P. R. I.

12 de março de 2013.

Ireylande Prudente Saraiva
Juiz de Direito 
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Ação Penal Pública - Art. 180, § 1º, 
do Código Penal Brasileiro

                                                                                                        

Ireylande Prudente Saraiva

SENTENÇA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

A Doutora Promotora de Justiça, com base no inquérito policial incluso, 
ofereceu denúncia contra (...), regularmente qualificado nos autos.

Aduziu o Órgão Ministerial, em substância, o seguinte:

a) “Consta nos autos do Inquérito Policial que, na data de 11 de novembro 
de 2010, por volta das 13h:00min, policiais militares se encontravam de 
serviço quando foram acionados, via CIOPS, de que estaria ocorrendo, 
naquele exato momento, um desmanche de veículo no endereço situado 
à Rua (...), nº(...),(...), bairro (...). Após, cientificados dos fatos, os agentes 
da lei se dirigiram ao local informado e identificaram um veículo (...), ano 
e modelo (...), cor vermelha, placa (...), no interior de uma residência. O 
referido veículo se encontrava parcialmente desmontado, sem o forro 
das quatro portas que estavam em separado, sem o relógio do gás e o ar-
condicionado também já retirado e que se encontravam amontoados no 
piso do (...). Após os militares consultarem a placa do veículo, constataram 
que para o mesmo existia uma queixa de roubo ocorrido na manhã daquele 
dia, por volta das 10h00min. Os policiais militares identificaram (...) como 
sendo o proprietário da residência e ao ser interrogado sobre a propriedade 
do veículo, o mesmo afirmou pertencer a um homem desconhecido, cujo 
nome e endereço não sabia informar, tendo o referido homem dito que ali 
estava por indicação de um amigo seu chamado (...), e que gostaria de deixar 
o carro para que ele retirasse o KIT GÁS e os PNEUS, pois havia vendido o 
carro e não pretendia entregá-lo com aqueles acessórios. Os agentes da lei 
informaram ao denunciado que aquele carro estacionado na garagem de 
sua residência possuía queixa de roubo, pelo qual o denunciado afirmou 
que desconhecia esse fato e autorizou a entrada dos policiais militares em 
sua residência, onde os mesmos encontraram, além do veículo roubado, 
um cilindro de gás, quatro pneus com aros semi-novos e dois extintores, 
e no interior da residência também foram encontrados quatro aparelhos 
celulares. Diante das evidências dos fatos, o infrator recebeu voz de prisão e 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

440

foi encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, onde 
foi lavrado o flagrante.”

b) “A vítima (...) declarou às fls. 09/10 que, no dia 11 de outubro de 2010, 
por volta das 08h30min, estacionou o seu veículo em frente à garagem da 
Prefeitura de (...) e, junto com os seus amigos, se dirigiu ao Supermercado 
(...), localizado na BR (...),(...). O depoente afirmou que, por volta das 
10h00min, ao retornar para o local onde deixou o seu veículo verificou 
que o mesmo havia sido furtado, o que gerou o Boletim de Ocorrência nº 
(...). No interior do referido veículo havia um cartão de benefício de sua 
genitora, documentos do veículo, uma máquina digital, perfume, fotos de 
sua filha (...), um cordão de ouro, uma bíblia e um kit de gás natural.”

c) “(...) em seu depoimento às fls. 29/30 declarou que é proprietário dos 
quatro pneus com aros magnéticos 15’ encontrados na residência do 
denunciado, tendo adquirido de (...), que em seu depoimento às fls. 40 
confirmou a informação. O depoente afirmou que, no ato da compra, não 
foi expedido nenhum documento de venda dos pneus, e no mês de agosto 
levou à oficina do denunciado para que o mesmo trocasse pelos pneus 
originais do Corsa, e os deixou lá para que o denunciado os vendesse.”

d) “(...) declarou em seu depoimento às fls. 31/32 que é proprietário do kit 
gás, conforme documentos acostados às fls. 34/38, encontrado na residência 
do denunciado e que lá se encontravam para que o mesmo vendesse [...].” 
(sic) (Denúncia de fls. 02/06).

A denúncia foi recebida em data de 1º de dezembro de 2010, através do 
despacho de fl. 62, a qual veio acompanhada do inquérito policial de fls. 08/59.

Às fls. 65/73, consta pedido de Habeas Corpus impetrado perante o TJCE, 
em favor do denunciado (...), sendo as informações prestadas por este Juízo em data de 
16 de dezembro de 2010, conforme ofício acostado às fls. 75/76.

Em data de 17 de dezembro de 2010, o réu (...) foi citado, conforme certidão 
de fl. 78, tendo sido intimado para apresentar sua defesa no prazo legal.

A Defesa Preliminar do acusado (...), encontra-se acostada às fls. 79/80, 
ocasião em que o ilustrado Causídico aduziu que no transcorrer da instrução criminal 
provaria a inocência de seu defendente, protestando provar o alegado por todos os meios 
de prova admitidos em direito.

Observa-se da decisão de fls. 83/85, datada de 22 de dezembro de 2010, que 
o Magistrado em respondência por esta Unidade Judiciária deferiu a liberdade provisória 
do denunciado (...), encontrando-se seu alvará de soltura anexado à fl. 86.

No despacho de fl. 87, este Magistrado ratificou o recebimento da denúncia 
efetuado à fl. 62, determinando a designação de data para a realização de audiência de 
instrução e julgamento. Assim, a Secretaria de Vara agendou a data de 28 de maio de 
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2012, às 15h30min., para realização do ato audiencial.
Na data acima aprazada, foi ouvida a testemunha de acusação (...)(...), cujo 

depoimento foi gravado por meio audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, do CPP, o 
qual encontra-se arquivado no HD inserido no gabinete (CPU) sob tombo nº 102506 e 
cópia em mídia (CD) de nº 6111PH282LH06089D4 anexada aos presentes autos.

Observa-se do Termo de Declaração de fl. 122, que a testemunha de (...) 
foi ouvida perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de (...)/CE, conforme mídia 
(CD) anexada aos autos, à fl. 121.

Em continuidade à audiência de instrução, no dia 5 de dezembro de 2012, 
foi ouvida a testemunha de acusação (...), cujo depoimento encontra-se acostado na 
mídia (CD) acima identificada. Na ocasião, foi decretada a revelia do acusado, com base 
no art. 367, do Código de Processo Penal.

No despacho de fl. 129, foi revogado o decreto de revelia do acusado, tendo 
sido encerrada a instrução criminal, determinando-se a intimação das partes para 
apresentação dos memoriais finais, nos termos do art. 403, § 3º, do Código de Processo 
Penal.

A certidão de antecedentes criminais do delatado encontra-se anexada à fl. 
130, contendo anotações.

Nas alegações finais de fls. 132 ut 136, o Doutor Promotor de Justiça, em 
bem elaborado parecer, requereu a condenação do acusado (...), nas penas do art. 180, § 
1º, do Código Repressivo Pátrio.

Por seu tumo, o Ilustrado Defensor do réu (...), nos memoriais finais 
de fls. 147/156, argumentou que os policiais adentraram na residência do réu sem a 
anuência deste, caracterizando-se ação ilegal, destoando do que apregoava o art. 5º, XI, 
da Constituição Federal. Acrescentou que o Representante Ministerial equivocou-se 
quando afirmou que a autoria e materialidade estariam perfeitamente consubstanciadas 
no crime de receptação, quando para a caracterização deste delito, imprescindível a 
ocorrência de crime anterior, restando prejudicado o crime imputado ao réu. Asseverou 
que seu defendente não tinha a menor ciência de que o carro que se encontrava sob 
sua responsabilidade era produto de roubo, mesmo porque o mesmo era pessoa voltada 
exclusivamente à sua família, nunca tendo se envolvido com qualquer prática criminosa. 
Enfatizou que o acusado que houve erro de tipo, a teor do que apregoava o art. 20, do 
Código Penal, pois sequer o réu presumia ser aquele carro produto ilícito. Salientou 
que não havia provas suficientes a ensejar um decreto condenatório em desfavor de seu 
defendente. Pugnou, ao final, pela absolvição de (...), e se outro fosse o entendimento 
deste Magistrado, seja atribuído ao réu as benesses do art. 180, § 5º, do Código Repressivo 
Pátrio, por ser primário, citando, ademais, o princípio do in dubio pro reo ao caso sob 
análise. 
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É, pois, em síntese o relatório.
Passo à discussão.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA

Cuida-se de ação penal instaurada para a apuração de crime de receptação 
qualificada, cometido pelo acusado (...), nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal 
Brasileiro.

Preliminarmente, deve ser observado que o art. 5º, inc. LIV da CF, assegura 
que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, 
o devido processo legal é o estabelecido em lei, devendo traduzir-se em sinônimo 
de garantia, atendendo assim aos ditames constitucionais. Com isto, consagra-se a 
necessidade do processo tipificado, sem a supressão e/ou desvirtuamento de atos 
essenciais.

No caso sob exame, observa-se que a pretensão punitiva sugerida por 
membro do Ministério Público, perfaz-se dentro de um procedimento regular, perante a 
autoridade judiciária competente, tendo esta como alicerce provas validamente colhidas, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Com (...), “vê-se que esse princípio assume dentro do processo penal 
uma importância transcendental e que delineia todo o seu agir, limitando inclusive a 
atividade do legislador”, porquanto “deve a lei se conformar com os direitos e garantias 
fundamentais do cidadão”, não havendo lugar para a interferência no núcleo protetivo 
da liberdade do agente, sem que sejam observados os condicionamentos e limites que 
decorrem da cláusula due process of law.

O devido processo legal deve ser analisado em duas perspectivas: a 
primeira, processual, que assegura a tutela de bens jurídicos por meios do devido 
procedimento  (procedural due process); a segunda, material, reclama, no campo da 
aplicação e elaboração normativa, uma atuação substancialmente adequada, correta, 
razoável (substantive due process of law).

Segundo preleciona (...) “o substantive due process of law reclama um 
instrumento hábil á determinação exegética das preceituações disciplinadoras dos 
relacionamentos jurídicos entre os membros da comunidade” (In Direitos e Garantias 
Individuais no Processo Penal Brasileiro, 2ª Ed., RT, SP, 2004, p. 63).

(...), por sua vez, assegura que “o processo deve ser instrumento de garantia 
contra os excessos do Estado, visto como ferramenta de implementação da Constituição 
Federal, como garantia suprema do Jus Libertatis” (In Elementos de Direito Processual 
Penal, 2ª Ed., Campinas/SP, Ed. Milenium, 2003, vol. I, p. 83).

Convém esclarecer que o indiciamento de alguém em inquérito policial 
não constitui constrangimento ilegal, pois deve a autoridade policial, no cumprimento 
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do dever, tomar as providências adequadas à atividade investigatória que todo o caso 
requer. Trata-se de procedimento de cunho meramente informativo, sem o efeito de 
levar um juízo de culpa, sendo que eventual abalo moral provocado no indiciado deve 
ser examinado dentro de uma escala de valores em que prevalece o interesse público de 
ver apurada a possível ocorrência de uma infração penal. Nesse sentido: TACRSP: RT 
562/331; TACRSP: RT 603/365.

O Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, decidindo que por se 
tratar de peça meramente informativa da denúncia ou da queixa, eventual irregularidade 
no inquérito policial não contamina o processo nem enseja a sua anulação. Nesse sentido: 
STF: RT 762/546; STF: RT 756/500; STF: RT 578/448 e STF: JSTF 211/310.

Por sua vez, MIRABETE, in Código de Processo Penal Interpretado, 10ª 
Ed., Atlas, SP, 2003, ps. 86/87, leciona o seguinte:

“[...] Não é o inquérito 'processo', mas procedimento administrativo-
informativo destinado a fornecer ao órgão da acusação o mínimo de 
elementos necessários à propositura da ação penal. A investigação realizada 
pela autoridade policial não se confunde com a instrução criminal, 
distinguindo o Código o 'inquérito policial' (arts. 4 a 23), da 'instrução 
criminal' (arts. 394 a 405). Por essa razão, regra geral, não se aplica ao 
inquérito policial os princípios processuais, nem mesmo o do contraditório. 
A Constituição Federal vigente refere-se ao 'processo judicial' ao assegurar 
aos 'acusados' (que só existem neste) o contraditório e a ampla defesa (art. 
5º, LV).” (grifei).

Nesse sentido, a jurisprudência tem decidido:

“STF: A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de 
investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela 
jurisprudência dos tribunais (RT 522/396), cujo magistério tem acentuado 
que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da 
persecução penal em juízo” (RT 689/439). No mesmo sentido, STF: RT 
577/453, HC 55.447, DJU de 16-9-77, p. 6.281. (grifei).

Convém, ainda, tecermos algumas considerações sobre a inobservância de 
elementos/condições que poderiam inviabilizar a regular tramitação da presente ação 
penal, quais sejam:

Condições de Propositura da Ação:

Rejeição por inépcia. Denúncia manifestamente inepta é aquela que não 
atende o mínimo do disposto no art. 41 deste Código. Numa denúncia inepta a narrativa 
dos fatos é confusa, os tipos penais são de difícil identificação e às vezes é enxertada 
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com fatos e pessoas estranhos ao caderno e, por vezes, a inclusão de supostos coautores 
e partícipes sem a demonstração do nexo causal e que não foram alvo de investigação.

Rejeição pela falta de pressuposto processual. Ocorre quando a denúncia 
ou a queixa é endereçada a juiz incompetente para decidir a demanda, juiz impedido ou 
suspeito (art. 252 e 254) e pela existência de coisa julgada ou litispendência.

As condições gerais para o exercício da ação penal constituem um 
conjunto complexo no qual estão contidas diversas causas que autorizam a rejeição 
da denúncia, e que se confundem umas com as outras. São elas: possibilidade jurídica 
do pedido, interesse de agir e legitimação para agir. Nesse contexto estão embutidas as 
condições de procedibilidade, condição objetiva de punibilidade, e a justa causa.

Impossibilidade Jurídica do Pedido. Ocorre a rejeição da denúncia pela 
impossibilidade jurídica do pedido quando o fato for atípico ou sendo típico, ilícito 
e culpável, a sanção pretendida pela acusação não é prevista em lei. Isto é, o pedido 
só é possível quando a pretensão do Ministério Público for, em tese, admissível no 
ordenamento jurídico.

Interesse de Agir. Faltará o interesse de agir sempre que a ação penal se 
mostrar desnecessária, de modo que o funcionamento da Máquina Estatal com os seus 
altíssimos custos para tal fim, resulte somente em custos, sem qualquer benefício.

Legitimação para Agir. A legitimidade da parte é uma das condições da 
ação. Exemplos: denúncia oferecida pelo promotor em crime de ação privada exclusiva. 
Não tem o MP legitimação para agir. O ofendido que oferece queixa-crime em ação 
pública, não se tratando da hipótese prevista no art. 29 do CPP, também não tem 
legitimação para agir.

Depreende-se dos autos que, em nenhum momento deixaram de ser 
analisados os elementos/condições essenciais para a propositura da ação penal, 
não havendo a incidência de quaisquer nulidades processuais, motivadas por sua 
inobservância.

Feitas tais considerações, restaram constatadas que as preliminares 
arguidas pela Defesa, não encontram ressonância na prova coligida aos autos, conforme 
depoimentos abaixo transcritos.

Em seu depoimento na Delegacia, o acusado (...) negou a prática do delito, 
assim relatando os fatos:

“Que está sendo ouvido na presença de seu advogado, Dr. (...), OAB/CE 
(...), telefone (...). Que sua prisão já é de conhecimento de sua família. 
Que nunca foi preso e nem processado. Que não é usuário de droga. 
Que trabalhava como motorista vendedor com carteira assinada. Que 
atualmente está desempregado e faz bicos como mecânico há um ano, 
ofício que aprendeu com o genitor de sua ex-(...), dono de uma Oficina 
Mecânica na época. Que hoje por volta de 12:30 H estava em sua 
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residência, situada na Rua (...), quando foi surpreendido pela presença 
de Policiais Militares, procurando por drogas e armas. Que os Policiais 
revistaram o local e perguntaram sobre um veículo (...) de cor vinho 
que estava estacionado em sua garagem, informando ao interrogando 
que aquele veículo era roubado. Que ficou surpreso com tal informação 
e disse aos Policiais que aquele veículo (...) havia sido deixado ali hoje, 
por volta de 08:30 H, por um desconhecido, cujo nome e endereço não 
soube informar, tendo o mesmo dito que ali estava por indicação de 
um conhecido do interrogando de nome (...). Que esse desconhecido 
soube por (...) de seu trabalho como mecânico e por isso deixou ali seu 
veículo para que o interrogando retirasse o KIT GÁS e os pneus, pois 
havia vendido o carro e não  pretendia entregá-lo com aqueles acessórios. 
Que recebeu o carro e iniciou o serviço, retirando o KIT GÁS. Que por 
isso os Policiais encontraram o veículo sem referido KIT. Que quanto 
às denúncias feitas por populares dando conta de que em sua residência 
funciona um desmanche, isso não procede. Que realiza no local apenas 
serviços mecânicos em veículos, não fazendo nada de irregular. Que 
quanto às outras peças e acessórios de veículos encontrados em sua 
residência pelos Policiais, quais sejam, um jogo de aro 15 e um Cilindro 
de Gás, elas pertencem a seus clientes (...). Que quanto a (...), o conhece 
apenas de vista e não sabe informar seu nome completo e nem endereço, 
mas nunca soube do envolvimento dele em nenhum tipo de crime, o 
tendo como um cidadão. Que em nenhum momento desconfiou que 
o veículo (...) que recebeu de um desconhecido pudesse ser produto 
de crime. Que nunca teve nenhum envolvimento com roubo, furto, e 
nem adulteração ou desmanche de veículos. Que acredita que pessoas 
invejosas e maldosas tenham armado uma cilada para sua pessoa. Que 
sequer possui ou trabalha com ferramentas capazes de desmanchar um 
veículo. Que em seu local de trabalho cabe apenas dois veículos e de 
pequeno porte. Que está arrependido de ter recebido um veículo de um 
desconhecido. Que o veículo (...), parcialmente desmontado, apreendido 
nestes autos, com diversas peças e acessórios retirados, na verdade já 
foi recebido pelo interrogando naquele estado. Que o desconhecido 
lhe entregou o carro em questão exatamente da maneira em que ele se 
encontra e que na ocasião do recebimento perguntou ao desconhecido 
por que aquele veículo estava daquela forma, tendo o mesmo respondido 
que havia feito aquilo para retirar as máquinas dos vidros das portas, 
pois elas estavam quebradas e pretendia trocá-las. Que o desconhecido 
disse que ele mesmo foi quem havia mexido no veículo, deixando-o 
daquela forma.” (sic) (Inq. Pol. de fls. 18/20 - grifei).

Ora, o réu tem o mais lídimo direito de defender-se, inclusive mentindo e 
ocultando fatos e dados. A própria lei não lhe impõe falar a verdade, tanto assim, como 
é cediço, não está o acionado ou simplesmente indiciado sujeito ao perjúrio ou ao falso 
testemunho. Mesmo porque, quem é acusado, testemunha não é.

Vale aqui mencionar o magistério do mestre MAGALHÃES NORONHA, 
já que se encaixa como luva neste caso específico. 
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“É o interrogatório meio de prova, como se disse, mas também é de defesa 
e, consequentemente, o acusado pode mentir, pois não é obrigado a depor 
contra si (RT 494/314).”

Odioso, aliás, seria, se a lei impusesse a quem está sendo acusado depor 
contra ele próprio. Sequer sob o aspecto ético se justifica a obrigação de auto-acusar-se. 
Entre o instituto natural de defesa e o dever moral de falar a verdade, o primeiro há de 
prevalecer em tema de âmbito penal.

Assim, quem, acusado de um crime mente para defender-se, não comete 
crime de falsidade ideológica, sendo inteiramente aplicável, em nosso direito, o sábio 
preceito: Nemo tenetur se detegere, ou seja de que ninguém é obrigado a acusar-se.

A verdade é que o acusado (...) praticou o delito que lhe fora imputado, 
não militando em seu favor qualquer excludente de criminalidade a eximi-la de culpa.

Assim, a prova produzida está a indicar a sua participação no evento, 
conforme adiante se vê.

A testemunha de acusação (...), quando de suas declarações na Delegacia, 
assim descreveu o ocorrido:

“Que informa o declarante que é proprietário de um veículo (...)COR 
CINZA, DE PLACAS (...); Que no mês de agosto deste ano o seu colega 
de nome (...) comprou uma (...) a qual veio com quatro pneus aro 15 
esportivo com aros de magnésio; Que (...) tirou estes pneus e colocou 
originais da Parati, tendo (...) vendido ao declarante os quatro pneus 
com aros pelo valor de R$ 900,00 reais; Que comprou os pneus para 
pagar de cinco vezes, tendo pago o valor de R$ 600,00 reais; Que não 
assinou nenhum documento da compra dos pneus; Que no mês de 
agosto levou os pneus que havia comprado para a oficina de (...), situada 
na própria residência dele e pediu para trocar; Que deixou os pewnues 
de originais do Corsa junto com os aros para (...) vender; Que no dia 
cinco de novembro retornou a oficina para repor novamente as originais 
do Corsa uma vez que os pneus estão novos, pos iria viajar para apanhar 
sua avó no interior de (...), tendo feito a troca e deixado na oficina os 
pneus junto com os aros que havia comprado ao (...) pois quando voltasse 
de viagem voltaria a oficina para trocar novamente os pneus; Que não 
retornou à oficina haja vista que viajou para uma casa de praia no Icaraí 
para comemorar seu aniversário; Que quando voltou não teve tempo 
de ir até a oficina para trocar os aros em virtude de trabalhar os dois 
expedientes; Que no dia onze de novembro ao chegar em casa no período 
da noite tomou conhecimento que (...) havia sido preso por está em poder 
de um carro furtado; Que conhece (...) aproximadamente há onze anos, 
haja vista que estudaram juntos, depois ele passou a ser vendedor de 
uma Distribuidora e na época o declarante também trabalhava em uma 
Distribuidora em uma outra Empresa, mas sempre se encontravam na 
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rota; Que nunca soube de nada que desabonasse a conduta de (...); Que 
(...) sempre foi trabalhador e todos que o  conhecem ficaram estarrecidos 
com a situação.” (sic) (Inq. Pol. de fls. 36/37 – grifei).

Por sua vez, a testemunha de acusação (...), quando de seu depoimento na 
Delegacia, assim narrou a ocorrência:

“Que aproximadamente seis a sete anos, comprou o veículo (...); Que 
quando comprou o veículo o mesmo já estava modificado de gasolina 
para GNV tendo comprado o veículo com kit de gás natural de 
CILINDRO IW8165 de cor amarelo; Que afirma o declarante que usava 
o veículo para frete; Que, no ano p.p., o motor do veículo deu problema 
tendo colocado em uma oficina situada no bairro (...); Que nesta oficina 
conheceu mecânico (...) tendo ele realizado o serviço no motor da kombi; 
Que o motor foi consertado e quando o serviço do motor foi feito o 
declarante mandou que (...) retirasse o kit gás pois pretendia vender; 
Que mandou (...) guardar na oficina o kit de gás pois primeiro tinha que 
dar baixa junto ao Detran para poder vender o kit de gás natural; Que 
com pouco tempo a caixa de marcha do veículo quebrou e o declarante 
guardou o carro pois não tinha dinheiro para consertar; Que (...) saiu 
da oficina onde trabalhava e levou o kit de gás natural para casa dele 
com o consentimento do declarante; Que aproximadamente há um mês 
procurou (...) para fazer a caixa de marcha e ele falou que não tinha 
como fazer pois estava sem ferramenta, mas iria arranjar uma pessoa 
para fazer o serviço na própria casa do declarante; Que quando procurou 
(...) ele falou que o kit de gás estava com ele pois não tinha conseguido 
venda; Que não tem a Nota Fiscal do kit de Gás pois quando comprou a 
kombi o kit já estava instalado; Que apenas tem em mãos Certificado de 
Inspeção Periódica e o Certificado de Segurança Veicular CSV nº (...); 
Que conhece (...) como um profissional pois o conheceu por ocasião 
do serviço do motor; Que ficou sabendo que (...) havia sido preso e 
que os policiais haviam apreendido o Cilindro; Que, compareceu nesta 
Delegacia munido de documentos e recebeu o cilindro de volta.” (sic) 
(Inq. Pol. de fls. 38/39 – grifei).

Por seu tumo, a testemunha de acusação (...), quando de seu depoimento 
na Delegacia, assim esclareceu os fatos:

“Que aproximadamente nove meses o seu genitor trocou um FIAT em 
uma PARATI ANO E MODELO 1989, PLACAS (...); Que quando o 
seu genitor recebeu a Parati a mesma estava com quatro pneus aros de 
magnésio nº 15; Que seu genitor não gostou dos rodões tendo vendido 
quatro pneus com os aros de magnésio para o senhor (...) pelo valor de 
novecentos reais; Que vendeu os pneus para (...) para ele pagar em cinco 
vezes; Que não foi expedido nenhum documento de venda dos pneus haja 
vista que (...) é pessoa amiga; Que tomou conhecimento que (...) havia 
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levado os pneus para uma oficina de (...) e este foi preso tendo os policiais 
apreendido os pneus; Que conhece (...) de vista pois o conheceu na casa 
de (...); Que afirma o declarante que os pneus não são produto de furto 
ou roubo foram tirados da parati de seu genitor; Que assume inteira 
responsabilidade pelos pneus; Que os pneus com os aros pertencem ao 
senhor (...).” (sic) (Inq. Pol. de fl. 47 – grifei).

Analisando-se as declarações das testemunhas (...) (...) e (...), ouvidas no 
inquérito policial, aliadas a outros depoimentos, tem-se como certa a habitualidade com 
que o acusado (...)(...) recebia, guardava, comprava e/ou revendia produtos de origem 
ilícita.

A testemunha de acusação PM (...), quando de suas declarações em Juízo, 
na mídia (CD) anexada aos autos, assim esclareceu os fatos:

“Que não conhecia o acusado antes dos fatos. Frisou que participou da 
prisão em flagrante de (...)(...). Salientou que o acusado informou que 
aquela residência era de sua propriedade e que o mesmo era mecânico. 
Frisou que a casa era adaptada para o funcionamento de uma oficina 
mecânica, tendo peças e estoque. O depoente não recordou o horário 
em que se deu o flagrante. Argumentou que a prisão do acusado foi 
motivada por causa de um veículo que se encontrava na área da casa do 
mesmo, constando uma denúncia anônima de roubo do veículo (...),(...). 
Assegurou que a denúncia anônima informava que naquela residência 
ocorria um desmanche de veículos e pelo portão deu para ver o carro. 
Que chegou a adentrar na residência, com o consentimento do próprio 
acusado. Garantiu que uma composição do (...) também entrou na 
residência do acusado. Ressaltou que os objetos como: pneus, kit gás e 
outras peças de motor de carros encontravam-se em um quarto da casa. 
Informou que havia peças de outros veículos na referida casa. A denúncia 
informava, também, que na residência se fazia desmonte de veículos, 
citando, inclusive, o nome de (...). Assegurou que (...) alegou que não 
sabia da procedência do veículo, informando que um rapaz foi até lá e lhe 
pediu para retirar as peças do carro para revender. Que o acusado não 
sabia informar o nome do referido rapaz. Salientou que o infrator dizia 
que as peças eram de clientes, mas não mostrou nenhum documento da 
oficina ou recibo de clientes demonstrando que as peças lhes pertenciam. 
O depoente não soube informar nada sobre os antecedentes criminais 
do acusado. O depoente afirmou que na casa não tinha mais pessoas, 
somente o acusado. Aduziu que quando deu voz de prisão ao denunciado 
não houve qualquer reação, encontrando-se o mesmo normal, um pouco 
surpreso. Na denúncia, não foram informadas as características físicas 
do denunciado. Esclareceu que naquela residência foram encontrados 
móveis e aparentemente o acusado ali residia. Destacou que a oficina 
tratava-se de um comércio informal, pois nenhuma documentação foi 
apresentada. Salientou que não foi encontrada nenhuma placa de outros 
veículos. Narrou que (...) não informou se contava com a ajuda de algum 
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empregado. Noticiou que não havia placa indicando que ali funcionava 
uma oficina, não sendo encontrado nenhum cliente no local. Lembrou-
se que havia equipamentos como: macacos, chaves de fenda, chaves de 
boca e chaves de grife. Não soube informar se o acusado possuía alguma 
especialidade. O depoente não manteve contato com os vizinhos. 
Explicou que não foi encontrado nenhum cadastro de clientes, não tendo 
o réu apresentado qualquer diploma de formação nessa área. Finalizou 
dizendo que não viu nenhum alvará de funcionamento na oficina, tendo 
(...) (...) negado os fatos.” (sic) (Termo de Audiência de fls. 96 e verso – 
grifei).  

Por sua vez, a testemunha de acusação PM (...), em suas declarações em 
Juízo, assim revelou o ocorrido:

“Que participou da prisão em flagrante do acusado. Salientou que houve 
uma denúncia via CIOPS, dando conta que um veículo estaria sendo 
produto de desmanche. Frisou que ao chegarem na casa, encontraram 
o veículo que fora roubado em (...), estando em processo de desmanche. 
Garantiu que somente o acusado se encontrava na residência. Narrou 
que o acusado informou que um amigo seu teria deixado o carro lá para 
retirar o material. Garantiu que ao adentrarem na casa, com a permissão 
do acusado, verificaram que ali também havia outros materiais como: 
pneus, kit gás e celulares. Noticiou que o acusado dizia que os materiais 
pertenciam a outras pessoas. Aduziu que primeiramente olharam pelo 
portão e verificaram através da placa do veículo que o mesmo havia 
sido roubado. Salientou que o denunciado não chegou a confessar os 
fatos, afirmando que o carro era de uma pessoa, que não sabia nem o 
nome. Alegou que não conhecia o acusado de outras ocorrências. O 
proprietário do carro informou que encostou o carro e levaram, sendo 
que no mesmo dia foi encontrado. Lembrou-se que o acusado estava 
bastante nervoso, assustado. Explicou que tratava-se de uma casa comum 
e o carro estava na garagem. Destacou que o som já havia sido retirado, 
bem como, bancos, pneus, o kit gás, forro do carro etc. Assegurou que o 
fato se deu em torno de uma hora da tarde e o furto foi pela manhã, no 
Município de (...), sendo referido veículo encontrado no (...). O depoente 
informou que depois dos fatos, obteve informações que o acusado estaria 
envolvido com outros crimes, mas nada foi provado. Asseverou que no 
local não funcionava nenhuma oficina, pois não tinha  placa indicativa, 
nem qualquer letreiro. Narrou, ainda, que o acusado encontrava-se 
sozinho naquela ocasião. Observou que a residência estava guarnecida 
com móveis e o acusado morava com sua mãe. Comunicou que ali havia 
várias ferramentas. Relatou que chegou a conversar com uma pessoa do 
colégio, mas esta nada falou com medo. Alegou que quem passava na 
rua não via o carro, pois o mesmo estava na garagem. Mencionou que o 
acusado no início não queria colaborar, mas depois saiu de casa. Que a 
mãe de (...) não se encontrava no local. Na ocasião, foi apreendido um 
(...), além de várias peças de outros veículos. Garantiu que o proprietário 
do veículo não compareceu ao local, tendo reconhecido o mesmo na 
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Delegacia de Roubos e Furtos. Finalizou dizendo que o veículo foi 
periciado e que o acusado não confessou os fatos na delegacia.” (sic) 
(Termo de Audiência de fls. 126/127 – grifei).

Ao contrário do que algumas vezes se tem proclamado, o testemunho 
prestado por agente do aparato policial é de suma importância para o julgamento do 
processo, e a presunção, embora relativa, é de que o relato por ele apresentado corresponde 
à verdade dos fatos, até porque as declarações prestadas por agentes públicos gozam de 
fé pública.

Nesse sentido,

“Testemunho Policial: A tese da insuficiência testemunhal quando emane 
de agentes de Polícia consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor 
dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde 
que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada 
se lhes oponha de valia – há nenhuma razão, de ordem alguma, para que 
se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere 
a missão importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a 
própria prisão” (TJSP, Ap. 109.490-3, 4ª CCrim, j. 13-4-1992, rel. Des. Ary 
Belfort, RJTJESP 136/477).

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente 
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de 
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo 
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da 
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não 
terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar 
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando 
se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas 
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros 
elementos probatórios idôneos” (STF, HC 74.608-0/SP, 1ª T., rel. Min. 
Celso de Mello, DJU de 11-4-1997, p. 12189).

No mesmo sentido: TJMG, Ap. 1.0702.03.083172-2/001, 1ª Câm., j. 15-
3-2005, rela. Desa. Márcia Milanez, DOMG de 18-3-2004, RT 836/603; 
TJRJ, ApCrim 3.204/2006, 3ª CCrim, j. 24-10-2006, rel. Des. Marco Aurélio 
Bellizze; TJRJ, ApCrim 3.845/2006, 8ª CCrim, j. 24-8-2006, rela. Desa. 
Maria Raimunda T. Azevedo; TJRJ, ApCrim 4.954/2006, 8ª CCrim, j. 26-
10-2006, rela. Desa. Maria Raimunda T. Azevedo.

Importantes, sobremaneira, são as declarações da vítima (...), senão 
vejamos:

“Que hoje dia onze de novembro de 2010, por volta das 08h30min, o 
declarante estacionou o seu veículo GM/(...) (...) SE EF, ANO E MODELO 



Série Direito Vivo 2 - Sentenças - Tomo I

451

1993/1993, COR VERMELHA, PLACAS (...), em frente a garagem da 
Prefeitura de (...), e junto com outros amigos foram até o Supermercado 
Assai que fica na BR 222 (...); Que retornou  por volta das 10:00 horas 
para apanhar o seu carro e lá chegando verificou que o mesmo havia sido 
furtado; Que no interior do veículo estava um cartão de benefício  de sua 
genitora, documentos do veículo, uma máquina digital, perfume, fotos 
de sua filha Amanda Vitória, cordão de ouro, uma bíblia; Que o veículo 
encontra-se equipado com um kit de gás natural; Que, logo em seguida 
comunicou o fato aos policiais do Ronda tendo comparecido uma equipe 
de policial e logo em seguida se dirigiu à Delegacia Metropolitana de 
(...) onde prestou o Boletim de Ocorrência; Que por volta das 13h50min 
recebeu um telefonema de policiais do Ronda informando que seu 
veículo havia sido encontrado em um desmanche no (...); Que, foi 
informado pelos policiais que o veículo estava sendo desmanchado; Que 
foi orientado a comparecer nesta Delegacia, a fim de receber o veículo 
chegando nesta Delegacia os policiais do Ronda estavam apresentando o 
autor do desmanche; Que, no local do fato ninguém presenciou o furto 
do veículo.” (sic) (Inq. Pol., de fls. 16/17 – grifei).

No caso dos presentes autos, a palavra da vítima e das testemunhas de 
acusação, encontram-se em perfeita sintonia com a prova produzida no Inquérito e na 
fase instrutória judicial, merecendo, portanto, credibilidade. Nesse sentido: RT 394/282; 
RTJ 59/789, 67/74; RT 666/274.

Ainda,

“A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua 
acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a 
condenação (TJDF, Ap. 10.389, DJU 15.5.90, p. 9.859). No mesmo sentido: 
Ap. 13.087, DJU 22.9.93, pp. 39.109-10, in RBCCr4/176; TJMG, JM 128/367; 
TJRS, RT 810/695; TJRO, RT 824/674.”

"Validade pela palavra da vítima - TARS: 'Inexiste, em nosso sistema, 
restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como 
elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede penal' (JTAERGS 
85/97)."

“Prevalência da palavra da vítima sobre a do acusado – TJRS: 'No confronto 
entre a palavra do acusado e da vítima, sobrepõe-se a da vítima, se verossímil e 
compatível com os demais elementos de prova, caracterizando como a única 
versão aceitável, enquanto a do acusado, negando a autoria, potenciada com 
a prova, nela não encontra apoio que lhe confira credibilidade oponível à 
da vítima. Seria, como é, absolutamente impossível que a vítima pudesse 
tê-la engendrado, como se preparando a incriminação do acusado com a 
antecedência necessária e preparando a convergência entre os depoimentos 
de testemunhas tão diferentes, em situações tão distintas, os quais conferem 
manifesta e induvidosa seriedade e qualidade de versão à sua palavra, no 
sentido técnico-jurídico-jurisprudencial' (RJTJERGS 212/124).”
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Constata-se das declarações da vítima, na fase inquisitorial, que esta 
confirmou que teve seu veículo (...)(...) furtado, fato ocorrido no dia 11 de novembro de 
2010, por volta das 10 horas, em frente à garagem da Prefeitura de (...)/CE, situada na 
BR (...). Acrescente-se, ainda, que o mesmo compareceu à Delegacia Distrital daquela 
Cidade, onde registrou um Boletim de Ocorrência, consoante demonstrado no inquérito 
policial, às fls. 16/17.

No caso dos presentes autos, a palavra da vítima e das testemunhas de 
acusação, encontram-se em perfeita sintonia com a prova produzida no Inquérito e na 
fase instrutória judicial, merecendo, portanto, credibilidade. Nesse sentido: RT 394/282; 
RTJ 59/789, 67/74; RT 666/274.

Tratando-se do delito de receptação, a palavra da vítima é de suma 
relevância, máxime por dizer respeito ao proceder de pessoas desconhecidas, donde 
nenhum interesse em incriminá-las gratuitamente.

A testemunha de defesa (...), no seu depoimento em Juízo, na 2ª Vara 
Criminal de (...), assim narrou os acontecimentos:

“Que soube que o acusado estaria desmontando um veículo. Não soube 
dizer se (...) tinha conhecimento da procedência do carro. Asseverou 
que não estava presente na hora em que a policia chegou na oficina. 
Frisou que (...) não era envolvido com práticas criminosas. Salientou que 
antes dos fatos, trabalhava com o acusado. Afirmou que (...) não fazia 
desmanche de carros e sua profissão era de vendedor. Lembrou-se que o 
fato aconteceu na própria residência de (...). Que depois dos fatos chegou 
a conversar com o mesmo, tendo este afirmado que uma pessoa havia 
deixado o carro e que realmente teria desmontado o veículo. Ressaltou 
que o denunciado não falou que partes do carro havia desmontado. 
Naquela ocasião o depoente percebeu que o acusado estaria com medo 
de falar. Destacou que na residência do réu não funcionava nenhuma 
oficina. Explicou que havia uma oficina do sogro do acusado, onde se 
trabalhava com mecânica geral. Noticiou que a oficina atualmente 
estava no nome do depoente, sendo de sua propriedade, mas antes não 
tinha nome. Narrou que a oficina situa-se na Rua (...), nº (...), bairro (...). 
Relatou que a oficina não mexia com kit gás e não havia necessidade de 
ter qualquer treinamento para desmontar o kit gás. Explicitou que o gás 
era um acréscimo que se instalava no veículo. O depoente nunca ouviu 
falar em envolvimento do acusado com delitos. Finalizou dizendo que o 
acusado nada informou sobre a pessoa que teria deixado o carro naquele 
local.” (sic) (Termo de Declaração de fl. 122 – grifei)..

Portanto, a única testemunha de defesa ouvida não presenciou os fatos, 
tratando apenas de abonar a conduta e a personalidade do réu, muito embora tenha 
confirmado o desmanche do veículo e a origem desconhecida do (...), fato informado 
por seu amigo (...), com quem havia trabalhado anteriormente. 
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A receptação é crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. 
O autor, coautor ou partícipe do crime antecedente, entretanto, responde apenas por este 
e não pelo crime acessório.

Sujeito passivo da receptação é o proprietário da coisa que foi objeto do 
crime antecedente.

O dolo do crime de receptação própria é a vontade de adquirir, receber, 
transportar, conduzir ou ocultar a coisa, ou a de influir para que terceiro o faça. Exige-
se, porém, que o agente saiba que se trata de coisa produto de crime. Não basta, pois, a 
dúvida quanto à origem da coisa, própria do dolo eventual, o que caracteriza, nos termos 
legais, a receptação culposa. A ciência após a aquisição ou recebimento da coisa não 
caracteriza o crime; o dolo deve ser contemporâneo à conduta.

É indispensável, também, para a caracterização da receptação dolosa, o 
elemento subjetivo do tipo consistente no fim de obter proveito próprio ou em favor de 
terceiro, pois, caso contrário, o crime pode ter outra tipificação.

No crime de receptação imprópria, o dolo é a vontade de influir para 
que terceiro, de boa-fé, adquira ou oculte a coisa produto de crime, tendo o agente 
conhecimento dessa circunstância. Não há forma culposa dessa modalidade de ilícito.

Sobre o conceito de receptação, MIRABETE, In Código Penal Interpretado, 
7ª Ed, Atlas, SP, 2011, ps. 1259-1260, esclarece: “A receptação tem por pressuposto 
indispensável a prática de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou 
parasitário. Não exige a lei que o principal seja crime contra o patrimônio e nem que haja 
inquérito policial, ação penal e muito menos sentença que ateste a ocorrência do crime 
antecedente, mas apenas sua comprovação nos autos. Por expressa disposição da lei, é 
irrelevante que o autor do crime antecedente seja desconhecido ou isento de pena ou que 
tenha havido absolvição do imputado. Prevê a lei várias condutas típicas, distinguindo-se 
os casos de receptação própria e imprópria. No primeiro, conforme a nova redação dada 
ao dispositivo, são elas: adquirir (por compra, dação em pagamento, permuta, doação etc); 
receber (tomar a coisa sem o intuito de apropriar-se dela); transportar (levar, transferir 
ou carregar a coisa de um lugar para outro); conduzir (dirigir, guiar um veículo); ocultar 
(esconder, colocar em lugar em que não se pode encontrar a coisa). Nas hipóteses de 
transportar, conduzir e ocultar, há crime permanente. Na receptação imprópria, o agente 
influi para que terceiro, de boa-fé, adquira, receba ou oculte a coisa, ou seja, convence, 
estimula, induz alguém com esse fim. Caso o adquirente esteja de má-fé, não se configura o 
crime de receptação para o agente que o influencia, mas o de favorecimento real (art. 349). 
O objeto material da receptação é a coisa produto de crime, discutindo-se se é possível a 
receptação de coisa imóvel, não aceitando a hipótese o Supremo Tribunal Federal, apesar 
de não fazer a lei a distinção. Referindo-se a lei ao produto do crime, a receptação não fica 
excluída pela simples transformação da coisa em outra após o crime antecedente.” (grifei).
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Acrescenta, ainda, o ilustre doutrinador, o seguinte:

“Receptação qualificada na atividade comercial ou industrial. Nas 
hipóteses previstas no vigente § 1º do art. 180, há crime próprio, pois o 
sujeito ativo deve ser comerciante ou industrial. Entretanto, não se exige 
um ato de comércio legal, regular, pois a própria lei prevê, no § 2º do 
mesmo artigo, que está equiparada qualquer forma de comércio irregular 
ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Não se dispensa, 
porém, a exigência de que, para a caracterização do crime qualificado, haja 
continuidade ou habitualidade na atividade comercial por parte do sujeito 
ativo, não bastando ato único, isolado.
Além das ações inscritas no caput, acrescentou a lei no crime qualificado 
as de ter em depósito (guardar em lugar seguro, ter em estoque ou reter em 
nome próprio ou de outra pessoa), desmontar (desencaixar, separar peças 
de um todo), montar (armar, encaixar peças, aprontar para funcionar), 
remontar (montar o que foi desmontado, remendar, consertar, reparar, 
acrescentar ou substituir peças), vender (transferir a propriedade tendo 
como contraprestação o preço), expor a venda (exibir, mostrar para venda) 
e de qualquer forma utilizar (fazer uso, usar, valer-se, empregar com 
utilidade, aproveitar, ganhar, lucrar). As novas condutas típicas visam coibir, 
principalmente, a comercialização ilícita de veículos.”

Analisando-se de per si a prova coligida aos autos, deduz-se, facilmente, 
que a conduta do acusado (...) se subsume nas ações descritas no tipo penal do art. 180, 
§ 1º, do Estatuto Repressivo Pátrio.

A uma, porque o próprio acusado admitiu exercer a profissão de mecânico, 
com habitualidade, informando haver recebido o veículo (...), de um desconhecido, para 
a retirada de peças, objetivando a venda das mesmas. 

A duas, porque foram encontrados no local, peças e acessórios de outros 
veículos pertencentes a clientes diversos, sem, no entanto, apresentar qualquer documento 
comprobatório da origem daquelas mercadorias, bem como alvará de funcionamento 
da oficina mecânica, embora no local tenham sido encontradas ferramentas e demais 
apetrechos necessários a qualquer comércio dessa natureza.

É iterativa a jurisprudência no sentido de:

“TACRSP: '(…) O tipo penal contido no art. 180, § 1º, do CP, embora não o 
diga expressamente, abrange tanto o dolo direto quanto o indireto, ou seja, o 
'saber' e o 'dever saber' ser a coisa produto de crime' (RJTACRIM 57/147).”

“Atividade comercial (§ 2º): Para efeito da figura qualificada prevista no 
parágrafo anterior (§ 1º), equipara-se à atividade comercial qualquer forma 
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de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.” 
(CELSO DELMANTO, In  Código Penal Comentado, 8ª Ed, Saraiva, SP, 
2010, p. 660).

“Suficiência de indícios não contestados - TACRSP: ‘Os indícios, quando 
não contrariados por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de 
culpa do acusado e sua condenação' (RT 722/462).”

“TACRSP: ‘Os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às 
escondidas, podem ser provados através de prova indiciária, e circunstancial, 
a qual, sendo concludente, autoriza a condenação' (RJDTACRIM 12/118).”

Em especial,

“Desmanche: 'Pratica receptação dolosa o negociante de 'desmanche' que 
recebe veículo sem placas e sem documentação, o qual se constata ser 
proveniente de roubo (TACRSP 19/147). Igualmente aquele que se propõe 
a alterar numeração de chassis de automóvel (TJSC, RT 774/678).” 

Tendo o agente sob sua guarda inúmeros bens de valor, todos provenientes 
de origem criminosa, e não oferecendo explicação razoável a tal custódia, inarredável se 
torna sua condenação por receptação dolosa. Nesse sentido: JTACRIM 29/81.

Em se tratando de receptação dolosa, incumbe ao acusado demonstrar 
acima de toda controvérsia, que adquirira legitimamente as coisas achadas em seu poder, 
pois, como se trata de hipótese em que o princípio do ônus da prova tenha aplicação 
inversa, toca ao acusado pôr de manifesto a regularidade de sua condição. Nesse sentido, 
RJTACRIM 34/236.

Relativamente à invasão da residência dos acusado por policiais militares, 
sem a exibição de mandado judicial de busca e apreensão, alegada na Defesa de fls. 
147/156, não há prova nos autos de que tenham os agentes da lei agido com abuso de 
autoridade. 

MIRABETE, na obra Código de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., Ed. 
Atlas, SP, 2004, p. 625, esclarece o seguinte:

“Flagrante Delito. A Constituição não proíbe a entrada em casa alheia, 
ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito (art. 5º, XI), ocasião em 
que se poderá efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive, 
nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga 
no tempo, como no caso de 'ter em depósito' ou 'guardar' substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12 da 
Lei nº 6.368, de 21-10-76).”

Nesse sentido, 
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“Tráfico de entorpecente: crime permanente – TJSP: 'Tratando-se de 
infração de natureza permanente, como a prevista no art. 12 da Lei nº 
6.368/76, ininvocável é a tutela constitucional da inviolabilidade do lar e 
falta de mandado para nele ingressar' (RT 549/314-5). TJAP: 'Ausência de 
mandado de busca. Em se tratando de crime permanente, desnecessário o 
mandado de busca, eis que a própria Constituição elenca o flagrante delito, 
como um das exceções à inviolabilidade do domicílio' (RDJ 10/128).”

“Crime permanente – delação anônima – TJSP: 'Inexistindo séria suspeita 
sobre a ocorrência do ilícito permanente, é imprescindível a existência 
de mandado de busca e apreensão, sob pena de tornar-se letra morta a 
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, que poderia ser 
desrespeitada por simples denúncia anônima, de discutível validade, dando 
azo a arbitrariedades' (JTJ 171/350).

“Desnecessidade de auto circunstanciado na prisão em flagrante – TJAP: 
'Ausência do auto circunstanciado de busca e apreensão. Não há que se falar 
em ausência do auto circunstanciado de busca e apreensão, se constante 
nos autos o correlato Auto de Apresentação e Apreensão, assinado por duas 
testemunhas, em conformidade com o que determina a lei processual' (RJD 
10/128).

Em especial,

“Crime permanente na ocultação do produto de ilícito anterior – 
TJMS: 'O ato de ocultar coisa proveniente de crime configura, em tese, 
receptação dolosa, infração de natureza permanente, e, enquanto não cessar 
a permanência, entende-se o agente em flagrante delito (art. 303 do CPP)' 
(RT 620/345).”
O art. 303, do Código de Processo Penal, estabelece o seguinte:

“Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito 
enquanto não cessar a permanência.”

RENILDO DO CARMO TEIXEIRA, in Da Prisão em Flagrante, Ed. LED, 
1ª ed., SP, 1997, ps. 29 a 30, acrescenta:

“Dúvida que surge com frequência nos delitos permanentes que ocorrem no 
interior de residência é se a autoridade ou seus agentes devem ou não entrar 
para efetuar a prisão do agente criminoso [...].”

“[...]  Enfim, penso que, diante do caso concreto, ou a autoridade policial 
obtém consentimento do morador para adentrar residência ou solicita 
autorização judicial.

Anteriormente à Constituição de 1988, a Autoridade Policial podia 
proceder ou determinar a busca em local onde eventualmente pudesse 
estar ocorrendo um crime. No entanto, atualmente sem consentimento do 
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morador ou autorização judicial para entrar, poderá em tese ser processada 
caso um crime não esteja ocorrendo no local da busca.

Finalmente, havendo a certeza que um crime esteja ocorrendo (crime 
permanente ou não), embasado no art. 5º, inciso XI, da Constituição 
Federal, a autoridade e seus agentes deverão adentrar a residência para 
efetuar a prisão em flagrante, ainda que durante a noite.”

Analisando de per si os autos, constatamos que os milicianos, após receberem 
denúncias anônimas de que o acusado estaria escondendo e praticando desmanches de 
veículos em sua residência, resolveram adentrar naquele imóvel e para surpresa de todos 
encontraram o veículo GM/(...), em processo de desmanche, bem como peças de outros 
carros, consoante demonstra o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 23.

Relativamente à aplicação do princípio da insignificância, é iterativa a 
jurisprudência no sentido de:

“Irrelevância da insignificância do bem recebido – TACRSP: ' Em sede 
do crime de receptação a eventual insignificância do bem recebido do co-
réu não afasta a ilicitude da conduta, bastando a afirmá-la a consciência e 
vontade de receber a coisa, que sabe não pertencer àquele' (RJDTACRIM 
26/175).”

Referentemente ao erro de tipo, de que trata o art. 20, do Código Penal, 
tem-se como certo que, no presente caso, o réu pela sua experiência como mecânico de 
automóveis, tinha como obrigação 'saber' ou pelo menos 'dever saber' que tratava-se de 
mercadoria de origem ilícita.

Nesse sentido,

“Inexistência de erro de tipo – TJSP: 'Erro de tipo – Descaracterização – 
Acusado embriagado que adquire droga de terceiro – Conjunto probatório 
que evidencia que o agente tinha conhecimento da ilicitude da droga. (…) 
Não fica caracterizado o erro de tipo do art. 20 do CP, que se baseia na 
alegação de embriaguez do acusado, se fica evidenciado que ele, tendo 
conhecimento da ilicitude da droga, recebeu-a de terceiro' (RT 802/561).” 

A prova testemunhal produzida na Delegacia e em Juízo, corrobora para o 
convencimento da autoria do delito, negado pelo acusado em suas declarações prestadas 
na Polícia.

 A materialidade restou sobejamente comprovada, consoante se depreende 
dos depoimentos colhidos na Delegacia e em Juízo, assim como de toda a documentação 
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coligida aos autos, em especial o Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 23 e Termo de 
Restituição de fl. 35.

A ação penal está provada.
A prova colhida induz a esse convencimento.

DISPOSITIVO

Ex positis, julgo procedente a denúncia de fls. 02/05, para condenar, como 
de fato condeno, o acusado (...), nas penas do art. 180, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Observando-se as diretrizes do art. 59, do Código Penal Pátrio e, atento 
à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 
motivos, às circunstâncias e consequências do crime parcialmente desfavoráveis ao réu 
(...), bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base no mínimo legal previsto, 
correspondente a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Depreende-se da folha penal, ora anexada, que o acusado (...) responde tão 
somente por esta ação penal, sendo, portanto, tecnicamente primário.

Em obediência ao preceito legal descrito no art. 33, § 2º, “c”, do Estatuto 
Repressivo Pátrio, determino o cumprimento inicial da pena em regime aberto.

Considerando a situação econômica do réu, fixo, desde logo, o valor do dia 
multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em consonância com o art. 
49, § 1º, do CPB, valor a ser apurado em sede de execução. 

Em obediência ao art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa 
de liberdade por uma restritiva de direito e multa, quais sejam, prestação de serviço 
à comunidade, consistente na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, pelo 
interregno de tempo da pena privativa de liberdade imposta ao mesmo, e prestação 
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, cuja destinação e modalidade serão 
definidas no Juízo das Penas Alternativas desta Comarca.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender, 
momentaneamente, inexistentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 387, 
parágrafo único).

DETRAÇÃO DA PENA

Em face do que consta da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, a qual 
deu nova redação ao artigo 387, do Código de Processo Penal, passo a fazer a detração 
da pena imposta ao acusado na sentença ora prolatada, senão vejamos:
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a - Data da prisão: 11 de novembro de 2010;
b - Período de prisão (pena cumprida): 1 (um) mês e 11 (onze) dias de 

reclusão;
c - Pena imposta na presente sentença:  3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa;
d - Regime para o cumprimento inicial da pena na presente sentença: 

aberto;
e - Pena a ser cumprida: 2 (dois) anos, 10 (meses) meses e 19 (sete) dias de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa;
f - Observação: Depreende-se que o acusado deverá cumprir a pena no 

mesmo regime imposto inicialmente, ou seja, no aberto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de reconhecer o prejuízo da vítima, deixo a ela a opção de se 
ressarcir, ingressando com a respectiva ação civil (CPP, art. 63).

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos 
políticos do sentenciado, enquanto estiver cumprindo a pena imposta.

Após o trânsito em julgado deste decisório, lance-se o nome do apenado 
(...) no Livro Rol dos Culpados, encaminhando-se, para os devidos fins, a competente 
Guia de Execução de Sentença.

Sem custas.

P.    R.    I.

Fortaleza, 27 de maio de 2013.

Ireylande Prudente Saraiva
Juiz De Direito 
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